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Přílohy 

Příloha č. 1 Případové studie 

Jihočeský kraj 

1. Základní informace o kraji 

Kraj má 17 ORP. Ekonomicky se řadí mezi průměrné regiony ČR, míra nezaměstnanosti je 

zde niţší. Problémem Jihočeského kraje je zvyšující se počet zdravotně postiţených občanů a 

rostoucí počet dalších skupin obyvatel ohroţených sociálním vyloučením. (Jihočeský kraj, 

2007). 

Jihočeský kraj je krajem s nejmenší hustotou zalidnění z celé České republiky. (Jihočeský 

kraj, 2010) Z jeho sedmi okresů má největší hustotu obyvatelstva okres České Budějovice, 

kde ţije téměř 30 % obyvatel kraje. Dlouhodobě niţší je zde v posledních letech porodnost 

(11,3 ţivě narozených na 1 000 obyvatel). 

 

2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

Pro analýzu prvního střednědobého plánu se realizovala tři dotazníková šetření (zaměřená na 

zadavatele, poskytovatele, uţivatele sociálních sluţeb). Bylo zpracováno 1108 dotazníků od 

uţivatelů sluţeb, 224 dotazníků od obcí a 259 dotazníků od poskytovatelů sluţeb.  

Z celkového počtu uţivatelů vyplnilo dotazník 4,5 % ze skupiny Děti a mládeţ a 8,4 % ze 

skupiny Osoby v akutně nepříznivé sociální situaci. Dotazník nepřinesl podstatné výsledky 

pro tyto cílové skupiny. Z výsledků dotazníků pro obce byl sestaven seznam sluţeb, které 

obce povaţují za nejpotřebnější na svém území. Azylové domy skončily na 3. místě, terénní 

programy na 7. místě, SAS pro rodiny s dětmi na 11. místě, NZDM nebyla zmíněna vůbec. 

V seznamu se objevilo celkem 22 sluţeb (Jihočeský kraj, 2007).  

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Jihočeský kraj má koncepci rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí. Jejím obsahem je 

především popis toho, co kraj v této oblasti dělá a co obsahují zákony vztahující se k této 

problematice. Popsány jsou například činnosti Krizového centra pro rodinu a děti v Českých 

Budějovicích a Dětského centra (ZDVOP) ve Strakonicích.  

Analýza cílové skupiny obsahuje zajímavou informaci – počet případů, kterými se pracovníci 

orgánu SPOD zabývali v roce 2008. Bylo to celkem 32108 případů, z toho 14224 tzv. ţivých 

spisů (případy, kterými se pracovníci během roku zabývali). 
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Na závěr dokumentu jsou shrnuty krátkodobé koncepční záměry SPOD, které jsou však 

definovány velmi obecně. Např. „Spolupráce a podpora nestátních subjektů vykonávajících 

SPOD na základě pověření“ (str. 50) nebo vzdělávání pracovníků OSPOD. (Jihočeský kraj, 

2010) 

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má 5 oddělení (jedním je Oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí), ale ţádné se výhradně nezabývá rodinnou politikou. Stejně tak zastupitelstvo a 

rada nedisponují ţádným poradním orgánem k rodinné politice.  

 

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

Rodina není v rámci Střednědobého plánu 2007 samostatnou cílovou skupinou. Jsou zde 

pouze 1) děti a mládeţ (rizikové a ohroţené skupiny dětí a mládeţe) a 2) osoby v akutně 

nepříznivé sociální situaci. (Jihočeský kraj, 2007). Ovšem pracovní skupina se rozhodla do 

kategorie děti a mládeţ zahrnout i celé rodiny. Podle dat ORP je v kraji 1900 dětí 

vyuţívajících sociální sluţby a1500 rodin vyuţívajících sluţeb pro rodiny.  

Do skupiny Osoby v akutně nepříznivé sociální situaci se výslovně neřadí osoby ţijící ve 

vyloučených lokalitách, ani osoby ohroţené ztrátou bydlení. Nicméně mezi opatření uţ 

najdeme i SAS pro rodiny s dětmi. (Jihočeský kraj, 2007) 

V druhém střednědobém plánu (na léta 2011-2013) zahrnuje skupina Děti a mládeţ 1) děti a 

mládeţ ve věku od 0 do 26 let ohroţené rizikovým způsobem ţivota, 2) rodiny s dítětem, 

u kterého je jeho vývoj ohroţen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace. 

