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Vážení spoluobčané,  

dostává se Vám do rukou Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb statutárního města Třince 

na období let 2018 – 2022, který shrnuje to, čeho chce město v oblasti sociálních služeb, návazných 

aktivit, prorodinné politiky, prevence kriminality a protidrogové prevence dosáhnout v nejbližších 

letech. Od roku 2005, kdy vznikl první komunitní plán, je to již pátý strategický dokument tohoto typu 

schválený a realizovaný městem Třinec.  

Pro zajištění optimální nabídky sociálních služeb reflektující potřeby občanů a možnosti města Třince 

jako zadavatele se využití metody komunitního plánování dlouhodobě osvědčilo, neboť umožňuje 

zapojení všech aktérů do tohoto procesu. Dává zejména možnost samotným uživatelům a všem 

občanům podílet se na jeho tvorbě a ovlivňovat výsledek plánování, tedy zajistit pro sebe a své blízké 

potřebné služby. 

Věříme, že díky důsledné a častokrát náročné práci všech aktérů zapojených do plánování, povede 

tento střednědobý plán k dalšímu rozvoji sociálních služeb a návazných aktivit v Třinci tak, aby co 

nejlépe vyhovovaly občanům a byly schopny poskytnout jim pomoc v obtížné sociální situaci. 

Je důležité zmínit, že příprava plánu byla podpořena prostřednictvím projektu „Plánování sociálních 

služeb města Třince“ v rámci operačního programu Zaměstnanost ve výzvě „Podpora procesu 

plánování sociálních služeb na obecní úrovni“ a cennými radami a doporučeními Mgr. Hany Drábkové 

Sobkové, PhD., v rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“. 

Nenahraditelná byla také spolupráce s partnerem pro proces plánování - organizací Kvalifikační 

a personální agentura Třinec, o. p. s. 

Velmi si vážíme práce všech členů řídícího výboru a pracovních skupin, kteří se pravidelně scházeli 

k řešení podnětů a úkolů. Děkujeme zaměstnavatelům, že jejich zapojení umožnili, a všem občanům, 

spolupracovníkům, organizacím a institucím za jejich podíl na přípravě tohoto strategického 

dokumentu.  

 

S úctou 

Radim Kozlovský       

náměstek primátorky       

 

Mgr. Ellen Raszková 

vedoucí odboru sociálních věcí 
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1 Úvodní informace o procesu plánování 

 

Statutární město Třinec zahájilo proces střednědobého (komunitního) plánování v únoru roku 2005. 

Dlouhodobým cílem procesu je zajištění efektivního fungování a rozvoje sociálních služeb ve městě 

prostřednictvím plánování sociálních služeb. V březnu 2005 byla účast města Třince v procesu 

střednědobého (komunitního) plánování sociálních služeb  projednána radou města a následně schválena 

zastupitelstvem města na jeho 13. zasedání konaném dne 12.04.2005. Zároveň bylo zpracování komunitního 

plánu zakomponováno do Strategického plánu rozvoje města Třince. 

Proces střednědobého (komunitního) plánování má tedy od roku 2005 v Třinci stálou podporu volených 

orgánů města. Podařilo se vytvořit a schválit strategické dokumenty a ve velké míře také realizovat v nich 

navržená opatření. Ta zahrnují politické zadání, požadavky poskytovatelů sociálních služeb, názory uživatelů a 

možnosti veřejných rozpočtů při rozvoji sociálních služeb sloužících občanům města.  

Od roku 2005 vznikly již čtyři tyto strategické dokumenty k plánování sociálních služeb: 

 Komunitní plán sociálních služeb města Třince 2006 - 2008  

 Komunitní plán sociálních služeb města Třince 2007 - 2009 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2009 - 2013 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013 - 2018 

Na novém plánu rozvoje sociálních služeb se začalo pracovat v lednu 2017, kdy byla podána žádost 

o podporu projektu s názvem „Plánování sociálních služeb města Třince“ v rámci operačního programu 

Zaměstnanost ve výzvě „Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni“. Projekt byl 

podpořen s termínem realizace od 01.09.2017 do 31.08.2019. Od září 2017 se začalo intenzivně pracovat na 

naplnění tří klíčových aktivit projektu: 

 Interaktivní elektronický informační systém (software) zahrnující elektronický katalog sociálních služeb 

a návazných aktivit, dotační systém a monitoring – benchmarking 

 Vzdělávání členů cílové skupiny projektu – členů pracovních skupin střednědobého plánování za 

účelem zefektivnění a zkvalitnění procesu plánování sociálních služeb 

 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – pracovní skupiny zahrnující zejména 

přípravu podkladů pro zpracování nového plánu, samotné sestavení nového plánu a práci na 

zkvalitnění systému plánování sociálních služeb a návazných aktivit v Třinci. 

Inovativnost nového plánu spočívá zejména v tom, že je koncipován jako souhrnný dokument – strategie, 

nejen pro oblast sociálních služeb, ale také pro oblast rodinné politiky, prevence kriminality a protidrogové 

prevence. Před sloučením všech těchto plánů docházelo často k dublování mnohých priorit a opatření 

v rámci různých oblastí či zaměření, které však na sebe navazují a často řeší obdobnou problematiku. 

Propojením všech čtyř dosavadních plánů chceme systém péče o občany v oblasti rodiny a jejich členů všech 

generací, osob se zdravotním postižením, osob v obtížné sociální situaci, a zároveň v oblasti prevence 

kriminality či protidrogové prevence, sjednotit, zpřehlednit a zefektivnit. 
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Do procesu komunitního plánování byli zapojeni poskytovatelé sociálních i návazných služeb, uživatelé, 
zadavatel i veřejnost. Zadavatel, město Třinec, je odpovědný za zajištění potřebných sociálních služeb. 
Poskytovateli sociálních služeb mohou být fyzické osoby, nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), 
organizace zřízené obcí, organizace zřízené krajem nebo státem, které poskytují sociální služby na území 
obce či občanům obce. Uživatelé sociálních služeb jsou lidé v nepříznivé sociální situaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střednědobé plánování sociálních služeb probíhalo na principu partnerství mezi účastníky, zapojování 

místního společenství, hledání nových lidských a finančních zdrojů, zohlednění již vytvořené a osvědčené 

spolupráce a hledání kompromisu přání a možností.  

Standardně byli představitelé triády (zadavatel, poskytovatelé, uživatelé) zapojeni do procesu střednědobého 

plánování jako členové pracovních skupin Rodina všech generací, Osoby se zdravotním znevýhodněním a 

Osoby v obtížné sociální situaci. Jejich činnost zastřešovala řídící skupina střednědobého plánování v čele 

s garantem procesu (místostarostou pro sociální oblast) v souladu se směrnicemi města Třince „Proces 

komunitního plánování sociálních služeb v Třinci“ a „Jednací řád pro řídící skupinu a pracovní skupiny 

komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit v Třinci“, kde je upraven nejen 

samotný proces plánování, ale také způsob vyhodnocování jednotlivých cílů a aktivit. 

Veřejnost měla možnost se zapojit v rámci veřejného připomínkování, kdy návrh nového plánu byl 

zpřístupněn na webových stránkách města v termínu od 17.07.2018 do 31.07.2018. Definitivní znění plánu 

bylo projednáno a odsouhlaseno na společném setkání všech pracovních skupin dne 06.08.2018. Na 128. 

schůzi Rady města Třince dne 03.09.2018 pod usnesením č. 2018/4699 byl Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb statutárního města Třince na období let 2018 – 2022 projednán a doporučen ke 

schválení, na 26. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 11.09.2018 byl pod usnesením č. 26/753/2018 

schválen.  
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2 Základní sociodemografické a statistické údaje 
 

Třinec je průmyslové město v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek-Místek. Správní obvod Třince 

je vymezen územím dalších 11 obcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Obec Třinec a její ORP 
 

 

2.1 Obyvatelstvo 
 
Statutární město Třinec má 35 302 obyvatel.1 Je šestým největším městem v Moravskoslezském kraji 

a druhým největším městem okresu Frýdek-Místek. V Třinci žije více žen než mužů, což odpovídá 

situaci jak v Moravskoslezském kraji, tak v celé České republice.  Ve věkové kategorii 0 – 64 let sice 

v Třinci žije více mužů než žen, ve věkové kategorii 65 a více let však v Třinci žije téměř o 1500 žen 

více než mužů.  

Tab. 1: Věkové složení obyvatel v r. 2017 (Zdroj: ČSÚ) 
 

                                                
1 Ke dni 31.12.2017 dle Českého statistického úřadu.  

Věkové složení obyvatel v r. 2017 

  Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 35 302 17 317 17 985 

V tom ve věku (let) 0 – 14 5 072 2 629 2 443 

15 – 64 23 127 11 868 11 259 

65 a více 7 103 2 820 4 283 

Průměrný věk (let) 43,1 41,2 45 
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Vývoj počtu obyvatel v Třinci vykazuje trvalý pokles. Od r. 2000, kdy byl celkový počet obyvatel města 

39 326, klesl počet obyvatel o více než 4 000. Snižování počtu obyvatel je dáno jednak poklesem 

počtu živě narozených dětí, jednak také záporným migračním přírůstkem.  

 

Vývoj přírůstku obyvatel 2013 - 2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Živě narození 365 324 359 346 330 320 

Zemřelí 438 447 417 413 398 436 

Přistěhovalí 478 518 581 584 496 498 

Vystěhovalí 749 719 716 641 592 676 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Přírůstek přirozený -73 -123 -58 -67 -68 - 116 

Přírůstek migrační -271 -201 -135 -57 -96 - 178 

Přírůstek celkový -344 -324 -193 -124 -164 - 294 

Tab. 2: Vývoj přírůstku obyvatel 2012 - 2016 (Zdroj: ČSÚ) 
 
Index stáří činil v roce 2017 v Třinci 140, tedy na 100 osob ve věku 0 - 14 let připadalo v Třinci 140 

osob starších 65 let. Zhruba do roku 2005 žilo v Třinci více osob ve věkové kategorii  

0 – 14 let než seniorů nad 65 let. Po roce 2005 se situace obrátila a index stáří se začal výrazně 

zvyšovat. Index stáří je v Třinci vyšší, než je celorepublikový průměr – podle posledních dostupných 

údajů byl v roce 2011 index stáří v ČR 110, zatímco v Třinci byl index stáří 120. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 1: Vývoj obyvatel ve věku 0-14 a nad 65 let v letech 2000 – 2016 (Zdroj: ČSÚ) 
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2.2 Sňatky, rozvody  
 
S výjimkou let 2007 a 2016 připadalo v Třinci na 100 sňatků více než 50 rozvodů. Od 90. let klesl počet sňatků 

o více než jednu třetinu (např. v roce 1992 bylo uzavřeno v Třinci 280 sňatků). Počet rozvodů zůstal na 

přibližně stejné úrovni.  

Tab. 3: Sňatky a rozvody v letech 2000 - 2016 (Zdroj: ČSÚ) 
 
S rozvody souvisí i počet úplných a neúplných domácností. Celkem je v Třinci více než 15 000 domácností. 

Domácností se závislými (nezaopatřenými) dětmi je 4 184, z toho 24% tvoří neúplné domácnosti (bez 

jednoho z rodičů).2  
 

Hospodařící domácnosti v Třinci k 31.12.2013 

Tvořené jednou rodinou Úplné bez závislých dětí 4 376 

Úplné se závislými dětmi 3 105 

Neúplné bez závislých dětí 990 

Neúplné se závislými dětmi 1 079 

Tvořené 2 a více rodinami 232 

Domácnosti jednotlivců 4 813 

Vícečlenné nerodinné domácnosti 633 

Tab. 4: Hospodařící domácnosti v Třinci (Zdroj: ČSÚ) 
 
 
 

 

                                                
2 Zahrnuje nejen domácnosti rozvedených manželů, ale i ovdovělých, osamělých rodičů apod.  

Sňatky a rozvody v letech 2000 - 2016 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Sňatky 170 171 195 185 201 175 194 221 214 

Rozvody 105 92 105 112 105 92 115 99 119 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sňatky 171 191 187 163 169 156 169 182 173 

Rozvody 120 113 97 116 97 77 86 61 70 
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2.3 Zaměstnanost  
 

 
Podle posledních údajů činí podíl nezaměstnaných osob v Třinci 3,21 %, což je výrazně méně než 

v Moravskoslezském kraji a v celé České republice. Jedná se o uchazeče o zaměstnání ve věku 15 - 64, 

kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. 

evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za 

dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní 

neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají 

krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství, nebo kterým je 

poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. 

 

Nezaměstnanost v letech 2014 - 2017 

Ke dni Dosažitelní uchazeči o 

zaměstnání v evidenci ÚP 

Podíl nezaměstnaných 

osob v % 

Volná pracovní 

místa v evidenci 

ÚP 
Celkem Ženy Celkem Ženy 

30.06.2017 754 396 3,21 3,46 415 

31.12.2016 989 531 4,15 4,56 327 

30.06.2016 1 160 623 4,87 5,35 354 

31.12.2015 1 382 748 5,73 6,34 256 

30.06.2015 1 372 767 5,68 6,5 500 

31.12.2014 1 637 856 6,7 7,16 178 

Tab. 5: Nezaměstnanost v Třinci v letech 2014 – 2017 (Zdroj: ČSÚ) 
 

2.4 Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory 
 

Počet osob pobírajících příspěvek na živobytí ve městě Třinci od roku 2013 klesá. V roce 2013 se 

jednalo o 791 osob, v roce 2014 se počet osob pobírajících příspěvek na živobytí snížil na 614 a v roce 

2015 na 608 osob. V roce 2016 došlo dokonce ke snížení počtu osob pobírajících příspěvek na živobytí 

ve městě Třinci na 492 osob. Vývoj dokumentuje následující graf.  
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Graf č. 2: Celkový počet osob pobírajících příspěvek na živobytí ve městě Třinci 

 

Pokud se zaměříme na počty osob pobírajících příspěvek na živobytí v městě Třinci z hlediska jejich 

trvalého bydliště, můžeme rozdělit pobírající osoby do jednotlivých městských částí. Tento údaj za 

jednotlivé roky dokumentuje tabulka č. 6.  