(Jihočeský kraj, 2010) 

Zároveň ve skupině Osoby v akutně nepříznivé sociální situaci jsou zahrnuty: 1) osoby 

ohroţené sociálním vyloučením – lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé s nízkým stupněm 

vzdělání, lidé ţijící v dluhové pasti, 2) příslušníci sociálně vyloučených lokalit se 

specifickými potřebami sociálního začlenění (přesah do pracovní skupiny pro děti a mládeţ). 

 

6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, na jaké problémy ohrožených 

rodin se vztahují patření a intervence? 

Problémy cílové skupiny byly definovány aţ v 2. SPRSS. Jedná se o děti a mládeţ ohroţené 

rizikovým způsobem ţivota, dlouhodobě krizové sociální situace rodin (nezaměstnanost, 
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problémy s bydlením, nestabilní rodiny, problémy ve škole, nefunkční rodina, omezená 

moţnost aktivního trávení volného času). 

 

7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

Jako silná stránka kraje bylo uvedeno „zmapování poskytovatelů sluţeb a zejména zmapování 

chybějících sluţeb“. Na druhou stranu chybí zařízení pro krátkodobé ubytování rodin s dětmi, 

zařízení pro okamţitou pomoc pro děti školního věku, není dostatek sociálních bytů a u těch 

existujících jsou poměrně vysoké náklady na bydlení. Dále není dost terénních sluţeb, SAS 

pro rodiny s dětmi, dětských psychologů, psychiatrů, zejména pro děti s problémy chování. 

Velmi často chybí volnočasové aktivity zejména pro děti nad 15 let. Obce by se podle 

pracovní skupiny měly zaměřit na zřizování zařízení odborného poradenství pro péči o děti, 

zařízení sociálně výchovné činnosti, výchovně rekreačních táborů pro děti. (Jihočeský kraj, 

2007) 

I v druhém plánu byla vytvořena SWOT analýza, zde jsou její výsledky. Silné stránky: 

Spolupráce mezi poskytovateli sociálních sluţeb, včetně budování sítě poskytovatelů 

jednotlivých sociálních či doprovodných sluţeb a dobrovolnických programů. Slabé stránky: 

V některých ORP nedostupná sociální sluţba, špatná místní a časová dostupnost sluţeb. 

Z těchto informací tentokrát nejsou vytvořeny ţádné závěry. 

 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

V prvním střednědobém plánu byly identifikovány obce, kde postrádají některé sociální 

sluţby pro rodiny. U některých byly také uvedené kapacity, kterými by nové sluţby měly 

disponovat. (Jihočeský kraj, 2007) 

Druhý střednědobý plán (Jihočeský kraj, 2010) obsahuje tato opatření:  

1) Podpora NZDM 

a. Cílem je zachovat minimální kapacity (56 400 kontaktů/rok) 

b. České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Kaplice, Písek, 

Prachatice, Tábor, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou 

2) Podpora SAS pro rodiny s dětmi 

a. Cílem je zachovat minimální kapacity (3300 kontaktů/rok) 

b. Písek, Tábor, Vimperk, České Budějovice 

3) Podpora Terénních programů 

a. Cílem je zachování minimální kapacity 300 kontaktů/rok 

b. Český Krumlov 
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4) Rozvoj NZDM 

a. Cílem je zvyšování kapacity a vytvoření nových sluţeb 

b. Vznik nové sluţby – Blatná, Dačice, Jindřichův Hradec, Tábor, Vimperk 

c. Navýšení kapacity – České Budějovice, Český Krumlov, Velešín, Tábor, Týn 

nad Vltavou 

5) Rozvoj SAS pro rodiny s dětmi 

a. Vznik sluţby – Prachatice, (Týn nad Vltavou, Dačice, Vodňany) 

b. Navýšení kapacit- Vimperk, tábor, České Budějovice 

6) Analýza potřebnosti vzniku, či navýšení kapacit NZDM 

Rozvoj a podpora sluţeb pro rodiny je také zahrnuta ve skupině Osoby v akutně nepříznivé 

sociální situaci. Jedná se o azylové domy, krizovou pomoc, terénní sluţby, systémy 

propustného vícestupňového bydlení s doprovodným sociálním programem. Nelze ale určit 

přesný počet těchto sluţeb určených pro rodiny s dětmi, jelikoţ sluţby nejdou rozděleny 

podle cílových skupin. (Jihočeský kraj, 2010) 

 

9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Na webu je k dispozici pouze jeden akční plán, a to na rok 2012. Opatření v něm uvedená 

jsou shodná s těmi ze střednědobého plánu. Část obou dokumentů zabývající se dětmi a 

rodinou je totoţná. Podrobněji je rozvedena pouze aktivita zabývající se tvorbou metodologie 

analýzy potřebnosti NZDM. Je plánováno, ţe v roce 2013 budou odevzdány odborné studie 

potřebnosti na vybrané sociální sluţby, mimo jiné NZDM, které budou analyzovat tyto sluţby 

dle jednotlivých ORP na území Jihočeského kraje. (Jihočeský kraj, 2012) 

 

10.  Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

Druhý střednědobý plán hovoří o průběţném monitorování prvního plánu a o plánovaném 

vyhodnocení prvního plánu v roce 2011. Na webu však takový dokument k nalezení není. 

(Jihočeský kraj, 2010) 

 

11.  Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších dokumentech a projektech 

kraje? 

Ohroţenými rodina se dále zabývá zaprvé Koncepce sociálního začleňování osob ohroţených 

sociálním vyloučením na období 2012 – 2014. Ta je zaměřena na 3 skupiny, 

1) Marginalizované skupiny 

2) Lidi ţijící ve vyloučených lokalitách 
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3) Cizince a azylanty. 

Plánovanými prioritami jsou 

1) Včasná prevence sociálního vyloučení 

2) Podpora efektivního a profesionálního poskytování potřebných sociálních sluţeb a 

aktivit 

3) Koordinace sociálního začleňování a vzdělávání 

Nejdůleţitějšími aktivitami pak jsou: 

 Podpora obcí při vytváření systému dostupného a prostupného bydlení 

 Finanční podpora dostupnosti specifických poradenských sluţeb 

 Provedení analýzy vyloučených komunit 

(Jihočeský kraj, 2012) 

Dále se rodin týkal grantový program Podpora sociálního začleňování osob ohroţených 

sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje. Tento projekt podporoval aktivity, které 

nejsou sociálními sluţbami dle zákona, ale doplňují je. Cílem bylo posilování dovedností 

klientů k lepšímu uplatnění na trhu práce, zachování trvalého bydlení, podpora rodičovské 

výchovy, podpora zdravé péče o rodinu.  

V letech 2009-2012 probíhal projekt Podpora sociálních sluţeb v Jihočeském kraji, který byl 

zaměřen na finanční podporu určitých sluţeb, zejména SAS a NZDM. (Jihočeský kraj, 2010) 

Od 1. 8. 2012 na něj navazuje projekt Podpora sociálních sluţeb v Jihočeském kraji II., který 

bude trvat do 31. 1. 2015. Projekt opět cílí na osoby sociálně vyloučené nebo ohroţené 

sociálním vyloučením.  

 

12.  Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

Podporu rodiny lze nalézt ve dvou dokumentech kraje. V Programu rozvoje Jihočeského kraje 

2008-2013, v kapitole Lidské zdroje a sociální soudrţnost, Sociální a zdravotní oblast je 

vyjádřena podpora aktivitám zaměřeným na fungování rodiny. V Programu rozvoje 

Jihočeského kraje 2014 – 2020 je ve SWOT analýze uvedeno jako hrozba Nárůst výskytu 

rizikového chování od nízkého věku dětí v souvislosti se zvyšujícím se počtem nefunkčních 

rodin. Dále se v opatření Kvalitní a dostupné veřejné sluţby, Sociální oblast, bydlení a 

prevence kriminality mluví o podpoře sluţeb pro děti a mládeţ, kam se řadí i sluţby pro celou 

rodinu. Dále je zde zmíněna podpora rodinné politiky (posilování rodičovských kompetencí, 

mezigeneračního souţití, prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti apod.).  
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Jihomoravský kraj           
1. Základní informace o kraji 

Jihomoravský kraj je čtvrtý největší kraj republiky. Tvoří ho 21 obcí s rozšířenou působností. 