 

  Celkový počet osob pobírajících příspěvek na živobytí 

rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 

Dolní Líštná - 71 70 55 

 Guty - 0 0 0 

Horní Líštná - 0 0 0 

Kanada - 21 22 24 

Karpentná - 4 4 5 

Kojkovice - 1 1 1 

Konská - 5 9 6 

Lyžbice - 233 228 178 

Nebory - 7 6 4 

Oldřichovice - 10 9 7 

Osůvky - 0 1 1 

Staré Město - 258 254 209 

Tyra - 4 4 2 

Celkem (Třinec) 791 614 608 492 

Tab. 6: Celkový počet osob pobírajících příspěvek na živobytí ve vztahu k městským částem (Zdroj: ÚP Třinec) 
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Také počet osob pobírajících doplatek na bydlení v městě Třinci od roku 2013 klesá. V roce 2013 se 

jednalo o 289 osob, v roce 2014 se počet osob pobírajících doplatek na bydlení snížil na 238 a v roce 

2015 na 230 osob. V roce 2016 došlo dokonce ke snížení počtu osob pobírajících doplatek na bydlení v 

městě Třinci na 195 osob. Vývoj dokumentuje následující graf.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Celkový počet osob pobírajících doplatek na bydlení v městě Třinci   

 

Pokud se zaměříme na počty osob pobírajících doplatek na bydlení v městě Třinci z hlediska jejich 

trvalého bydliště, je možné rozdělit pobírající osoby do jednotlivých městských částí. Tento údaj za 

jednotlivé roky dokumentuje tabulka č. 7.  
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Celkový počet osob pobírajících doplatek na bydlení 

rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 

Dolní Líštná - 21 26 22 

Guty - 0 0 0 

Horní Líštná - 0 0 0 

Kanada - 9 8 10 

Karpentná - 3 2 2 

Kojkovice - 0 0 0 

Konská - 2 3 2 

Lyžbice - 113 103 82 

Nebory - 1 1 1 

Oldřichovice - 3 1 2 

Osůvky - 0 1 1 

Staré Město - 85 84 73 

Tyra - 1 1 0 

Celkem (Třinec) 289 238 230 195 

Tab. 7: Celkový počet osob pobírajících doplatek na bydlení ve vztahu k městským částem (Zdroj: ÚP Třinec) 
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2.5 Příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 
Celkový počet osob pobírajících příspěvek na péči v městě Třinci v roce 2013 činil 2 447 osob, v roce 

2014 se počet osob pobírajících příspěvek na péči snížil na 1 332 osob. V roce 2015 se zvýšil na 1 486 

osob a v roce 2016 se zvýšil na 1 520 osob. Vývoj dokumentuje následující graf.  

 

 
Graf č. 4: Celkový počet osob pobírajících příspěvek na péči v městě Třinci  

 

 
Graf č. 5: Celkový počet osob pobírajících příspěvek na péči ve městě Třinci ve vztahu k jednotlivým stupňům závislosti 
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2.6 Sociální práce na odboru sociálních věcí 
 

Oddělení sociální pomoci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Třince poskytuje klientům sociální 

poradenství a pomoc. Nejčastěji s klienty řeší zadluženost, hrozící ztrátu bydlení, nevyhovující bydlení, 

pomoc při vyřízení sociálních dávek, špatnou finanční situaci, problémy spojené s psychickým, 

mentálním nebo fyzickým postižením a pomoc při výběru a zajištění vhodných sociálních služeb. 

 

Vybrané statistické údaje za OSP 

 2015 2016 2017 

Počet jednorázových intervencí 1503 912 1300 

Počet opakovaných intervencí 7015 11103 9519 

Počet vydaných parkovacích průkazů 957 328 205 

Počet sociálních pohřbů 11 6 10 

Počet klientů k 31.12. 890 779 901 

Tab. 8: Vybrané statistické údaje za oddělení sociální pomoci Třinec (Zdroj: OSV) 

 

V agendě osob omezených ve svéprávnosti zůstal obdobný počet osob, jejichž veřejným opatrovníkem 

bylo ustanoveno město Třinec. V agendě „zvláštního příjemce důchodů“ došlo k nepatrnému snížení 

celkového počtu zvláštních příjemců, ale současně ke zvýšení počtu vydaných rozhodnutí o ustanovení 

zvláštního příjemce. 

 

Agenda osob omezených ve svéprávnosti 

 2015 2016 2017 

Počet osob s omezením svéprávnosti celkem 195 183 183 

Z toho město Třinec veřejným opatrovníkem 

* - u 3 osob běžela lhůta pro nabytí právní moci 
37 37 35+3* 

Agenda zvláštního příjemce důchodu („ZPD“) 

Počet ustanovených ZPD 21 19 25 

Počet zrušených ZPD 2 1 0 

Aktuální stav k 31.12.2017 81 89 78 

Tab. 9: Agenda osob omezených ve svéprávnosti (Zdroj: OSV) 
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Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Třince v souladu 

s celorepublikovými trendy prosazuje náhradní rodinnou péči jako vhodnější formu péče nežli ústavní, 

což je vidět i ze statistických údajů. 

 

Základní statistické údaje oddělení SPOD 

Sledovaný ukazatel 2015 2016 2017 

Počet návrhů na předběžné opatření 7 2 7 

Počet návštěv v rodině 1781 1901 1774 

Počet dětí v ústavní péči k 31.12.  12 10 13 

Počet dětí v náhradní rodinné péči k 31.12. 118 114 121 

Počet podaných žádosti o NRP za sledovaný rok  6 10 8 

Počet pěstounských rodin k 31.12.2017  68 74 80 

Tab. 10: Základní statistické údaje oddělení SPOD (Zdroj: OSV) 
 

2.7 Kriminalita a drogová problematika 
 
Sociální kurátoři pokračovali v kontinuální práci s odsouzenými osobami, na jejich žádost jim 

poskytovali poradenství a pomoc. Podařilo se vyřešit situaci některých osob, které žily bez přístřeší, 

popř. v nevyhovujících podmínkách. 

 

Agenda sociálního kurátora 

 2015 2016 2017 

Propuštěno z výkonu trestu 22 24 39 

Počet osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, ústavní 

výchovy, ochranné výchovy, kteří se dostavili k sociálnímu kurátorovi 
19 25 20 

Propuštění ze zařízení po skončení ústavní nebo ochranné výchovy 2 4 3 

Tab. 11: Agenda sociálního kurátora (Zdroj: OSV) 
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Celková kriminalita má v rámci Obvodního oddělení PČR Třinec klesající tendenci. V roce 2016 klesla 

oproti roku 2015 o 70 případů, o rok později v r. 2017 (do 31.10.) je zaznamenán pokles o 175 případů. 

Celkové srovnání let 2015 - 2017 (k 31.10.) vykazuje pokles o 245 případů, což je pokles zhruba o 

třetinu. Nejvyšší počet skutků vykazují majetkové činy, i když mají klesající tendenci. Nárůst skutků 

vykazuje poškozování cizí věci a výroba, držení a distribuce drog. Nárůst skutků v r. 2016 a opětovný 

pokles v r. 2017 (do 31.10.) vykazují násilné činy a ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství. 

 

Pořadí hlavních kategorií trestných činů spáchaných v rámci obvodního oddělení PČR Třinec 

OO PČR TŘINEC 2015 2016 2017 

Celková kriminalita 767 697 619 

Násilné činy 65 69 55 

Krádeže vloupáním 101 69 69 

Krádeže prosté 222 183 156 

Majetkové činy 391 318 285 

Hospodářské činy 98 75 66 

Poškozování cizí věci 34 43 35 

Výroba, držení a distribuce drog 18 21 33 

Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství 58 88 76 

Ostatní trestné činy 58 74 73 

Tab. 12: Pořadí hlavních kategorií trestných činů spáchaných v rámci obvodního oddělení Třinec (Zdroj: PČR) 
 

Celkový přehled kriminality páchané ve správním obvodu města Třince dokresluje tabulka č. 13, kde 

jsou evidovány trestné činy dle věkových skupin a páchané recidivisty. 

Statistika nezletilých pachatelů 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2015 3 11 346 233 

2016 11 5 351 181 

2017 10 5 244 123 

Tab. 13: Statistika nezletilých pachatelů (Zdroj: OSV) 
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Tab. 14: Základní statistické údaje kurátorů pro děti a mládež (Zdroj: OSV) 

 

V souvislosti s klesající četností celkové kriminality se rovněž snižuje i počet dětí a mladistvých v péči 

kurátora pro mládež (viz tabulka č. 14). 

 

Základní statistické údaje kurátorů pro děti a mládež 

Sledovaný ukazatel 2015 2016 2017 

Počet dětí a mladistvých v péči kurátora 171 166 126 

Trestná činnost dětí/ z toho dívek  3/1 8/0 2/1 

Trestná činnost mladistvých/ z toho dívek  8/3 5/2 6/2 
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2.8  Bytový fond a bydlení v Třinci 
 

Aktuálně má město Třinec 867 bytů. Byty jsou přidělovány na základě směrnice města Třince „Zásady 

pro hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Třince“. Z uvedeného počtu bytů je většina 

standardních, pouze 19 bytů je se sníženou kvalitou. Bezbariérových bytů je 11. 

 

velikost 

bytu 

počet 

0+1 57 

1+1 201 

2+0 58 

2+1 410 

3+0 8 

3+1 114 

4+0 1 

4+1 18 

Tab. 15: Bytový fond města Třince (Zdroj: SMM) 

 

Z uvedených bytů spadá 35 do kategorie bytů zvláštního určení – 29 bytů v DPS Oldřichovice 

a 6 v bytovém domě v Neborech č. p. 360. Byty zvláštního určení jsou určeny pro osoby se sníženou 

soběstačností, zpravidla pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Evidenci žadatelů v pořadníku 

vede Odbor sociálních věcí Magistrátu města Třince.  

Největším pronajímatelem bytů v Třinci je společnost CPI BYTY, a.s. (celkem 4323 bytů jejich 

obsazenost je 86,4 %), tyto byty jsou v oblasti Třince a Českého Těšína. 

 

V Třinci funguje několik ubytoven, které využívají zejména osoby bydlící ve městě přechodně 
z pracovních důvodů. Žádná z ubytoven primárně neposkytuje bydlení pro klienty dávek pomoci 
v hmotné nouzi. Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi musí ubytovny předložit provozní řády 
krajským hygienickým stanicím ke schválení (musí splňovat stanovená kritéria), pokud chtějí 
ubytovávat osoby, jejichž náklady na bydlení hradí stát formou sociálních dávek. Žádná z třineckých 
ubytoven tyto podmínky zákona nesplnila. Tím, že ubytovny nejsou využívané převážně sociálně 
slabými obyvateli, nepatří ubytovny v Třinci mezi problematické formy bydlení. 

2.9  Sociálně vyloučené lokality v Třinci 
 

Z „Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR“ z roku 2015 vyplynulo, že v Třinci je jedna sociálně 

vyloučená lokalita. Tato lokalita se nachází na „Novém Borku“, jedná se o domy s č. p. 274, 323, 340, 

345, 444, 618, 349, 350. Lokalita je ze dvou stran obklopena provozovnami firem, z jedné strany 

trvalým porostem stromů a z jedné strany volně navazuje na tzv. „sídliště Borek“. Míra prostorového 

vyloučení této lokality je tedy částečná. Byty v uvedených domech patří k bytům nižší kategorie – 

špatný technický stav, společné WC pro více bytů apod. Majitelem bytů je společnost CPI Byty, a.s. 
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Nejen lokalita na „Novém Borku“, ale také další lokalita „Starý Borek“ naplňuje některé 

z charakteristik sociálně vyloučené lokality. Jedná se o domy s  č. p.: 118, 174, 170, 163, 155, 149, 

144, 116, 117, 97 – 95, 175, 180, 181, 185. Lokalita je z jedné strany ohraničena starým fotbalovým 

stadionem a areálem dopravce MHD. Z dalších tří stran je obklopena trvalým lesním porostem. 

V lokalitě se nachází dva plynojemy Třineckých železáren. Co se týká občanské vybavenosti, v lokalitě 

se nachází pouze hospoda „Johanova buda“, není v ní žádná zastávka MHD, obchod apod. 

K vyloučeným lokalitám byla městem Třinec, odborem sociálních věcí, zpracována v roce 2017 

podrobná analýza, která zahrnuje také návrh opatření pro práci v této lokalitě. 
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3 Proces zjišťování potřeb, nastavení cílů a opatření  
 

Potřeby osob zjišťovali a mapovali pracovníci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Třince. Využili 

při tom zkušeností ze své činnosti a použili další metody, se kterými jim významně pomáhali odborní 

řešitelé, partner Kvalifikační a personální agentura Třinec, o. p. s., a konzultanti zapojení do projektu 

Plánování sociálních služeb města Třince.  

 

Z využitých metod zjišťování je třeba zmínit zejména hodnocení stávajících plánů, naplněných a 

nenaplněných opatření, dotazníková šetření mezi poskytovateli sociálních služeb, nezávislé 

hodnocení služeb a jejich „bariér“,  SWOT analýzy, demografické analýzy a zejména ohniskové 

skupiny neboli Focus groups či kulaté stoly. Uskutečnilo se pět ohniskových skupin se zaměřením 

na: lidé se závislostmi, rodiny s malými dětmi, bydlení, osoby pečující o osobu blízkou, dluhy a 

zadlužení a dva kulaté stoly pro zástupce zainteresovaných institucí a sociální pracovníky. K tématu 

dostupného bydlení, které bylo významným tématem na všech setkáních, byla v lednu 2018 svolána 

schůzka zástupců samosprávy, společnosti CPI BYTY, a.s., a organizací a institucí působících v sociální 

oblasti. Pracovní skupiny následně zpracovaly SWOT analýzy. 

 

Vyhodnocení jednotlivých dotazníků, základní statistické údaje, výstupy z ohniskových skupin, 

kulatých stolů, jednání pracovních skupin a evaluace předchozího plánu na období let 2013 – 2018 se 

stalo podkladem pro práci v jednotlivých pracovních skupinách na nově připravovaném 

střednědobém plánu. Pracovní skupiny připravily návrh cílů a opatření včetně průřezových témat, 

které byly následně konzultovány a upravovány v kooperaci s řídící skupinou. Po veřejném 

projednání a finalizaci na setkání všech pracovních skupin byl plán schválen orgány města Třince. 
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4 Garantovaná síť sociálních služeb  
Na území statuárního města Třince mají občané k dispozici potřebné sociální služby, které jsou 

registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Cílem statutárního města Třince v sociální oblasti je podporovat pouze kvalitní a potřebné služby, 

které reagují na aktuální poptávku a reflektují potřeby občanů města. Z tohoto důvodu je 

deklarována Garantovaná síť sociálních služeb na území statutárního města Třince, do které jsou 

zařazeny všechny sociální služby, které jsou považovány za potřebné a nezbytné s ohledem 

na povinnost obce dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 92, písm. d a § 94) a dle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Jedná se o sociální služby, které jsou pravidelně a systematicky 

spolufinancovány z rozpočtu města Třince (viz příloha č. 1). 

 

Mimo sociální služby, které jsou v Garantované síti, podporuje statutární město Třinec také sociální 

služby, které jsou využívány občany města Třince, v případech kdy daný typ služby není ve městě 

Třinci dostupný (či nebyl v době, kdy tam občan nastoupil), popřípadě se jedná o služby 

s nadregionálním charakterem, zejména s celostátní působností.  