Dle statistické ročenky 2012 ţilo na území kraje 1 168 033 obyvatel (Český statistický úřad, 

2013). Míra nezaměstnanosti byla v roce 2011 9,5 %. Obvykle se pohybuje o jedno procento 

nad průměrem ČR (Jihomoravský kraj, 2012).  

Hrubá míra porodnosti byla v mezikrajském porovnání na jiţní Moravě 3. nejvyšší (10,7); 

okres Brno-město s hodnotou 11,6 obsadil 3. místo mezi 77 okresy republiky v roce 2011 

(ČSÚ, 2011) 

Informace o sociálních sluţbách lze získat z webových stránek kraje, v konkrétnější podobě 

na stránkách rodinnapolitika.cz a socialnisluzby-jmk.cz, které jsou administrované úřadem a 

dále na webu familypoint.cz a jmk.familypoint.cz, které spravuje jeden z Brněnských Family 

Pointů. 
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2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

Od roku 2009 probíhal dvouletý individuální projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních 

sluţeb v Jihomoravském kraji“, coţ byl nástroj zavedení a zkvalitnění komunitního plánování 

obcí; jeho součástí bylo zjišťování potřeb obyvatel. Za vypracování analýzy byla zodpovědná 

forma AUGUR Consulting s.r.o. 

Do skupiny Děti, mládeţ a rodina bylo zahrnuto 383 respondentů. Do výzkumu byly zahrnuty 

i matky s dětmi ţijící v azylových domech, sociálně slabé rodiny ţijící v domácnostech a 

osoby vyuţívající mateřská centra.  

Z výzkumu vyplynulo, ţe pro cílovou skupinu rodiny a děti je vhodné nadále podporovat 

NZDM, azylové domy pro matky. Zároveň bylo zdůrazněno, ţe neexistuje ţádné azylové 

bydlení pro celé rodiny či otce s dětmi. Jako nedostatečná se ukázala nabídka následných 

sluţeb – sociální byty a podporované bydlení, sluţby zaměřené na finanční gramotnost, 

finanční poradenství. Dále bylo zjištěno, ţe mnoho respondentek, hlavně těch ţijících ve 

vlastních domácnostech, má nedostatečné povědomí o sociálních sluţbách a moţnostech 

jejich vyuţívání (AUGUR Consulting s.r.o., 2011). 

Výsledky individuálního projektu byly pouţity při tvorbě druhého Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji na období 2012–2014.  

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Jihomoravský kraj přijal svou Koncepci rodinné politiky v roce 2008, jako reakci na 

dokument MPSV Národní koncepce rodinné politiky. V následujícím roce začal na krajském 

úřadě fungovat referent pro rodinnou politiku a byla zahájena spolupráce s obcemi. V roce 

2010 byla schválena nová verze Koncepce a také první Akční plán prorodinných aktivit na 

rok 2010. Prorodinná politika se objevuje v Programu rozvoje Jihomoravského kraje na 

období 2010-2013 jako jedna z hlavních priorit.  

Podpora rodinné politiky je plánována skrze obecní úroveň, a to v těchto oblastech: 

 podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, 

 podpora harmonizace rodinného a profesního ţivota, 

 podpora utváření pro-rodinného klimatu, 

 podpora zdravého ţivotního stylu. 

Je patrná snaha vytvořit z rodinné politiky horizontální téma kraje, tedy všechny aktivity a 

opatření zkoumat také z hlediska dopadu na rodinu.  

Koncepce je opět sestavena z jednotlivých opatření. Jednotlivé aktivity obsahují např.: 

finanční podporu neziskových prorodinných organizací, směřování dotační podpory do oblasti 
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vzdělávacích programů pro rodiny, podporu poradenství a mediačních sluţeb (Jihomoravský 

kraj, 2008).  

Na koncepci navazují jednoleté akční plány. První z nich byl vytvořen pro rok 2010. Je 

stručný a obsahuje konkrétní aktivity, např.: 1) mapovat existující krajské, ministerské i 

evropské dotační programy na podporu pro-rodinných aktivit, 2) vyhlásit dotační programy na 

podporu prorodinných aktivit (dotační program „Podpora posilování rodičovských 

kompetencí a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“, dotační program 

„Podpora rozvoje aktivit místních nestátních neziskových organizací pracujících v oblasti 

mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeţe“), zajistit konání letních táborů pro děti 

z rodin, které jsou ohroţeny v důsledku tíţivé finanční situace, zajistit na webových stránkách 

Jihomoravského kraje sekci Rodinná politika (Jihomoravský kraj, 2010).  

 Plán pro rok 2011 vypadá velmi obdobně, zahrnuje navíc informaci o nákladech 

jednotlivých aktivit. Zajímavou aktivitou je projekt Family Point. Jedná se o vytvoření 

bezbariérového a nízkoprahového místa, které bude slouţit jako informační centrum 

o programech a sluţbách pro rodiny v obci nebo regionu. V jeho prostorách se bude dále 

nacházet místo pro péči o dítě (kojení, krmení, přebalení). Cílem je zřízení Family Pointů 

v různých obcích kraje (Jihomoravský kraj, 2011).  

 Poslední plán dostupný na webu je pro rok 2012 a je shodný s předchozími dvěma 

(Jihomoravský kraj, 2012).  

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Kraj má několik orgánů zabývajících se rodinou. V zastupitelstvu kraje působí Výbor pro 

sociální věci, zdravotnictví a rodinnou politiku. V rámci rady působí Komise pro sociální věci 

a rodinu. Na Odboru sociálních věcí krajského úřadu funguje Oddělení rodinné politiky 

(Jihomoravský kraj, 2012). 

 

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

Plánování sociálních sluţeb bylo zahájeno v roce 2004. První Střednědobý plán rozvoje 

sociálních sluţeb na roky 2009-2011, vznikl v roce 2007. Zde byly definovány 4 cílové 

skupiny, mezi nimi Děti, mládeţ do 26 let a rodina (dále Rodina a děti) a Osoby ohroţené 

sociálním vyloučením a osoby v krizi (Jihomoravksý kraj, 2009). Stejné rozdělení se objevuje 

i v následujícím plánu na roky 2012-2014. Oba plány jsou strukturovány podle navrţených 

cílových skupin.  
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Cílová skupina Děti, mládeţ a rodina v sobě zahrnuje (Jihomoravksý kraj, 2009):  

- děti bez rodičů 

- záškoláky 

- zneuţívané, týrané, šikanované, ohroţené děti a mládeţ,  

- mladistvé delikventy,  

- hazardní a patologické hráče 

- děti a mládeţ patogenně trávící volný čas, prostituující 

- děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy,  

- matky/otce s malými dětmi,  

- sociálně slabé rodiny 

- asociální prvky v rodině,  

- domácí násilí,  

- rodiny s adoptovanými, svěřenými dětmi, 

- pěstounské rodiny.  

- osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

 

6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, na jaké problémy ohrožených 

rodin se vztahují patření a intervence? 

První střednědobý plán definuje problémy rodiny jako ty související s ţivotním cyklem 

rodiny, sociálním prostředím rodiny, zdravotním stavem jejích členů. Dalším problémem je 

rozvodovost.  

 

7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

1. SPRSS popisuje poskytované sociální sluţby v Jihomoravském kraji, ale nehodnotí tento 

stav. V kapitole o cílové skupině Rodina jsou definovány prioritní sociální sluţby dle plánů 

rozvoje sociálních sluţeb ORP. Další hodnocení sluţeb v kraji se dozvídáme ze zdůvodnění 

jednotlivých navrţených priorit: nerovnoměrné rozmístění sluţeb podporujících rodiny 

s dětmi (jsou definovány i nejvíce potřebné ORP pro rozvoj těchto sluţeb) a sluţeb sociální 

prevence zaměřených na mládeţ. Také analýza v 2. SPRSS spíš stav sluţeb popisuje, neţ 

hodnotí. Dále jsou v tomto dokumentu popsány výsledky Analýzy potřeb uţivatelů sluţeb - 

chybějící návaznost dalších forem pomoci, především sociálních bytů, podporovaného 

bydlení nebo vyuţívání ekonomického poradenství, neexistuje ţádné azylové bydlení pro celé 

rodiny či otce s dětmi, nedostatečné povědomí o sociálních sluţbách. 
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8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