4.1  Financování stanovených cílů a opatření 
 

Předkládaný plán obsahuje všechny sjednané, a v době jeho schválení známé, rozvojové záměry na 

poli sociálních služeb i návazných aktivit v různých oblastech.  

U sociálních služeb jsou doplněny také předpokládané finanční náklady jak celkové, tak 

předpokládané finanční náklady pro samotné město Třinec. Je však nutné konstatovat, že zařazením 

do plánu automaticky nevzniká závazek města Třince spolupodílet se na jejich financování. 

Služby související neboli návazné nemají zákonem předepsanou registraci, ale s výkonem sociálních 

služeb úzce souvisí. Statutární město Třinec vnímá jejich nezastupitelnou roli při zajišťování potřeb 

svých občanů a předcházení či řešení jejich nepříznivé sociální situace, a proto plánuje v rámci svého 

rozpočtu na jejich podporu dotace v minimální výši 1.100.000 Kč/rok.  

4.2 Evaluace a změna plánu 
 
Plán bude pravidelně vyhodnocován v souladu se směrnicí města Třince „Proces komunitního 

plánování sociálních služeb v Třinci“.  

Zadavatel, statutární město Třinec, si plně uvědomuje, že potřeby občanů města se mohou 

v průběhu let měnit, a může nastat v současné době nepředvídatelná sociální situace, která bude 

vyžadovat změnu či úpravu plánu v souvislosti s akutní potřebou vzniku či rozšíření některé sociální 

služby.  

Pro zařazení nové služby do Garantované sítě sociálních služeb či její rozšíření na území statutárního 

města Třince je zároveň přihlíženo k následujícím kritériím: 

 registrace sociální služby ; 

 doložená potřebnost služby – podmínkou pro zařazení do základní sítě je doložení  

potřebnosti dané služby na území statutárního města Třince na základě reálných podkladů 

(např. zpracovanou analýzou cílové skupiny v daném území, dodáním počtu neuspokojených 

zájemců o službu, zjištěním potřebnosti služby jak ze strany cílové skupiny, tak 
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spolupracujících organizací v rámci komunitního plánování sociálních služeb, případně 

odkazem na strategický dokument města, ve kterém je potřebnost služby deklarována); 

 nastavená kapacita služby – jde o posouzení, zda je plánovaná kapacita služby nastavena 

efektivně a oprávněně, na základě doložené potřebnosti, přičemž u nových poskytovatelů 

služby bude primárně řešena skutečnost, zda službu nemůže zabezpečit některý ze 

stávajících poskytovatelů sociálních služeb na území statutárního města Třince, například 

prostřednictvím navýšení kapacity této služby; 

 územní působnost služby – bude posouzena skutečnost, zda služba bude poskytována pouze 

na území statutárního města Třince či v okolních obcích a celém regionu; 

 stabilita, kvalita a odbornost poskytovatele služby (např. reference obce, kde služba již 

působí, výsledky auditů, namátkových kontrol atd.); 

 znalost lokality a terénu, ve kterých služba bude poskytována; 

 zabezpečení vícezdrojového financování – při rozhodování o zařazení služby do Garantované 

sítě bude přihlíženo rovněž k předloženému rozpočtu služby a k zajištění vícezdrojového 

financování, včetně doložení deklarace poskytovatele, že disponuje finančními prostředky 

nutnými pro zajištění poskytování služby po dobu, než obdrží finance z veřejných zdrojů. 

Pro zařazení nového poskytovatele či nového druhu služby do Garantované sítě sociálních služeb na 

území je stanoven následující postup: 

I. informování Odboru sociálních věcí Magistrátu města Třince o záměru vstupu do sítě; 

II. dodání popisu realizace projektu v elektronické podobě (cílová skupina, kapacita, provozní 

doba atd.), včetně povinných příloh - plánovaný rozpočet a personální zajištění projektu; 

III. prezentace služby na jednání příslušné pracovní skupiny; 

IV. stanovisko pracovní skupiny; 

V. stanovisko řídící skupiny; 

VI. schválení/neschválení v Radě města Třince. 

Celý proces zařazování do Garantované sítě je blíže specifikován ve směrnici statutárního města 

Třince. 
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5  Cíle a opatření  
 

5.1 Cíle a opatření pracovní skupiny Osoby se zdravotním 
znevýhodněním 

 
Pracovní skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním se věnuje jak plánování sociálních služeb, tak 

potřebných návazných aktivit. Cílovou skupinou jsou osoby, které onemocnění či postižení nebo 

jejich kombinace znevýhodňují do takové míry, že k udržení kvality jejich života je nutná odborná 

péče i podpora sociálních či dalších návazných aktivit zaměřených na specifika a práci s uvedeným 

typem zdravotního postižení. Může se jednat o postižení a jejich kombinace vrozené nebo získané 

v průběhu života. Cílovou skupinu tvoří osoby různých věkových kategorií. 

 

Klíčovou prioritou v oblasti sociálních služeb je udržení stávajících služeb a rozšíření potřebných, 

zejména terénních sociálních služeb, případně úprava jejich konkrétní cílové skupiny. Zásadní se jeví 

zajištění potřebných odlehčovacích služeb, aby občané s podporou pečujících osob mohli zůstat co 

nejdéle v přirozeném prostředí se svými blízkými. Není-li možné poskytovat potřebnou péči 

v přirozeném prostředí, je povinností města zajistit potřebný počet garantovaných míst v pobytových 

službách pro cílovou skupinu. 

V oblasti návazných aktivit se jako hlavní priorita jeví podpora osob se sluchovým postižením. Osoby 

s tímto postižením a jejich rodinní příslušníci se velmi obtížně dostávají k informacím o možné 

pomoci, potřebných pomůckách apod.  

 

Podpora osob pečujících je zásadní také proto, aby byli připraveni vést své blízké z řad 

handicapované mládeže k samostatnosti. Častokrát tito lidé sami dokážou více, než si jejich blízcí umí 

představit. 

 

Některá další navržená opatření byla významná i pro jiné pracovní skupiny, a byla proto přesunuta do 

opatření tzv. průřezových (např. dostupnost bydlení, bezbariérovost služeb).  

 

Osoby se zdravotním znevýhodněním - sumář cílů a opatření  

Cíl č. 1 

Podpora a rozvoj sociálních služeb 

 

Opatření 1.1 S   

Zajištění odlehčovací služby a její odpovídající kapacity 

 

Opatření 1.2 S 

Rozšíření terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

Opatření 1.3 S 

Snížení věkové hranice v Denním stacionáři Jantar 
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Opatření 1.4 S 

Zajištění dostatečného počtu míst v Domovech pro seniory v rámci garantované sítě 

 

Opatření 1.5 S 

Rozšíření kapacity služby odborného sociálního poradenství mobilní hospicové péče 

 

Cíl č. 2 

Podpora a rozvoj návazných služeb 

 

Opatření 2.1 N 

Podpora osob se sluchovým postižením 

 

Opatření 2.2 N 

Podpora pečujících osob (neformálních pečovatelů) 
 

Název cíle:  1. Podpora a rozvoj sociálních služeb 

Krátký popis potřeby: 

Se stoupající demografickou křivkou, kdy věk obyvatelstva 

stoupá, narůstá poptávka po terénních i pobytových 

službách. Některé sociální služby chybí nebo mají 

nedostačující kapacitu. Lidé se sníženou soběstačností chtějí 

žít dále způsobem života, na který jsou zvyklí. 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 

1.1 S zajištění odlehčovací služby a její odpovídající kapacity 

1.2 S rozšíření terénních sociálních služeb pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením 

1.3 S snížení věkové hranice v Denním stacionáři Jantar 

1.4 S zajištění dostatečného počtu míst v Domovech pro  

seniory v rámci garantované sítě  

1.5 S rozšíření kapacity služby odborného sociálního 

poradenství mobilní hospicové péče 
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Název opatření: 1.1 S Zajištění odlehčovací služby a její odpovídající kapacity 

Aktivity: 

1.1.1 rozšíření terénní odlehčovací služby  

- oslovení poskytovatele služby 
- personální a provozní zajištění služby 
- navýšení kapacity až o 0,4 úvazku v přímé péči 

 

1.1.2 zajištění pobytové odlehčovací služby a její kapacity pro 

cílovou skupinu ve věku 18-50 let s kombinovaným 

zdravotním postižením 

- navýšení kapacity o daný počet míst na základě 
zjištěné potřebnosti 

- navýšení kapacity až o 2 místa 
- nalezení a úprava vhodných prostor 
- rozšíření cílové skupiny o osoby ve věku 18 - 50 let 

s kombinovaným zdravotním postižením 
- personální a provozní zajištění služby 

Předpokládaná výše finančních 

nákladů: 

1.1.1  0,4 úvazku/ rok  

- celkové náklady na úvazek 160.000 Kč 
- předpoklad dotací obcí 35.000 Kč 

 

1.1.2  1 lůžko/rok 

- celkové náklady na lůžko jsou 395.000 Kč 
- předpoklad dotací obcí 90.000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje: 
- MPSV, EU, statutární město Třinec, úhrady klientů, 

granty, sponzorské dary, rozpočty jiných obcí a další 
zdroje 

Realizátoři a partneři: NNO, právnické osoby, statutární město Třinec, PO 

Indikátory: - navýšení o 0,4 úvazků - aktivita 1.1.1  
- navýšení o 2 místa  - aktivita 1.1.2 

 

Název opatření: 1.2 S Rozšíření terénních sociálních služeb pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením 

Aktivity: 
1.2.1 postupné navýšení úvazků v Pečovatelské službě až o 5 

pracovníků. 

Předpokládaná výše finančních 

nákladů: 

navýšení až o 5 pracovníků 

- celkové náklady na pracovníka 593.000 Kč/rok 
- předpoklad dotací obcí 92.000 Kč/rok 

Předpokládané finanční zdroje: MPSV, MSK, statutární město Třinec, úhrady klientů 

Realizátoři a partneři: 
- PO 

Indikátory: 
- počet nových úvazků 
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Název opatření: 1.3 S Snížení věkové hranice v Denním stacionáři Jantar 

Aktivity: 
1.3.1 administrace změn snížení věkové hranice ze 40 na 26 

let vč. úpravy standardů kvality a navýšení  
odpovídající kapacity až o 0,25 úvazku.  

Předpokládaná výše finančních 

nákladů: 

 0,25 úvazku/ rok  
- celkové náklady na úvazek 95.000 Kč 
- předpoklad dotací obcí 25.000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje: 
MPSV, EU, statutární město Třinec, dotace, sponzorské dary, 

úhrady klientů, rozpočty jiných obcí a další zdroje 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, PO 

Indikátory: - provedení změn v registru poskytovatelů sociálních 
služeb 

 

Název opatření: 1.4 S Zajištění dostatečného počtu míst v Domovech pro 

seniory v Garantované síti 

Aktivity: 
1.4.1 mapování počtu potřebných míst 
1.4.2 vyjednávání s možnými poskytovateli a KÚ MSK 
1.4.3 zařazení do sítě 

Předpokládaná výše finančních 

nákladů: 

1 lůžko/rok 
- celkové náklady na lůžko je 27.000 Kč 
- předpoklad dotací obcí 8.000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje: MPSV, MSK, EU, právnické osoby, statutární město Třinec, 
dotace, rozpočty jiných obcí a další zdroje 

Realizátoři a partneři: 
NNO, statutární město Třinec, právnické osoby 

Indikátory: - počet míst zařazených do garantované sítě města 
Třince a základní sítě Moravskoslezského kraje 
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Název opatření: 
1.5 S Rozšíření kapacity služby odborného sociálního 

poradenství mobilní hospicové péče 

Aktivity: 1.5.1 administrace rozšíření kapacity služby až o 0,7 úvazku  

Předpokládaná výše finančních 

nákladů: 

 0,7 úvazku/ rok  
- celkové náklady na úvazek  550.000 Kč 
- předpoklad dotací obcí 165.000 Kč 

 

Předpokládané finanční zdroje: MPSV, MSK, statutární město Třinec, dotace, rozpočty jiných 
obcí a další zdroje 

Realizátoři a partneři: 
Medica Třinec, z. ú., statutární město Třinec  

Indikátory: 
- výše úvazku  
- změna v registru sociálních služeb  

 

Název cíle:  2.  Podpora a rozvoj návazných služeb 

Krátký popis potřeby: 

Osobám se sluchovým postižením a pečujícím osobám o 

osoby se zdravotním postižením chybí potřebné informace, 

které by jim pomohly v řešení jejich nepříznivé sociální 

situace. Sociální služby pro tyto osoby jsou dostupné pouze 

ve větších městech. 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 2.1 N podpora osob se sluchovým postižením 

2.2 N podpora pečujících osob (neformálních pečovatelů) 
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Název opatření: 
2.1 N Podpora osob se sluchovým postižením 

Aktivity: 

2.1.1 zajištění vhodného prostředí a organizátora pro  
vzájemná setkávání osob se sluchovým postižením a 
jejich rodin 

2.1.2 v rámci svépomocné skupiny zajištění celoroční  
činnosti, konzultací a předávání informací např. o 
kompenzačních pomůckách, o péči, o znakovém  
jazyku, možnost účasti na akcích a táborech se  
zdravou populací 

2.1.3 zajištění spolupráce s odborníky z registrovaných 
sociálních služeb, např. z poradny, Rané péče, formou 
poradenství či seminářů 

Předpokládané finanční zdroje: 
členské a účastnické poplatky, sponzorské dary, nadace, 
dotace, MSK, statutární město Třinec, rozpočty jiných obcí a 
další zdroje 

Realizátoři a partneři: 
Šance Milosti z. s., statutární město Třinec, CSNN, o.p.s., 

Tamtam, o.p.s., Nemocnice Třinec, p. o. , PO 

Indikátory: 

- počet setkání svépomocné skupiny 
- počet účastníků – nedoslýchavých a sluchově 

postižených  
- počet konzultačních dnů s odborníky 

 

Název opatření: 2.2 N Podpora pečujících osob (neformálních pečovatelů) 

Aktivity: 

2.2.1 vytipování a vybavení místa pro praktický nácvik péče 
o osobu blízkou 

  
2.2.2 zajištění financování personálních nákladů při  

rozsahu nácviku 1x měsíčně 2 hodiny 

Předpokládané finanční zdroje: nadace, dotace, právnické osoby, MSK, MPSV, EU,  
rozpočty jiných obcí a další zdroje 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, NNO, Charita, Medica, z. ú., 
Nemocnice Třinec, p. o. 

Indikátory: - počet realizovaných výcviků neformálních 
pečovatelů 
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5.2 Cíle a opatření pracovní skupiny Osoby v obtížné sociální situaci 
 
Následující opatření zpracovala pracovní skupina věnující se plánování služeb pro jednotlivce či 

rodiny, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Může se jednat o osobní, vývojové, vztahové, sociální 

nebo jiné krize. Do cílové skupiny patří osoby, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví, života 

nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami. Jde především o osoby, 

které mají znesnadněný nebo zamezený přístup ke zdrojům a příležitostem umožňujícím zapojení do 

společenských nebo ekonomických aktivit většinové společnosti. Lidé obvykle nestojí před jedním 

problémem, ale před jejich komplexem. S postupným propadem „na dno“ někdy přestává být 

zřejmé, co je původním důvodem propadu a co následkem. Prostřednictvím využívání sociálních 

služeb je lidem v obtížné sociální situaci napomáháno ke zvládnutí situace, ať už je přechodná, nebo 

dlouhodobá.  

Prioritou pro následující období je stav sociálních služeb udržet, neboť síť služeb je v této oblasti 

velice dobře rozvinutá. Pracovní skupina určila k podpoře cílové skupiny klíčové oblasti, kterým je 

nutné věnovat pozornost v následujícím období. Jde o podporu dostupnosti psychiatrické péče všem 

věkovým kategoriím. S osobami vyžadujícími psychiatrickou péči se setkávají pracovníci mnoha 

služeb. Není-li pro nemocné psychiatrická péče včas dostupná, dochází k prohlubování zdravotních 

potíží a následně ke zhoršení celkové situace. Velkým přínosem by také byla možnost poskytovat 

alespoň základní úkony psychiatrické péče v domácím prostředí, neboť osoby s duševním 

onemocněním často odmítají odborného lékaře navštívit. Dalšími oblastmi vyžadujícími podporu jsou 

programy zaměřené na práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, např. se závislostmi, 

zadlužením, nezaměstnaností apod. Čím dříve se uvedeným skupinám osob začne poskytovat 

pomoc, tím snazší je její realizace. Pozitivní dopady nepocítí jen klienti služeb, ale celá společnost, 

která některé osoby sociálně vyloučené vnímá značně negativně.  

Některá další navržená opatření byla významná i pro jiné pracovní skupiny, a byla proto přesunuta do 

opatření tzv. průřezových (např. dostupnost bydlení, bezbariérovost služeb).  

Osoby v obtížné sociální situaci – sumář cílů a opatření  

Název cíle č. 1 

Podpora dostupnosti psychiatrické péče všem věkovým kategoriím 
 
Opatření 1.1 N 
Podpora vzniku terénní multidisciplinární péče s psychiatrickým zaměřením a hledání možnosti, jak 
zlepšit dostupnost psychiatrické péče 

 
Název cíle č. 2 
Udržitelnost aktivit zacílených na podporu zaměstnávání a na práci se skupinami 
 
Opatření 2.1 N 
Podpora programů zaměřených na práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením a negativními 
jevy (např. závislostmi, zadlužením, dlouhodobou nezaměstnaností, osoby propuštěné z výkonu 
trestu a další) 
 
Opatření 2.2 N 
Podpora programů směřujících k zaměstnávání a podpoře pracovních návyků 
 

Název cíle č. 3 
Průběžné vyhodnocování potřebnosti a zvyšování kvality sociálních služeb pro osoby v obtížných 
životních situacích 
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Opatření 3.1 S  
Zvýšení kvality Azylového domu pro rodiče s dětmi a Domu na půl cesty (CSPT, p.o.) 
 
 

Název cíle: 
1. Podpora dostupnosti psychiatrické péče všem  

věkovým kategoriím 

Krátký popis potřeby: 

Psychiatrická péče je dostupná v akutních případech (hrozí 

vážné poškození zdraví, života), ale v ostatních případech 

jsou čekací doby dlouhé. Chybí také pedopsychiatr, terénní 

psychiatrická péče, která by na potřeby nemocných 

reagovala v domácím prostředí a spolupracovala na řešení 

situace se sociálním pracovníkem. 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 
1.1 N podpora vzniku terénní multidisciplinární péče s  

psychiatrickým zaměřením a hledání možnosti, jak  
zlepšit dostupnost psychiatrické péče 
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Název cíle:  2. Udržitelnost aktivit zacílených na podporu  
zaměstnávání a na práci se skupinami 

Krátký popis potřeby: 

Osobám ohroženým sociálním vyloučením chybí bezpečné 
místo, kam by se mohly obrátit, když potřebují pomoc. 
Potřebovaly by místo, kde obdrží poradenství. Po ukončení 
léčby, po návratu z výkonu trestu potřebují lidé podporu. Je 
třeba zajistit programy směřující k podpoře zaměstnávání 
osob ohrožených sociálním vyloučením, podporovat 
skupinovou sociální práci a fungování svépomocných skupin. 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 

2.1 N podpora programů zaměřených na práci s osobami 
ohroženými sociálním vyloučením a negativními jevy 
(např. závislostmi, zadlužením, dlouhodobou 
nezaměstnaností, osoby propuštěné z výkonu trestu 
a další) 

2.2 N podpora programů směřujících k zaměstnávání a  
podpoře pracovních návyků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název opatření: 1.1 N Podpora vzniku terénní multidisciplinární péče s 
psychiatrickým zaměřením a hledání možností, jak  
zlepšit dostupnost psychiatrické péče 

Aktivity: 

1.1.1 vyjednávání s cílem zlepšení dostupnosti terénní a  
ambulantní psychiatrické péče pro všechny věkové 
skupiny 

1.1.2 podpora vzniku terénního týmu: 
- hledání příkladů dobré praxe 
- vyhledávání zdrojů financování terénního týmu 
- realizace aktivit dle zjištěných možností 

Předpokládané finanční zdroje: dotace, rozpočty jiných obcí a další zdroje 

Realizátoři a partneři: 
Slezská diakonie, CNS CENTRUM TŘINEC s.r.o., statutární 
město Třinec, MSK, MZ 

Indikátory: 
- počet vyjednávání 

- vznik týmu 
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Název opatření: 2.1 N Podpora programů zaměřených na práci s  
osobami ohroženými sociálním vyloučením a  
negativními jevy (např. závislostmi, zadlužením, 
dlouhodobou nezaměstnaností, osoby propuštěné z 
výkonu trestu a další) 

Aktivity: 

2.1.1 podpora kontaktního centra pro uvedené cílové  
skupiny 

2.1.2 podpora sociálních programů zaměřených na prevenci 
sociálně negativních jevů 

2.1.3 podpora aktivit pro osoby se závislostí 
2.1.4 podpora spolupráce organizací poskytujících služby 

uvedeným cílovým skupinám 

Předpokládané finanční zdroje: 
statutární město Třinec, jiné vhodné projekty a programy, 
rozpočty jiných obcí 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, NNO, PO 

Indikátory: 
- počet podpořených osob 
- počet setkání spolupracujících organizací 

 

Název opatření: 2.2 N Podpora programů směřujících k zaměstnávání a 
podpoře pracovních návyků 

Aktivity: 

2.2.1 propagace forem zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce vč. sociálního podnikání 

2.2.2 udržitelnost pracovních míst pro osoby znevýhodněné 
na trhu práce včetně možného vzniku míst nových  

2.2.3 podpora programů zaměřených na práci s ohroženými 
skupinami nebo osobami po nástupu do zaměstnání 
tak, aby si pracovní místo udrželi 

Předpokládané finanční zdroje: 
statutární město Třinec, jiné vhodné projekty a programy, 
Úřad práce, rozpočty jiných obcí 

Realizátoři a partneři: fyzické a právnické osoby  

Indikátory: 
- počet podpořených osob 

- počet nově vzniklých pracovních míst 
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Název cíle: 
3. Průběžné vyhodnocování potřebnosti a zvyšování kvality 
sociálních služeb pro osoby v obtížných životních situacích 

 

Krátký popis potřeby: 

Jedná se o průběžné vyhodnocování potřebnosti sociálních 

služeb, sledování základních ukazatelů využitelnosti služeb a 

adekvátní přizpůsobování kapacit sociálních služeb aktuální 

potřebě občanů Třince. Rovněž se jedná o zvyšování kvality 

sociálních služeb dle aktuálních trendů, doporučení auditů a 

kontrol apod.  

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 
3.1 S Zvýšení kvality Azylového domu pro rodiče s dětmi a 
Domu na půl cesty (CSPT, p.o.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název opatření: 3.1 S  Zvýšení kvality Azylového domu pro rodiče s dětmi a 
Domu na půl cesty (CSPT, p.o.) 

 

Aktivity: 

3.1.1 Snížení kapacity Azylového domu pro rodiče s dětmi o 7 
lůžek a Domu na půl cesty o 4 lůžka 
3.1.2 Oddělení obou služeb dosud poskytovaných v jednom 
objektu (AD pro rodiče s dětmi zůstane na ul. Čapková, DPC 
bude v tréninkových bytech) 
3.1.3 Řešení finančních prostředků na rekonstrukci objektu na 
ul. Čapková 
3.1.4 Provedení rekonstrukce objektu na ul. Čapkova 
(hydroizolace, rekonstrukce pokojů pro uživatele) 

Předpokládané finanční zdroje: 
dotace, vlastní prostředky CSPT, p.o., statutární město Třinec, 
IROP, MPSV 

Předpokládaná výše finančních 
nákladů: 

1.000.000 Kč rekonstrukce pokojů, 3.800.000 Kč hydroizolace, 
roční provozní náklady 

Realizátoři a partneři: CSPT, p.o. 

Indikátory: 

- počet lůžek DPC po snížení kapacity 
- počet lůžek AD po snížení kapacity 
- výše vynaložených finančních prostředků na 

rekonstrukci/výše případné dotace 
- počet zrekonstruovaných pokojů v AD 
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5.3 Cíle a opatření pracovní skupiny Rodina všech generací 
Pracovní skupina Rodina všech generací se věnovala jak plánování sociálních služeb, tak plánování rodinné 

politiky na místní úrovni. Nezaměřuje se jen na rodiče a jejich děti, ale cílí svá opatření na rozšířené rodiny, 

které se skládají z rodičů (či jednoho rodiče), dětí a prarodičů (či jednoho prarodiče). Jedná se jak o rodiny 

funkční, tak o rodiny ohrožené různými nepříznivými situacemi. V neposlední řadě se pracovní skupina 

zaměřuje i na osoby, které založení rodiny plánují.  

Pracovní skupina Rodina všech generací identifikovala následující klíčové oblasti pro podporu rodin z Třince. 

První oblast se týká nedostupnosti některých sociálních služeb a návazných aktivit pro rodiny. Rodinám v krizi 

není v Třinci dostupná psychologická, etopedická a terapeutická péče. Rodinné poradenství je v Třinci 

dostupné, ale čekací doby u zájemců o poskytnutí této služby jsou velmi dlouhé. V Třinci se nachází lokality, 

které nejsou z kapacitních důvodů pokryty terénním programem pro děti a mládež, i když se v těchto 

lokalitách uvedená cílová skupina pravidelně pohybuje a služba by zde byla využívána. Druhá oblast se týká 

infrastruktury pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů. V Třinci je dostatek volnočasových aktivit pro 

děti (z hlediska místní, časové, finanční dostupnosti), ale rodiče dětí o těchto aktivitách často nemají 

povědomí. V některých lokalitách Třince je nedostatek hřišť či jiných vhodných veřejných prostor pro trávení 

volného času dětí a mládeže. Taktéž poptávka po volnočasových aktivitách pro seniory je v Třinci velká a 

aktivity městského Klubu seniorů jsou nyní na hraně své kapacity a prostory Klubu seniorů již kapacitně 

nevyhovují. Třetí klíčová oblast se týká zejména preventivních aktivit a podpory zdravého fungování rodin. 

Pracovní skupina vnímá jako důležité realizovat v Třinci aktivity vedoucí k posilování zdravých rodinných 

vazeb prostřednictvím rozvoje kompetencí členů rodin a osob rodinu zakládajících (ať už se jedná o rodiče, 

kterým některé kompetence schází, či o rodiče, kteří mají zájem si své kompetence prohlubovat) a také 

aktivit zaměřených na prevenci sociálně negativních jevů a vztahových problémů realizovaných již i pro ty 

nejmenší děti v mateřských školách. Pro zdravý život rodin je nezbytné podpořit infrastrukturu pro slaďování 

rodinného a pracovního života pracujících nebo práci si hledajících rodičů a osob, které v domácím prostředí 

pečují o svého blízkého. Zdravá rodina může dobře fungovat jen ve zdravém prostředí - jako ohrožující pro 

zdravý vývoj rodin a především dětí se v Třinci jeví situace, kdy často není dodržována městská vyhláška o 

požívání alkoholu na veřejnosti a požívání alkoholu je před zraky dětí společností tolerováno.  

Pracovní skupina identifikovala i potřebu rodin z Třince, které se z kapacitních důvodů v tomto plánu 

nevěnuje, ale práci na jejím naplnění předpokládá v horizontu dalšího plánovacího období. Jedná se o 

potřebu sladit provozní dobu mateřských škol a družin s pracovní dobou rodičů. 

Některá další navržená opatření byla významná i pro jiné pracovní skupiny, a byla proto přesunuta do 

opatření tzv. průřezových (např. dostupnost bydlení, bezbariérovost služeb).  
 
Rodina všech generací – sumář cílů a opatření 
 
Název cíle č. 1 
Rozvoj stávajících a vznik nových sociálních služeb a návazných aktivit 
 
Opatření 1.1 S 
Rozšíření kapacity Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko 
 
Opatření 1.2 S  
Rozšíření kapacity služby Streetwork v Třinci 
 
Opatření 1.3 N 
Zřízení pobočky Střediska výchovné péče a zajištění dostupné psychologické, terapeutické a etopedické péče 

pro rodiny s dětmi v náročných životních situacích 
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Název cíle č. 2 
Zajištění kvalitní infrastruktury na podporu rodin 
 
Opatření 2.1 N  
Rozvoj dostupných volnočasových aktivit pro děti 
 
Název cíle č. 3 
Posílení zdravých rodinných vazeb, zdravého rodinného prostředí a fungování rodiny 
 
Opatření 3.1 N  
Rozvoj partnerských, manželských, mateřských, rodičovských a výchovných kompetencí 
 
Opatření 3.2 N 
Slaďování rodinného a pracovního života pracujících rodičů 
 
Opatření 3.3 N  
Preventivní programy na základních a mateřských školách 
 
Opatření 3.4 N 
Zajištění bezpečného prostředí pro rodiny 
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Název cíle:  1. Rozvoj stávajících a vznik nových sociálních služeb a  
návazných aktivit 

Krátký popis potřeby: 

1.1 S  Z podnětu orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Třince 
vyplývá, že aktuálně v Třinci není pro klienty orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí, zejména pro traumatizované děti, dostupná včasná a adekvátní pomoc a 
podpora psychologa. Objednací lhůty k psychologovi se pro dětské klienty nyní 
pohybují v rozmezí několika měsíců až půl roku. Orgán sociálně-právní ochrany 
dětí je tak nyní schopen zajistit traumatizovaným dětem včasnou pomoc jen s 
velkými obtížemi. 
 