V prvním střednědobém plánu jsou jednotlivé cíle a opatření velmi podrobně rozepsány, 

obsahují harmonogram, financování, odpovědnost, monitorovací ukazatele. Mluví 

o konkrétních městech a obcích, kde mají být sluţby podpořeny.  

Ohroţených rodin se týká podpora a rozvoj NZDM, sociálně aktivizačních sluţby pro rodiny 

s dětmi a rodinné sociální asistence, manţelských a rodinných poraden, pomoc rodinám 

v krizi prostřednictvím rozvoje sluţeb poskytujících krizovou intervenci a azylové bydlení.  

Podpora v druhém střednědobém plánu je zaměřena na stejné typy sluţeb jako v předchozím 

plánu. Tento plán uţ však není tak podrobný, opatření pouze vyjmenovává, ale nerozvádí je. 

Specifikace je uvedena aţ v Akčním plánu.  

 

9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

 Zatím je dostupný pouze Akční plán na rok 2012. Je plánováno zřízení pouze jednoho 

nového zařízení - SAS pro rodiny s dětmi v Bučovicích. U ostatních sluţeb nebude rozvoj 

realizován, budou pouze financovány současné sluţby. Toto rozhodnutí je zdůvodněno 

podklady z 21 ORP.  

Další rozvoj sluţeb je plánován aţ v návaznosti na zpracování metodiky síťování sociálních 

sluţeb, od kterého se pak bude financování odvíjet.  

 

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

Ve střednědobém plánu na roky 2012-2014 lze nalézt hodnocení plánu na minulé období. Je 

zde uvedeno, jaké sluţby se kde podařilo nastartovat či udrţet. Počet podpořených klientů 

(tak jak to bylo navrţeno v plánu) není uveden. Neprovedení aktivit bylo vţdy vysvětleno 

nedostatkem financí s tím, ţe se situace bude nadále řešit (Jihomoravský kraj, 2011). 

 

11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

V současné době probíhá individuální projekt „Zajištění vybraných sluţeb sociální prevence 

v Jihomoravském kraji“ (Od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2015), který zahrnuje také podporu těchto 

sluţeb – azylové domy, sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi, terénní programy 

(Jihomoravský kraj, 2011).  

 

12. Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

O podpoře rodiny se ve strategiích kraje nemluví. 
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Karlovarský kraj 
1. Základní informace o kraji 

Karlovarský kraj se nachází na západě České republiky. Kraj je tvořen třemi okresy a 7 ORP. 

Rozlohou je kraj nejmenší v republice. (Český statistický úřad, 2012) Kraj se dá dále 

charakterizovat nerovnoměrným rozloţením sociálně slabších obyvatel a vyšší mírou 

nezaměstnanosti některých území, např. v okresu Sokolov. (Karlovarský kraj, 2007) 
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2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

První střednědobý plán vyuţívá pouze výsledky anket a dotazníkových šetření jednotlivých 

obcí a měst, které jsou však většinou zaměřeny na seniory a osoby s postiţením. (Karlovarský 

kraj, 2007) 

Prvním celokrajským projektem, který zahrnoval zjišťování potřeb, byl „Rozvoj kvality 

sociálních sluţeb v Karlovarském kraji“ (2005-2006). Byli osloveni uţivatelé, poskytovatelé a 

zadavatelé sociálních sluţeb. Jedinou jmenovanou sluţbou pro rodiny byly azylové domy, 

jejichţ nabídka se ukázala nedostatečná.  

V rámci projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních 

sluţeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském kraji“ byl externí společností 

realizován výzkum potřeb veřejnosti, konkrétně potřeb obyvatel vzhledem k sociálním 

sluţbám z hlediska zapojení do běţného ţivota vrstevníků. Výsledky byly pouţity na tvorbu 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013. 