1.2 S V současné době v ulicích po celé republice přibývá dětí nižšího věku a 
teenageři se z ulic stahují. V Třinci je s těmito dětmi dlouhodobě a 
systematicky pracováno v lokalitách „Pavučina“ (u Knihovny Třinec) a „Líďák“ 
(nám. Míru a jeho okolí) prostřednictvím služby Streetwork v Třinci. Práce s 
mladšími dětmi vyžaduje intenzivnější a soustavnější zapojení pracovníků, než 
tomu bylo v minulých letech, kdy se služba primárně věnovala teenagerům. 
Lokalit, ve kterých se v Třinci zdržují „rizikové“ děti, je však více - sídliště Sosna, 
ulice Reymontova, ulice Hraniční na Kanadě, náměstí před Trisií, prostory za 
obchodním domem Albert, squat u restaurace bowling Green, malá sídliště 
mezi ulicemi Palackého a Boženy Němcové.  
 

1.3 N Potřeba zajištění psychologické péče pro děti vznikla z důvodu 
nedostatečného počtu odborníků, kteří jsou kompetentní pracovat s dětským 
klientem. Na Třinecku je pouze jeden klinický psycholog, u něhož je čekací 
doba cca 2-3 měsíce. V blízkém okolí (Český Těšín, Jablunkov) se sice zmíněný 
odborník nachází, avšak s totožnou objednací lhůtou. Na Třinecku se nacházejí 
rodiny v náročných životních situacích, pro něž by byla vhodná pomoc formou 
rodinné terapie, tyto rodiny si ji však nemohou v soukromých poradnách pro 
vyšší finanční náročnost dovolit. Rovněž ze strany pracovníků OSPOD je 
vnímána potřeba bezplatného poskytnutí terapeutické péče pro jejich 
klientelu. Aktuálně by potřebnost služby vnímali u 22 rodin. V blízkém okolí je 
rodinná terapie poskytována zdarma, avšak problematické se jeví čekací lhůty, 
které se pohybují v ideálním případě v rozmezí 2 - 3 měsíců.   Jako potřebná 
je zejména pracovníky OSPOD rovněž vnímána etopedická péče. V současné 
době preventivně výchovnou péči včetně diagnostiky vykonává středisko 
výchovné péče v 30 km vzdáleném Frýdku-Místku. Jak vzdálenost, tak náklady 
na dopravu jsou mnohdy pro klienty překážkou k jejímu využití. Daná forma 
péče by již teď byla doporučena cca 13 dětem, které jsou aktuálně v evidenci 
OSPOD. Záměrem opatření je zajistit rodinám a dětem dosud chybějící 
bezplatnou, odbornou pomoc, kterou by bylo možné adekvátně reagovat na 
jejich nepříznivou životní situaci.    

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

1.1 S  rozšíření kapacity Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko 
1.2 S rozšíření kapacity služby Streetwork v Třinci 
1.3 N zřízení pobočky Střediska výchovné péče a zajištění  

dostupné psychologické, terapeutické a etopedické péče  
pro rodiny s dětmi v náročných životních situacích 
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Název opatření: 1.1 S Rozšíření kapacity Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko 

Aktivity: 
1.1.1 administrace změny navýšení kapacity Poradny pro rodiny 
s dětmi Sluníčko o 0,4 kapacity úvazku pracovníka přímé péče - 
psychologa 

Předpokládaná výše finančních 
nákladů: 

1,4 kapacity úvazku/rok  

- celkové náklady na kapacitu úvazku cca 1.050.000 Kč 
- předpoklad dotace SMT 330.000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV, MSK, statutární město Třinec, vlastní zdroje organizace 

Centrum pro rodinu s dětmi Sluníčko, z.ú. dotace, rozpočty jiných 

obcí 

Realizátoři a partneři: 
Centrum pro rodinu s dětmi Sluníčko, z.ú., statutární město Třinec, 

MPSV, MSK 

Indikátory: 
- počet klientů 
- počet intervencí 
- výše kapacity úvazku  

 

Název opatření: 1.2 S Rozšíření kapacity služby Streetwork v Třinci 

Aktivity: 
1.2.1 administrace změny navýšení kapacity Streetworku v Třinci 

až o 0,6 úvazku sociálního pracovníka. 
1.2.2 rozšíření lokalit poskytování služby.  

Předpokládaná výše finančních 
nákladů: 

0,6 úvazku/ rok  
- celkové náklady na úvazek 242.000 Kč 
- předpoklad dotací obcí 50.000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje: 
- MPSV, MSK, statutární město Třinec, vlastní zdroje 

organizace Bunkr, o.p.s., dotace, rozpočty jiných obcí, 
nadace 

Realizátoři a partneři: Bunkr, o.p.s., statutární město Třinec 

Indikátory: 
- výše úvazku sociálních pracovníků  
- počet lokalit poskytování služby 
- počet kontaktů/intervencí  
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Název opatření: 
1.3 N Zřízení pobočky Střediska výchovné péče a zajištění 

dostupné psychologické, terapeutické a etopedické péče 
pro rodiny s dětmi v náročných životních situacích 

Aktivity: 

1.3.1 jednání o možném vzniku pobočky Střediska výchovné 
péče v Třinci 

1.3.2 vyhledání poskytovatele psychologických služeb, 
rodinných terapeutů, etopedické péče 

1.3.3  vyhledání vhodných nebytových prostor 

Předpokládané finanční zdroje: 
statutární město Třinec, dotace MSK, MŠMT, MPSV na 
podporu rodiny apod., zdravotní pojišťovny, rozpočty jiných 
obcí 

Realizátoři a partneři: 
- statutární město Třinec, Středisko výchovné péče 

Ostrava, psychologové z Třince a okolí, OSPOD, NNO, 
PO 

 Indikátory: 
- počet intervencí  
- počet podpořených rodin 

 

Název cíle:  2. Zajištění kvalitní infrastruktury na podporu rodin v Třinci 

Krátký popis potřeby: 

Jedná se zejména o rozvoj volnočasových aktivit a míst pro 
realizaci volnočasových aktivit jak dětí, tak seniorů. Nabídka 
volnočasových aktivit pro děti je široká, nicméně je třeba 
zajistit rozvoj její časové, místní a finanční dostupnosti a 
informovanosti o aktivitách mezi rodiči. Stejně tak je zde 
potřeba zvýšit počet dětských hřišť a jiných vhodných prostor, 
kde by mohly děti i celé rodiny s dětmi trávit svůj volný čas. 
Vzhledem k rostoucí demografické křivce je třeba rozvíjet také 
volnočasové aktivity pro seniory.  

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 
2.1 N rozvoj dostupných volnočasových aktivit pro děti a 

seniory 
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Název opatření: 2.1 N Rozvoj dostupných volnočasových aktivit pro děti, mládež a 
seniory 

 

 

 

Aktivity: 
 

 

 

 

 

 

2.1.1 zvýšení dostupnosti volnočasových aktivit dětem  
prostřednictvím těchto činností: 
a) každoročně nabídka všem školám možnosti  
realizace volnočasových aktivit DDM přímo na školách 
formou tzv. "kroužků", 
b) informování rodičů o možnosti realizace  
volnočasových aktivit přímo na školách  
(např. ve Zpravodaji apod.) 

2.1.2 podpora (finanční, zázemí, personální, dobrovolnictví, v 
čerpání grantů) neziskových organizací a zohlednění 
v rozpočtech PO ze strany města Třince v rozvoji realizace 
volnočasových aktivit pro děti, mládež a seniory 

2.1.3 zpřístupnění hřišť u základních škol veřejnosti 
(prostřednictvím dobrovolníků a správců) 

2.1.4 monitorování lokalit, kde chybí hřiště pro děti a návrh 
možné realizace 

2.1.5 podpora NNO a aktivních skupin obyvatel k vytváření 
společných veřejných prostor (hřišť, plácků apod.) 
financovaných z grantů 

2.1.6 rozšíření městského Klubu seniorů (pro seniory a  
zdravotně znevýhodněné) do nových, vyhovujících prostor 

Předpokládané finanční zdroje: 
statutární město Třinec, komunitní granty/dotace, dotace EU, 
vlastní zdroje NNO, rozpočty jiných obcí 

Realizátoři a partneři: 

2.1.1 statutární město Třinec - ŠKaTv, DDM, ZŠ 
2.1.2 statutární město Třinec, NNO, PO 
2.1.3 statutární město Třinec - ŠKaTv, ZŠ 
2.1.4 statutární město Třinec - ŠKaTv, pracovní skupina Rodina 

všech generací 
2.1.5 statutární město Třinec, NNO 
2.1.6 statutární město Třinec, Klub seniorů 

Indikátory: 

2.1.1 počet kroužků, počet článků ve Zpravodaji 
2.1.2 výše dotací poskytnutých na realizaci volnočasových 

aktivit apod.  
2.1.3 počet zpřístupněných hřišť 
2.1.4 počet lokalit 
2.1.5 počet veřejných prostor 
2.1.6 nové prostory, počet aktivit 
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Název cíle:  3. Posílení zdravých rodinných vazeb, zdravého rodinného 
prostředí a fungování rodiny 

Krátký popis potřeby: 

Zdravá, fungující rodina je základem zdravé společnosti. Je 
proto třeba posilovat zdravé rodinné vazby prostřednictvím 
rozvoje partnerských, manželských, mateřských, rodičovských a 
výchovných kompetencí a vytvářet podmínky pro slaďování 
rodinného a pracovního života pracujících nebo práci si 
hledajících rodičů. Důležitá pro zdravé fungování rodiny je 
rovněž prevence negativních jevů a vztahových problémů 
realizovaná již od těch nejmenších dětí. V neposlední řadě 
nemůže zdravá rodina existovat v nezdravém společenském 
prostředí - je proto třeba zajistit rodinám s dětmi bezpečné 
prostředí.  

Opatření, která vedou k naplnění 
cíle: 

3.1 N rozvoj partnerských, manželských, mateřských,  
rodičovských a výchovných kompetencí 

3.2 N slaďování rodinného a pracovního života pracujících 
rodičů 

3.3 N preventivní programy na základních a mateřských školách  
3.4 N zajištění bezpečného prostředí pro rodiny 

 

Název opatření: 3.1 N Rozvoj partnerských, manželských, mateřských,  
rodičovských a výchovných kompetencí 

Aktivity: 

3.1.1 realizace vzdělávání v oblasti manželských kompetencí 
3.1.2 realizace dostupného vzdělávání zaměřeného na témata 

rodičovství, mateřství a péče o dítě (již před narozením) 
3.1.3 realizace vzdělávacích aktivit pro rodiče v oblasti  

výchovných kompetencí a prevence negativních jevů v 
rodině. 

3.1.4 realizace vzdělávacích interaktivních činností pro rodiče s 
dětmi zaměřených na psychomotorický vývoj dítěte, 
vztahy v rodině apod.  

3.1.5 realizace vzdělávání v oblasti ostatních vztahových  
kompetencí (partnerské, rodičovské). 

Předpokládané finanční zdroje: 
statutární město Třinec, dotace KÚ, MPSV, vlastní zdroje NNO, 
úhrady klientů, rozpočty jiných obcí 

Realizátoři a partneři: NNO, statutární město Třinec, PO 

Indikátory: 
- počet vzdělávacích aktivit 
- počet absolventů vzdělávacích aktivit 
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Název opatření: 3.2 N Slaďování rodinného a pracovního života pracujících rodičů 

Aktivity: 

3.2.1 realizace projektů zaměřených na usnadnění návratu do 
práce po rodičovské dovolené, při péči o člena rodiny 
apod. 

3.2.2 realizace projektů zaměřených na zabezpečení dětí 
pracujících rodičů (či aktivně si práci hledajících rodičů) v 
době, kdy jsou rodiče v zaměstnání (či si práci aktivně 
hledají) 

Předpokládané finanční zdroje: 
dotace EU, národní dotace, vlastní zdroje NNO, rozpočty jiných 
obcí, statutární město Třinec 

Realizátoři a partneři: 
KaPA, o.p.s., Edlit Human, o.p.s., a další NNO, statutární město 
Třinec 

Indikátory: -  počet projektů 
 

Název opatření: 3.3 N Preventivní programy na základních a mateřských školách  

Aktivity: 

3.3.1 monitoring zájmu o témata preventivních programů 
přímo v mateřských školách 

3.3.2 oslovení mateřských škol a navázání spolupráce 
3.3.3 oslovení organizace pořádající preventivní přednášky v 

mateřských školách a zajištění spolupráce (např. 
prevence kouření v mateřských školách Ligy proti  
rakovině) 

3.3.4 monitoring nabídky preventivních programů na 
základních školách a informování jednotlivých škol a 
prohloubení spolupráce při hledání zdrojů financování 
preventivních programů 

3.3.5 ocenění preventistů na školách 

Předpokládané finanční zdroje: 
dotace MŠMT, MPSV, KÚ, rozpočet mateřských škol, statutární 
město Třinec, spoluúčast škol 

Realizátoři a partneři: 
Liga proti rakovině, Klub Marie, statutární město Třinec, KaPA, 
NNO, PO 

Indikátory: 
- počet programů 
- počet podpořených dětí 
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Název opatření: 3.4 N Zajištění bezpečného prostředí pro rodiny 

Aktivity: 

3.4.1 pravidelná kontrola dodržování vyhlášky ze strany Městské 
policie a předkládání výstupů z kontrol dodržování vyhlášky 
do PS Rodina a Komise prevence kriminality. (zejména 
konzumace alkoholu na veřejných místech před dětmi např. 
autobusové stanoviště po 14 hodině) 

3.4.2 zajištění úzké spolupráce terénních sociálních pracovníků s 
Komisí prevence kriminality a zajištění úzké spolupráce PS 
Rodina s Komisí prevence kriminality 

3.4.3 prohloubení spolupráce městské policie s terénními 
pracovníky ze služeb Slezské diakonie pro lidi bez  
domova 

3.4.4 zapojení osob, kteří si prošli nepříznivou situací 
(bezdomovectvím, závislostmi) do práce s lidmi bez 
domova s podporou pracovníka služby 

Předpokládané finanční zdroje: 
statutární město Třinec, rozpočet Městské policie, vlastní zdroje 
NNO 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, terénní pracovníci NNO, Městská policie  

Indikátory: 
- počet kontrol městské policie  
- počet schůzek spolupracujících subjektů 

 

5.4 Cíle a opatření - průřezová témata  
 
Obsahem průřezových témat jsou oblasti, které zasahovaly a týkaly se více nebo i všech pracovních 

skupin. Ve statutárním městě Třinci je síť sociálních služeb kvalitně pokryta, proto je záměrem 

následné udržení stávajících služeb, které ve městě již fungují. Podnětem pro vznik tohoto cíle bylo 

rovněž podpořit poskytovatele sociálních služeb, dát jim větší jistotu financování a prostor pro 

zkvalitňování služeb včetně zajištění jejich bezbariérovosti nejen technického rázu, ale i komunikační 

bezbariérovosti zejména ve styku se smyslově postiženými osobami. Služby občanům však 

neposkytují pouze sociální služby, ale také návazné aktivity, jejichž zajištění, udržení a financování je 

vnímáno také jako velmi důležité. 

 

Mezi základní potřeby každého člověka patří pocit bezpečí a domova, proto otázka bydlení byla 

jedním z témat prolínajících se všemi pracovními skupinami. Zajištění dostupného bydlení pro 

potřebné cílové skupiny je jednou z hlavních priorit tohoto plánu. Nezbytný je také rozvoj 

dobrovolnické činnosti, její koordinace, návaznost a optimalizace v sociálních i návazných službách. 

Dobrovolnické aktivity mohou výrazně zkvalitnit život různým cílovým skupinám, ale také samotným 

dobrovolníkům. Aby celý systém sociálních služeb a návazných aktivit správně fungoval a informace o 

dostupné pomoci se dostala k občanům, je třeba zajistit funkční informační servis dostupný všem. 

Jeho součástí je také nově vznikající elektronický katalog sociálních služeb a návazných aktivit. 
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Průřezová témata – souhrn cílů a opatření 
 

Název cíle č. 1 

Udržitelnost stávajících sociálních služeb 

 

Opatření 1.1 S 

Podpora udržitelnosti, kvality a rozvoje stávajících sociálních služeb v Garantované síti města Třince 

 

Název cíle č. 2 

Podpora bezbariérovosti sociálních služeb 

 

Opatření 2.1 S 

Stavební úpravy objektů kde jsou poskytovány především sociální služby a případně návazné aktivity 

s cílem zajistit jejich dostupnost cílovým skupinám 

 

Název cíle č. 3 

Sociální a nízkonákladové bydlení pro různé cílové skupiny 

 

Opatření 3.1 N  

Vznik pracovní skupiny navrhující možnosti zlepšení dostupnosti bydlení 

 

Opatření 3.2 N 

Rozšíření dostupného bydlení pro potřebné cílové skupiny 

 

Název cíle č. 4 

Udržitelnost návazných aktivit v sociální oblasti 

 

Opatření 4.1 N 

Podpora projektů prostřednictvím dotací z „Programu“, příp. individuálních dotací 

 

Název cíle č. 5 

Udržitelnost a rozvoj dobrovolnické činnosti 

 

Opatření 5.1 N 

Udržitelnost a rozvoj organizací zajišťujících dobrovolnickou činnost 

 

Opatření 5.2 N 

Výchova k dobrovolnictví a osvěta veřejnosti 

 

Název cíle č. 6 

Zajištění informovanosti veřejnosti o sociálních službách a návazných aktivitách 

 

Opatření 6.1 N 

Zřízení informačního servisu 
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Opatření 6.2 N 

Vytvoření efektivního elektronického informačního systému sociálních služeb a návazných aktivit 
 

Název cíle:  1. Udržitelnost stávajících sociálních služeb 

Krátký popis potřeby: 
Udržitelnost stávajících sociálních služeb, za účelem zajištění 

sociální pomoci všem potřebným cílovým skupinám 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 
1.1 S podpora udržitelnosti, kvality a rozvoje stávajících 

sociálních služeb v Garantované síti statutárního města 

Třince 

  
Název opatření: 1.1 S Podpora udržitelnosti, kvality a rozvoje stávajících  

sociálních služeb v garantované síti statutárního města Třince 

Aktivity: 

1.1.1 zajištění finančních prostředků na dofinancování  

sociálních služeb (dotace). 

1.1.2 udržitelnost fondu soc. služeb a jeho pravidel. 

1.1.3 pololetní monitorovací činnost subjektů (např. počty  

zájemců o jednotlivé služby s trvalým bydlištěm  

v Třinci a mimo Třinec). 

1.1.4 pravidelné školení pro žadatele o dotace. 

Předpokládaná výše finančních 

nákladů: 
36.000.000 Kč  

Předpokládané finanční zdroje: statutární město Třinec 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, NNO, příspěvkové organizace 

Indikátory: - počet registrovaných sociálních služeb 
- výše dotací na registrované sociální služby 

 

Název cíle:  2. Podpora bezbariérovosti sociálních služeb 

Krátký popis potřeby: 

U některých stávajících sociálních služeb chybí bezbariérový 

přístup. Cílem priority je zejména zmapování stavu v Třinci a 

zjištění možností realizace potřebných úprav. 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 
2.1 S stavební úpravy objektů kde jsou poskytovány  

především sociální služby a případně návazné aktivity  

s cílem zajistit jejich dostupnost cílovým skupinám 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 

Název cíle:  3. Sociální a nízkonákladové bydlení pro různé cílové  
skupiny 

Popis potřeby: 

V Třinci je obtížně dostupné bydlení např. pro:  
- seniory (často se závislostí, popř. s anamnézou 

zatíženou alkoholismem) s potřebou dohledu, péče, 
bez domova, využívající služeb azylového domu, kteří 
se nemají kam posunout v rámci systému bydlení, 

- samoživitele – ty, kteří opravdu nežijí s druhem, 
družkou 

- ve společné domácnosti, 
- osoby v nepříznivé sociální situaci, 
- zadlužené klienty odcházející ze sociálních služeb, 
- rodiče s dětmi, 
- klienty s nízkými příjmy. 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 

3.1 N vznik pracovní skupiny navrhující možnosti zlepšení  

dostupnosti bydlení 

3.2 N rozšíření dostupného bydlení pro potřebné cílové    

skupiny 

 

  

Název opatření: 2.1 S Stavební úpravy objektů kde jsou poskytovány  

především sociální služby a případně návazné  

aktivity s cílem zajistit jejich dostupnost cílovým  

skupinám 

Aktivity: 

2.1.1 Monitoring a vyhodnocení bezbariérovosti budov. 

2.1.2 Vyhledávání finančních zdrojů a dotačních programů  

pro realizaci úprav. 

2.1.3 Realizace úprav dle zjištění možností. 

Předpokládaná výše finančních nákladů: Dle zmapovaných bariér a získaných finančních zdrojů 

Předpokládané finanční zdroje: dotační programy, NNO, vlastní zdroje a jiné zdroje 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, poskytovatelé sociálních služeb 

Indikátory: - počet budov, ve kterých proběhl monitoring 
- počet zpřístupněných budov 
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Název opatření: 
3.1 N Vznik pracovní skupiny navrhující možnosti  

zlepšení dostupnosti bydlení 

Aktivity: 

3.1.1 Jmenovat vedoucího pracovní skupiny pro bydlení,  

členy (návrh 4-6 osob, aby skupina efektivně  

pracovala), zajistit zastoupení představitelů města ve 

skupině. 

3.1.2 Oslovit občany – klienty, kterých se témata  

nízkonákladového bydlení týkají, a zajistit účast na  

skupinách v roli hostů. 

3.1.3 Zajištění akčního plánu (koncepty, metodiky…) včetně 

možných podnětů pro návrh změny pravidel pro 

přidělování městských bytů jako výstupu z činnosti  

pracovní skupiny, která se bude bydlením zabývat. 

3.1.4 Prohloubit spolupráci mezi neziskovým sektorem,  

úřadem a (soukromými subjekty CPI BYTY, a.s.)   

Předpokládané finanční zdroje: dotační programy 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, NNO, soukromé subjekty 

Indikátory: 
- zpracování koncepčního materiálu k systému 

dostupného bydlení v městě Třinci  do 31.12.2019 
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Název opatření: 3.2 N Rozšíření dostupného bydlení pro potřebné cílové  

skupiny 

Aktivity: 3.2.1 zajištění krizového bytu pro rodiny s dětmi. 

Předpokládané finanční zdroje: dotační programy, úhrady klientů 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, NNO, soukromé subjekty 

Indikátory: - počty podpořených rodin s dětmi  
 

Název cíle:  4. Udržitelnost návazných aktivit v sociální oblasti 

Krátký popis potřeby: 
Podpora všech stávajících návazných aktivit za účelem zajištění 

sociální pomoci všem potřebným cílovým skupinám. 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 
4.1 N podpora projektů prostřednictvím dotací z  

„Programu“, příp. individuálních dotací   
 

Název opatření: 4.1 N Podpora projektů prostřednictvím dotací z  

„Programu“, příp. individuálních dotací   

Aktivity: 
4.1.1 pravidelné vyhlašování dotačních titulů v souladu  

s potřebami cílových skupin. 

Předpokládané finanční zdroje: 
statutární město Třinec, MPSV, NNO, příspěvkové organizace, 

dotace, projekty EU a jiné vhodné projekty a programy 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, NNO, PO 

Indikátory: 
- počet dotací 
- počet podpořených subjektů 

- úhrnná výše dotací 
 

Název cíle:  5. Udržitelnost a rozvoj dobrovolnické činnosti 

Krátký popis potřeby: 

Zapojení dobrovolníků do sociální pomoci pro všechny cílové 

skupiny. Zejména zvýšení kvality života, zmírnění izolace seniorů 

a lidí s postižením. Zlepšení prospěchu a emoční stránky u dětí a 

mladých lidí ze sociálních skupin. 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 

5.1 N udržitelnost a rozvoj organizací zajišťujících 

dobrovolnickou činnost 

5.2 N výchova k dobrovolnictví a osvěta veřejnosti 
 

Název opatření: 5.1 N Udržitelnost a rozvoj organizací zajišťujících  

dobrovolnickou činnost 

Aktivity: 

5.1.1 udržitelnost a rozvoj stávajících dobrovolnických  

programů a podpora nově vznikajících. 

5.1.2 uspořádání kulatého stolu za účelem setkání všech  

organizací, které organizují dobrovolnictví.  

Předpokládané finanční zdroje: MV, MPSV, MZ, MSK, statutární město Třinec, PO 

Realizátoři a partneři: Dobrovolnické centrum ADRA, NNO, OP a jiné 

Indikátory: 
- počet dobrovolníků z podpořených organizací  
- realizace kulatého stolu 

 

 

 



48 
 

Název opatření: 5.2 N Výchova k dobrovolnictví a osvěta veřejnosti 

Aktivity: 
5.2.1 výchova k dobrovolnictví. 

5.2.2 podpora aktivního PR. 

5.2.3 realizace akcí k mezinárodnímu dni dobrovolnictví. 

Předpokládané finanční zdroje: 
MSK, statutární město Třinec, výtěžek z veřejné sbírky 

(charitativní obchůdek ADRA), město Třinec, NNO 

Realizátoři a partneři: 
Dobrovolnické centrum ADRA, statutární město Třinec, 

NNO a jiné  

Indikátory: 
- počet realizovaných akcí či nových aktivit  

 

Název cíle:  
6. Zajištění informovanosti veřejnosti o sociálních službách 

a návazných aktivitách 

Krátký popis potřeby: 

V komunitním plánování se zjistilo, že občané nejsou 

schopni získávat kvalitní informace ohledně řešení svých 

problémů. Občanům chybí bezpečné místo, kde se 

mohou obrátit, pokud potřebují podporu nebo pomoc, 

popřípadě informace k rodinné politice či prevenci 

v oblasti kriminality a drogové problematiky. Potřebují 

místo, kde obdrží komplexní informovanost. Dále je 

zapotřebí aktivní formou PR vtáhnout veřejnost do dané 

oblasti. 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 

6.1 zřízení informačního servisu 

6.2 vytvoření efektivního elektronického informačního  

systému sociálních služeb a návazných aktivit 

6.3 další podpora informovanosti 
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Název opatření: 
6.1 N Zřízení informačního servisu 

Aktivity: 

6.1.1 Zajištění poradenství úředníka na Informačním centru v  

knihovně a vytipování dalších míst k možnosti  

realizace. 

6.1.2 Zřízení univerzálního tel. čísla na poradenství  

(úřadové) poskytnutí tel. poradenského čísla i na další  

instituce (lékaři, knihovna, informační centrum, NNO). 

6.1.3 Propagace ve zpravodaji a dalších inf. kanálech 

Realizace akcí. 

6.1.4 Vytváření aktivního PR a kampaní. 

6.1.5 Pravidelná aktualizace katalogu sociálních služeb a 

návazných aktivit. 

6.1.6 Pravidelná aktualizace a distribuce Průvodce Dítě v  

rodině. 

6.1.7 Vytváření a distribuce informačních materiálů pro  

potřeby cílových skupin, zvláště tam, kde elektronické  

zpracování katalogu neplní svou funkci. 

6.1.8 Podpora akcí se sociální a rodinnou tematikou. 

6.1.9 Pořádání veřejných diskusí. 

6.1.10  

- posílení role Infocentra (proškolit pracovníky Infocentra a 
Knihovny Třinec o sociálních službách),  

- určit kontaktní osobu z MMT,  
- součástí dotačních smluv povinnost informovat 

Infocentrum o službách a změnách). 

Předpokládané finanční zdroje: 
MPSV, statutární město Třinec, dotace, sponzorské dary, NNO, 

Knihovna Třinec, p. o.   

Realizátoři a partneři: 

statutární město Třinec, NNO (např. Sociální služby města Třince, 

p.o., Renarkon,  Slezská diakonie, Šance podaná ruka, Charita aj.),  

PO, Knihovna Třinec, p. o.  

Indikátory: 

- počet hodin poradenství úředníka 
- zřízení univerzálního tel. čísla na poradenství 
- počet propagačních aktivit  
- počet PR akcí a kampaní 
- počet aktualizací katalogu sociálních služeb a 

návazných aktivit 

- počet aktualizací a počet distribuovaných Průvodců Dítě v 
rodině 

- počet vytvářených informačních materiálů  
- počet podpořených akcí 
- počet veřejných diskusí 
- počet školení pro pracovníky infocentra a Knihovny Třinec  
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Název opatření: 

6.2 N Vytvoření a zprovoznění efektivního elektronického 

informačního systému sociálních služeb a  

návazných aktivit 

Aktivity: 

6.2.1 zprovoznění efektivního elektronického 

informačního systému sociálních služeb a návazných 

aktivit. 

6.2.2 zajištění počítadla. 

Předpokládané finanční zdroje: statutární město Třinec 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec 

Indikátory: 
- funkční katalog pro veřejnost 
- počet vstupů na stránku 

 

5.5 Cíle a opatření - prevence kriminality a protidrogová politika 
 
Cíle a opatření prevence kriminality a protidrogové politiky jsou zde implementovány z důvodu sjednocení 

dvou strategických materiálů města týkajících se prevence kriminality a protidrogové politiky – Plánu 

prevence kriminality města Třince na léta 2016 – 2020 a Strategie protidrogové politiky města Třince na 

období 2014 – 2020 - s plánem rozvoje sociálních služeb a prorodinnou problematikou. Tímto jsou začleněny 

do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb statutárního města Třince na období let 2018 – 2022. 

Schválením nového plánu rozvoje sociálních služeb Zastupitelstvem města Třince a vstoupením dokumentu 

v platnost končí platnost původních strategických dokumentů prevence kriminality a protidrogové politiky. 

Zde uvedené nové cíle a opatření jsou výstupem půlroční práce členů komise Prevence kriminality, kteří se 

svého úkolu zhostili zodpovědně nejen přímo na schůzích komise, ale také svou aktivní účastí na pravidelných 

setkáních pracovní skupiny Osoby v ohrožené sociální situaci včetně řádného připomínkovacího procesu. 

Komise se zaměřila na přetrvávající potíže a nešvary uvedených oblastí prevence a taktéž reaguje na nově se 

objevující rizika. Z mnoha původních návrhů cílů a opatření jsou zde díky práci komise předloženy 2 hlavní 

cíle vč. 4 opatření. Některé navrhované cíle a opatření byly shodné či velmi podobné s jinými patřícími do 

dalších pracovních skupin a jsou zakomponovány tam. 

 

Prevence kriminality a protidrogová politika – sumář cílů a opatření  

 

Název cíle č. 1 

Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit a programů 

 

Opatření 1.1 N  

Volnočasové aktivity a programy 

 

Opatření 1.2 N 

Vzdělávací, přednáškové a informační aktivity 
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Název cíle č. 2 

Zajištění bezpečnosti ve městě 

 

Opatření 2.1 N  

Situační prevence kriminality 
 
Opatření 2.2 N 
Zvýšení bezpečnosti ve městě 

Název cíle:  
1. Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit a programů  

Krátký popis potřeby: Potřeba preventivního působení na ohrožené skupiny osob 

s cílem snížení rizika vzniku negativních jevů. 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 1.1 volnočasové aktivity a programy 
1.2 vzdělávací, přednáškové a informační aktivity 

 

Název opatření: 1.1 Volnočasové aktivity a programy 

Aktivity: 

1.1.1 rozvoj a podpora činností a volnočasových aktivit 
vedoucích ke snížení patologických jevů, udržitelnost a 
rozvoj programů, projektů a stávajících organizací. 
  

1.1.2 průběžné budování a obnova ploch pro volnočasové 
aktivity a jejich rozšiřování na základě nových trendů. 

Předpokládané finanční zdroje: vlastní zdroje statutárního města Třince, dotace 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, PO, PČR, NNO 

Indikátory: 
- výše použitých finančních prostředků 
- počet opravených, obnovených či vybudovaných ploch a 

hřišť 
 

Název opatření: 1.2 Vzdělávací, přednáškové a informační aktivity  

Aktivity: 

1.2.1 kampaně a přednášky upozorňující na rizika užívání 
návykových látek a další negativní jevy. 

1.2.2 aktivity směřující k prevenci sociálně patologických 
jevů, především zaměřených na problematiku závislostí 
na návykové látky (výlety, tábory, výchovné programy 
apod.) 

Předpokládané finanční zdroje: vlastní zdroje statutárního města Třince, dotace 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, školy a školská zařízení, PČR, NNO 

Indikátory: 
- počet realizovaných kampaní a přednášek zajištěných  

městem Třinec 
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Název cíle:  
2. Zajištění bezpečnosti ve městě  

Krátký popis potřeby: 

Potřeba zvýšit ochranu a bezpečnost osob a objektů s 

praktickým využitím funkčních novinek a vymožeností 

techniky a dalších možností ochrany obyvatel před 

rizikem stát se obětí trestné činnosti. 

Opatření, která vedou k naplnění cíle: 2.1 situační prevence kriminality 
2.2 zvýšení bezpečnosti ve městě 

 

Název opatření: 2.1 Situační prevence kriminality  

Aktivity: 

2.1.1 průběžný rozvoj a obnova technických 
zabezpečovacích zařízení s důrazem na kvalitu 
využití nejnovějších technologií; zabezpečení 
vstupů do škol školských zařízení. 

2.1.2 realizace nového veřejného osvětlení. 

Předpokládané finanční zdroje: Vlastní zdroje statutárního města Třince, dotace 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, PČR, školy, školská zařízení apod. 

Indikátory: - počet realizovaných ochranných opatření 
 

Název opatření: 2.2 Zvýšení bezpečnosti ve městě 

Aktivity: 

2.2.1 faktická ochrana a prevence občanů (vč. seniorů) 
před možností stát se obětí trestného činu (např. 
instalace bezpečnostních řetízků) 

2.2.2 řešení posílení stavu strážníků městské policie  
2.2.3 nulová tolerance k hazardu a podpora zákazu  

požívání alkoholických nápojů na veřejném  
prostranství v souladu s obecně závaznými  
vyhláškami. 

Předpokládané finanční zdroje: vlastní zdroje statutárního města Třince, dotace 

Realizátoři a partneři: statutární město Třinec, PČR 

Indikátory: 
- počet realizovaných ochranných opatření 
- počet nových strážníků městské policie 
- počet řešených případů porušení vyhlášky 
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6 Přílohy 

6.1 Příloha č. 1 Garantovaná síť sociálních služeb města Třince 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k 01.07.2021

2017525 Ergon - sociální podnik, z.s. 0,9 osoby v krizi, v finanční tísňi, zadluženost

8848934 MEDICA Třinec, z.ú. 0,7

sociální poradenství - v krizové situaci z důvodu 

blízkosti smrti, poradenství pro pečující osoby blízké, 

informování veřejnosti o možnostech mobilní hospicové 

péče

2446936 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. 1,0

rodiny s dětmi procházející rozvodem, rozchodem, 

případně řešící podporu v oblasti rodičovských 

kompetencí - komplexní psycho-sociální podpora

2897200
Slezská diakonie

ELPIS, odborné sociální poradenství
1,4

poradenství pro oběti domácího násilí, oběti trestného 

činu, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách rodiny s dítětem/dětmi

1760507
Charita Třinec

Osobní asistence
22,7

osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním 

postižením a senioři

8729330
Slezská diakonie 

TABITA, osobní asistence
2,2

osoby s chronickým duševním onemocněním, 

chronickými onemocnněními, zdravotním postižením, 

kombinovaným postižením, mentálním postižením, 

tělesným postižením, sluchovým postižením, zrakovým 

postižením

8640141
Centrum sociální pomoci p.o. 

Osobní asistence
3,0

osoby s chronickým duševním onemocněním, 

chronickými onemocnněními, zdravotním postižením, 

kombinovaným postižením, mentálním postižením, 

tělesným postižením, sluchovým postižením, zrakovým 

postižením

7511732
Sociální služby města Třinec, p.o. 

Pečovatelská služba
25,2

osoby s chronickým duševním onemocněním, s 

chronickým onemocnením, se zdravotním 

onemocněním, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

2132945
Slezská diakonie 

NOE, podpora samostatného bydlení 
2,4 osoby s chronickým duševním onemocněním

6475248
Slezská diakonie

TABITA, odlehčovací služba
1,5

osoby s chronickým duševním onemocněním, 

chronickými onemocnněními, zdravotním postižením, 

kombinovaným postižením, mentálním postižením, 

tělesným postižením, sluchovým postižením, zrakovým 

postižením

7211474
Sociální služby města Třince, p.o. 

Odlehčovací služba
4 senioři

2053358
Centrum sociální pomoci, p.o. 

Denní stacionář RADOST
7,8

osoby s chronickým duševním onemocněním, 

chronickými onemocnněními, zdravotním postižením, 

kombinovaným postižením, mentálním postižením, 

tělesným postižením, sluchovým postižením, zrakovým 

postižením

3554195
Centrum sociální pomoci, p.o. 

Denní stacionář PAPRSEK

8,8

osoby s chronickým duševním onemocněním, 

chronickými onemocnněními, zdravotním postižením, 

kombinovaným postižením, mentálním postižením, 

tělesným postižením, sluchovým postižením, zrakovým 

postižením

9012556
Sociální služby města Třince, p.o. 

Denní stacionář Jantar
3,2

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se 

zdravotním postižením, senioři

1127458
Sociální služby města Třince,

Domov Sosna
60

osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 

zdravotním problémem, senioři

1839021
Sociální služby města Třince,

Domov Nýdek
54

osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 

zdravotním problémem, senioři

6507455 SENIOR DOMY POHODA a.s. 73  senioři od 60 let věku

5263370
Sociální služby města Třince, p.o. 

Domovy se zvláštním režimem
115

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s 

chronickým onemocněním

7535215
Slezská diakonie

ARCHA Třinec, chráněné bydlení 
11 osoby s chronickým duševním onemocnením 

1557033 Nemocnice Třinec, p.o. 21
osoby s chronickým onemocněním, ZP, jiné zdravotní 

postižení, senioři

§ 46 Denní stacionář

§ 44 Odlehčovací služby

§ 43 Podpora samostatného bydlení 

§ 40 pečovatelská služba

počet úvazků v přímé 

péči

§ 39 osobní asistence

§ 37 odborné sociální poradenství 

Identifikátor poskytovatel

počet lůžek

Kapacita Garantované sítě SMT

cílová skupina

§ 50 Domovy se zvláštním režimem

§ 49 Domov pro seniory

§ 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

§ 51 Chráněné bydlení 
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8994387
Slezská diakonie

BETHEL Třinec, azylový dům pro muže
50 osoby bez přístřeší (muže 18-80let)

3091238
Slezská diakonie

SÁRA Třinec, azylový dům
18 osoby bez přístřeší (ženy od 18 let)

5496529
Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. 

Azylový dům pro matky s dětmi
31

děti kojeneckého věku (do 1 roku)

děti předškolního věku (1 - 6 let)

mladší děti (7 –10 let)

starší děti (11 – 15 let)

dorost (16 – 18 let)

mladší senioři (65 – 80 let)

dospělí (27 – 64 let)

mladí dospělí (19 – 26 let)

5987670 Domy na půl cesty 7

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro 

výkon ústavní péče, dětí a mládež ve věku 6-26let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby bez 

přístřeší

5278750

Slezská diakonie

BETHEL Třinec, nízkoprahové denní 

centrum 

2,5 muži i ženy od 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší

8883344
Bunkr, o.p.s. 

NZDM Klub Bunkr
2,5 děti a mládež ohrožené nežádoucími jevy 13 - 20 let

8323743
Slezská diakonie

BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna
2,3

osoby bez přístreší, osoby ohrožené závislostí nebo 

závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby, 

které vedou rizikový způsob život nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti

3422333
Slezská diakonie

Sociální asistence Třinec
2,8

rodiny s dětmi ve věku 0-18 let - osamělý rodič nebo 

jiné pečující osoby s dětmi ve věku 0-18 let - osoby, 

které se připravují na přijetí svých dětí domů z ústavní 

péče - těhotné ženy

8809867
Slezská diakonie

JORDÁN Třinec
3,1

Lidem starším 18 let s chronickým duševním 

onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří v 

důsledku duševního onemocnění ztratili sociální 

kontakty a těžce navazují nové sociální vztahy. Sociální 

služba může být poskytnuta i lidem s jiným druhem 

duševního onemocnění, pokud to jejich psychiatr 

doporučí

3770634 Renarkon, o.p.s. 2,0

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

7435832
Bunkr. o.p.s. 

Streetwork v Třinci
1,9

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy

5326488
Slezská diakonie

BETHEL Třinec, terénní program
1,2 osoby bez přístřeší

2248240
Slezská diakonie

RÚT, sociální rehabilitace
4,2

osoby ve věku od 18 do 65 let;  s mentálním 

postižením, závažným duševním onemocněním, 

kombinovaným postižením;  kteří se v důsledku svého 

postižení nebo duševního onemocnění ocitli v 

nepříznivé sociální situaci; kteří jsou schopni a chtějí se 

podílet na řešení své situace

9515602
Slezská diakonie

BETHEL Třinec, sociální rehabilitace
1,0

muži od 18 let věku, který se ocitl bez přístřeší, ale 

usiluje o řešení vlastní situace a o uplatnění ve 

společnosti, muž od 18 let věku s vlastním bydlením, 

který během posledního roku využíval některou ze soc. 

služeb pro osoby bez přístřeší a který usiluje o 

zachování získaných návyků

§ 57 Azylové domy

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

§ 70 Sociální rehabilitace

§ 61 Nízkoprahová denní centra

§ 62 Nízkoprahová denní centra pro děti a mládež

§ 63 Noclehárny

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

§ 58 Domy na půl cesty

§ 69 Terénní programy
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6.2 Příloha č. 2 SWOT ANALÝZY 
 

Návrh SWOT STRATEGIE pro účely nastavení střednědobého plánu v Třinci 

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 

 Silné stránky  Slabé stránky  

 

 

Příležitosti 

Vytěžit z těchto položek: 

1. Dostupnost podpory pro děti a mladé lidi 
se zdravotním znevýhodněním v Třinci 
→speciální školy, stacionář, další služby. 

2. Vstřícné město (podpora ze strany obce) 
3. Široká nabídka sociálních a návazných 

služeb 
4. Knihovna je přívětivá (zázemí) – „Živá 

knihovna“, zapojování lidí se zdravotním 
znevýhodněním, přirozené setkávání 
s běžnou populací…; Podpora nejen 
sociálních, ale i návazných služeb 

5. Dobrá spolupráce mezi službami 
navzájem v případě lidí se zrakovým 
postižením, spolupráce s Úřadem práce 
 

Další položky řazené sestupně: 

6. V Třinci se toho hodně děje a lidé mají 
možnost se setkávat (Srdce Evropy, Dny 
duševního zdraví, Den seniorů atp.) 

7. Zapojení neziskovek do spolupráce → 
vytváření komunit 

8. Stabilita služeb, fungující služby; Dobrá 
meziresortní spolupráce 

9. Lepší informovanost veřejnosti– katalogy, 
el. katalogy 

 

Tyto položky zlepšit: 

1. Udržet a podpořit fungující plánování 
sociálních a návazných služeb 

2. Rozvíjet dobrovolnictví (člověk člověku, také 
člověk se zdravotním znevýhodněním jako 
dobrovolník – sebeuplatnění) 

3. Pokračovat v zapojení do různých projektů 
(rozvojových, EU atp.) 

4. Podpora občanské společnosti v Třinci 
(spolky, sdružení, svépomoc, kluby…) 

5. Rozvoj neformální podpory lidem se 
zdravotním znevýhodněním 

 

 

Další položky řazené sestupně: 

6. Knihovna jako „spojovatel“ – pokračovat ve 
spolupráci, rozvíjet ji, přesouvat do dalších 
institucí.. 

7. Přátelský úřad (udělejme si ho 😊) 
8. Pokračovat v sousedských snídaních a 

rozvíjet sdílení v rámci komunity 
9. Podpora společenské odpovědnosti 

Využívat možnost pronájmů prostor pro 

aktivity pro lidi se zdravotním 

znevýhodněním (za využití stávajících 

zdrojů) 

 

6.1.1.1.1  

Rizika 

Sledovat tyto položky: 

1. Nedostatek kvalitních zaměstnanců 
v sociálních službách (také ve veřejných 
službách a návazných službách) 

2. Hrozí přetížení a vyhoření kvalitních 
zaměstnanců 

3. Zvyšují se nároky a zátěž ze strany kontrol 
a stoupá jejich množství – 
v Moravskoslezském kraji, není tak 
mnohdy čas na klienta 

1. Nedostatek finančních prostředků 
2. Legislativa a její změny 

Tyto položky eliminovat: 

1. Nedostatek informací pro lidi, kteří se 
náhle, akutně ocitají v krizi (změna 
zdravotního stavu) 

2. Schází bydlení pro lidi se zdravotním 
znevýhodněním s bezbariérovým přístupem 
do bytů, levné, dostupné… 

3. Exitující předsudky vůči lidem se zdravotním 
znevýhodněním 
1. Schází rychlé, akutní zajištění péče o 

člověka se zdravotním znevýhodněním 
(odlehčovací služba?) 
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Další položky řazené sestupně: 

4. Častá fluktuace zaměstnanců sociálních 
služeb; Nízká prestiž povolání v oblasti 
sociálních služeb 

5. Změna politické situace ve městě (volby a 
případná změna vedení obce, které 
nebude vstřícné…); Někdy může vadit, že 
je příliš mnoho informací a akcí pro lidi 
s postižením – veřejnost to může vnímat 
negativně, je potřebná vyváženost. 

 

2. Zdravotnictví člověka neinformuje 
objektivně, nedá info; Nízká nabídka 
práce pro lidi se zdravotním 
znevýhodněním v Třinci 

 

Další položky řazené sestupně: 

4. Schází návaznost po absolvování vzdělávání 
mladých lidí se zdravotním znevýhodněním 
→chybějící nabídka služeb, dalšího 
uplatnění v životě..(být užitečný) 

5.  Chybějící meziresortní spolupráce při 
mapování počtu osob se sluchovým a 
zrakovým postižením; Bariéry v některých 
budovách v Třinci znemožňují a znesnadňují 
přístup lidem se zdravotním 
znevýhodněním. 

6.  Existující bariéry ve veřejném prostoru v 
Třinci 

7.  Chybí terénní multidisciplinární tým pro lidi 
s duševním onemocněním; Ztížená 
orientace pro lidi se zrakovým postižením 
na náměstí. Silná zátěž administrativou ve 
službách i jinde – člověk se „ztrácí“ z centra 
zájmu 
 

SWAT ANALÝZA byla zpracována dne 08.02.2018 
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Návrh SWOT STRATEGIE pro účely nastavení komunitního plánu 

v Třinci 

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příležitosti 

Vytěžit z těchto položek: 

1. Funkční síť sociálních služeb 41 b. 
2. Vzájemná komunikace → společná – i 

neformální (NNO, p. o., s.r.o., firmy. PČR, 
MP, obec, ÚP ad.) 27 b. 

3. Bezpečné město (klesající kriminalita) 23 
b. 

4. Duchovní život v obci (hodnoty) 16 b.; 
„jsou“ finance na sociální služby a návazné 
aktivity 16 b. 

5. Volná pracovní místa, dostatek příležitostí 
k práci 14 b.; Stabilní vedení obce 
(politika) 14 b. 

 

Další položky řazené sestupně: 

6. Občanskoprávní poradenství zdarma 10 b. 

7. Nemáme v Třinci ubytovny obchodující 
s chudobou 8  

8. Romové pracují, nejsou tady takové 
obtíže, jako jinde 7 b.; Nabídka aktivit – 
kultura, sport, volný čas 7 b. 

9. Existence obecně závazných vyhlášek 
(podomní prodej, alkohol na veřejnosti 
ad.) 5 b.; NNO dokážou realizovat 
projekty(finance, přínosy pro obec) 5 b. 

10. občanská vybavenost (kultura, sport) 4 b.; 
Blízkost přírody 4 b 

11. Není tady „typická“ sociálně vyloučená 
lokalita 3 b.; Dobrá atmosféra v obci + 
mentalita lidí 3 b. 

12. Integrovaný záchranný systém funguje  
2 b. 

13. Dopravní infrastruktura (zlepšující se); Dvě 
nemocnice; Je možné vyjednávat s obcí i 
„mimo rámec“ – např. v případě obtíží; 
Nabídka volnočasových aktivit ZDARMA → 
kino, internet v knihovně, sportoviště, 
lesopark 

  

Tyto položky zlepšit: 

1. Tlak na politiky ke změně legislativy 38 b.; 
Osvěta (napříč problémy) JINAK, JINÝMI 
ZPŮSOBY (jak to udělat jinak, zajímavě) 38 b. 

2. Spolupracovat cíleně se školami, které 
vzdělávají sociální pracovníky (ale i jiné 
pracovníky) 31 b. 

3. Besedy s životním příběhem člověka – do škol 
26 b.  

4. Povzbudit firmy ke spolupráci (např. i se 
zapojením klientů) 21 b. 

5. Využívat příklady dobré praxe 15 b. 
 
 

Další položky řazené sestupně: 

6. Projekty, evropské peníze…6 b. 
7. Investoři – zóny, obchvat, rozvoj…3 b. 
8. Klienti jako potenciál 1 b. 

 

 

 

6.1.1.1.2 Rizika 

Sledovat tyto položky: 

1. Nárůst počtu nefunkčních rodin 43 b. 
2. Lidé v exekucích (dostupnost půjček) 25 b. 
3. Přenášení rodičovských odpovědností 

směrem k institucím (školy, úřad, 
zdravotnictví …) 23 b.; Nedostatek 
kvalitních (i běžných) zaměstnanců 
v sociálních službách i jinde…23 b. 

 

Tyto položky eliminovat: 

1. Zvyšující se počet závislých v Třinci (např. 
9000 vyměněných jehel na území za rok – 
nejsou všichni z Třince) 30 b.; Nedostatek 
služeb pro seniory (bez důchodu) – bývalé 
klienty azylových domů, někdy se závislostí 30 
b. 

2. Absence terénní psychiatrické péče 22 b. 
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4. Špatně nastavený, „štědrý“ sociální 
systém – nevyplácí se pracovat 20 b.; 
Narůstající administrativa – bující 
byrokracie 20 b. 

5. Služby tzv. „zdarma“ (potraviny, 
poradenství…) →nárokovost 13 b.; Nízké 
ohodnocení sociální práce (morální i 
finanční) 13 b. 

 

Další položky řazené sestupně: 

6. Nárůst drogově závislých matek a 
chybějící systém podpory těchto matek a 
ochrany nenarozených dětí 5 b. 

7. Odliv mladých lidí (za prací, za lepším 
ovzduším atp.) 3 b. 

8. Systém přípravy (studia) sociálních 
pracovníků; Velké množství restaurací – 
kouří se venku. 

3. Lidé nejsou připraveni na rodičovství, stáří 
(důchod) 21 b. 

4. Nízká vymahatelnost obecně závazných 
vyhlášek 17 b. 

5. Chybění terapeutů pro práci s mládeží 
(bezplatně) 16 b. 

 
 
 
 

Další položky řazené sestupně: 

6. Nedostatek levných, dostupných bytů – pro 
lidi se zadlužením, s nízkými příjmy → 
v návaznosti na podmínky dané obcí 13 b. 

7. Není tady ambulantní Středisko výchovné 
péče 12 b. 

8. Nedostatečné kapacity →nebo byty (?) s ter. 
Podporou →pobytových služeb 11 b.; 
Drogová scéna 11 b. 

9. Nízká kapacita CHB v Třinci a okolí (mladí lidé 
s mentálním nebo duševním postižením) 7 b.; 
Špatná dostupnost psychiatrické péče (časová 
i místní) 7 b. 

10. V dělnických profesích je těžká práce za málo 
peněz 6 b. 

11. Jsou tady herny, non stopy 4 b. 
12. Máme v Třinci rizikové, ohrožené rodiny 3 b.; 

Chybějící nabídka aktivit pro muže 30 – 50 let 
v těžké životní situaci 3 b. 

13. Větší míra tolerance ke kouření a alkoholu 2 
b. 

14. Stále zůstávají lidé na ulici (podchod, aut. 
Stanoviště, Mírové nám., ad.); Úbytek 
strážníků MP (podstav, odchody ke státní 
policii); Nedostatek zubařů 

SWAT ANALÝZA byla zpracována dne 07.03.2018 
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Návrh SWOT STRATEGIE pro účely nastavení střednědobého plánu v Třinci 

PRACOVNÍ SKUPINA RODINA VŠECH GENERACÍ 

 Silné stránky  Slabé stránky  

 

 

Příležitosti 

Vytěžit z těchto položek: 

 

1. Dostatek pracovních příležitostí → nízká 
nezaměstnanost.  

2. Dokážeme se domluvit.   
3. V Třinci jsou lidé, kteří umí realizovat 

aktivity pro rodiny všech generací. 
4. Fungující volnočasové aktivity v Třinci napříč 

generacemi – sportovní vyžití, sportoviště, 
DDM. 

5. Třinec je bezpečné město. 
 

 

 

Další položky řazené sestupně: 

6. Kulturní vyžití v Třinci. 
7. Dostupná zdravotní péče. 
8. Dostatek školských zařízení (nabídka). 
9. Dopravní dostupnost – MHD, více nádraží. 
10. Podpora aktivit ze strany vedení obce → 

potřeby rodiny. 
11. Senioři mají nabídky (služby, volný čas atp.) . 
12. Nabídka duchovních služeb pro rodiny 

všech generací. 
13. Jsme pod horami – lesopark…; tři dětské 

skupiny; dobrá atmosféra ve městě. 

Tyto položky zlepšit: 

 

1. Angažovaní lidé (NNO, komunitní plánování 
ad.). 

2. Investoři (do všeho → dálnice, 
zaměstnávání, projekty – IROP apod., 
vzdělávání). 

3. Veřejné diskuse – otevřít jich více. 
4. Rozvoj a podpora komunit – dobrovolnictví 

ad.; Využít nadšení a potenciál rodin všech 
generací. 

5. Výchova a vedení k hodnotám (lektorské 
→pozitivní hodnoty…). 
 

Další položky řazené sestupně: 

6. Výchova a vedení k dobrovolnictví. 
7. Dořešení kritických prostor (a objektů) 

v obci. 
8. Volby →před volbami lze mnohé ovlivnit.  
9. Prestiž a ocenění těch, kdo pracují pro 

druhé; Mladí ze škol (gymnázium).  
 

 

6.1.1.1.3  

Rizika 

Sledovat tyto položky: 

1. Politika státu celkově - politika státu se 
odráží v politice města 27 b. 

2. Chybění finančních prostředků a 
personálních kapacit 19 b. 

3. Změny ve vedení obce 15 b. 
4. Rušení sociálních služeb pro rodiny všech 

generací 7 b. 
5. Hodnotová vyprázdněnost; Nedostavěná 

dálnice!!! (obchvat Třince)5 b. 
Další položky řazené sestupně: 

 

6. Mladí vysokoškoláci se nevracejí zpět ; 
schází více příležitostí pro mladé lidi – 
pracovních, dobře placených; legislativní 
náročnost →byrokracie; pasivita lidí 
(přesycení technologiemi, informacemi…). 
 
 

Tyto položky eliminovat: 

1. Nedostupné bydlení pro začínající rodiny, 
pro seniory, kteří jsou osamělí (levné 
bydlení). 

2. Schází nám DOSTUPNÁ etopedická, 
terapeutická bezplatná péče. 

3. Výskyt neg. jevů (např. alkohol, kouření, 
závislosti)→osvěta??? 

4. Chybějící podpora vzdělávání rodičů 
v kompetencích – těch, kterým schází 
kompetence. 

5. Rodina, která se dostane do krize spojené se 
ztrátou bydlení je rozdělená 

 

Další položky řazené sestupně: 

6. V okrajových částech Třince schází více 
prostoru – hřiště, prostory pro volný čas 
atp.(je tohoto více v centru). 
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7. Snížení kvality lékařské péče a dostupnosti 
(odchody lidí…); špatné ovzduší; závislost na 
jedné firmě (v návaznosti na členství v EU) 

 

 

7. Chybějící podpora vzdělávání nastávajících 
rodičů (chybění) →systematická. 

8. Narůstá počet lidí bez přístřeší, kteří jsou ve 
veřejném prostoru (nevyužívají služby). 

9. Volnočasové aktivity se soustředí do centra. 
10. Nízká možnost využít alternativní vzdělávání 

(ZŠ); Složitější dopravní dostupnost obcí, 
které náleží k Třinci. 

SWAT ANALÝZA byla zpracována dne 06.03.2018 
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6.3 Příloha č. 3 Seznam participujících organizací a institucí  
 

ADRA, o. p. s. 

Bunkr, o. p. s. 

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 

Ergon - sociální podnik, z. s. 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci 

Charita Třinec 

Institut vzdělávání Evy Kiedroňové 

Knihovna Třinec, příspěvková organizace 

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.  

MEDICA Třinec, z. ú. 

Magistrát města Třince, odbor sociálních věcí 

Renarkon, o. p. s. 

Slezská diakonie 

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 

SONS ČR, z. s. 

Šance podaná ruka, z. ú. 

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Třinec 
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6.4 Příloha č. 4 Seznam zkratek a pojmů 
 

CSNN, o.p.s. - Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé 

EU – Evropská unie 

ČR – Česká republika 

CNS Centrum Třinec, s.r.o. –  Privátní psychiatrická a psychosomatická klinika v Třinci 

DPS – dům s pečovatelskou službou Oldřichovice 

KÚ MSK – Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

MMT  - Magistrát města Třince  

Město Třinec – statutární město Třinec 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MSK – Moravskoslezský kraj 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

MV – Ministerstvo vnitra ČR 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví ČR 

NNO – nestátní nezisková organizace 

ORSS – oddělení rozvoje sociálních služeb Magistrátu města Třince 

OSP – oddělení sociální pomoci Magistrátu města Třince 

OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Třince 

OSV – odbor sociálních věcí Magistrátu města Třince 

Plán – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb statutárního města Třince na období let 

2018 –2022 

PO – příspěvkové organizace města Třince 

PR – public relations  

SPRSS – střednědobý plánování rozvoje sociálních služeb 

SMM – odbor správy majetku města 

PČR – Policie České republiky 

OO PČR – Obvodní oddělení Policie České republiky 

ÚP - Úřad práce České republiky 

ZP – zdravotně postižení 
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb statutárního města Třince  
na období let 2018 - 2022 
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