Ve výzkumu respondenti mimo jiné odpovídali na otázku, které sluţby jim přijdou uţitečné. 

80 % odpovědělo, ţe Prostory pro vyţití mládeţe, 67 % Sluţby docházející do bytu klienta, 

46 % Sluţby pro sociálně slabé rodiny s dětmi, 42 % azylové domy, 32 % Péče o menšiny, 

sociálně vyloučené. Struktura respondentů a jejich výběr není uveden. 

Dále druhý střednědobý plán uvádí seznam 11 měst a výsledky různých druhů zjišťování 

potřeb jejich občanů. Dvě města realizovala průzkum potřeb dětí a mládeţe. Dvě města 

provedla průzkum mínění veřejnosti a v jejich odpovědích se objevily i sluţby sanace rodiny, 

levné bydlení a azylové domy. Pouze v 1 městě figurovala rodina s dětmi jako cílová 

dotazovaná skupina. Respondenti by přivítali levné bydlení, levné jídelny a nabídku oblečení 

zdarma od charitativních organizací.  (Karlovarský kraj, 2008) 

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Na webu kraje nelze nalézt ţádný dokument zabývající se výhradně rodinnou politikou.  

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Zastupitelstvo má Výbor pro zdravotnictví a sociální věci. Odbor sociálních věcí krajského 

úřadu se dělí na 3 oddělení. Oddělení sociálních věcí realizuje a koordinuje činnosti spojené 

se sociálním začleňováním. Oddělení rozvoje sociálních sluţeb zjišťuje potřeby obyvatel 

kraje, zajišťuje dostupnost informací o sociálních sluţbách, zpracovává SRPSS, zajišťuje 

dostupnost sociálních sluţeb a realizuje individuální projekty v oblasti rozvoje sociálních 
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sluţeb. Poslední oddělení se zabývá sociálně právní ochranou dětí. Kraj nemá ţádné orgány 

zaměřené výhradně na rodiny a rodinnou politiku.  

 

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

V prvním střednědobém plánu nejsou definované cílové skupiny, v druhém je pouze skupina 

děti a mládeţ.  

 

6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, které z problémů rodin jsou 

v předmětem opatření a intervencí? 

U skupiny děti a mládeţ jde hlavně o zajištění smysluplného trávení volného času a prevenci 

sociálně patologických jevů.  

 

7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

V 1. SPRSS jsou shrnuty výsledky dílčích průzkumů jednotlivých obcí, některé z nich 

jmenují absenci sluţeb pro rodiny. V rámci projektu „Rozvoj kvality sociálních sluţeb v 

Karlovarském kraji“ byli mimo jiné zjišťovány potřeby od uţivatelů, poskytovatelů i 

zadavatelů. Mezi nejvíce postrádanými sluţbami byly i AD. 2. SPRSS: V kapitole Sociální 

sluţby v Karlovarském kraji je hodnocena dostupnost sociálních sluţeb obecně, ne podle 

cílových skupin. Dále se zde můţeme dozvědět výsledky 2 krajských průzkumů potřeb 

obyvatel (jeden z nich uţ byl popsán v minulém plánu) a dále analýzy z komunitních plánů 

jednotlivých obcí. Sluţby pro ohroţené rodiny nejsou hodnoceny na krajské úrovni. 

 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

První střednědobý plán je sloţen z komunitních plánů šesti obcí. Města Aš, Mariánské Lázně 

sluţby pro rodiny nezmiňují vůbec. Podporu krizového ubytování nalezneme v Chodově a 

Sokolově. Karlovy Vary mluví o nutnosti zřízení sluţeb pro mládeţ – nízkoprahové a terénní 

programy, volnočasové aktivity. Jedině Cheb zmiňuje také aktivity zaměřené přímo na rodiny 

- výchova k odpovědnému rodičovství, prevence odebírání dětí z rodin a sociálně 

patologického chování dětí. Navrhuje podporu preventivní a poradenské činnosti, nabídku 

volnočasových aktivit, a další sluţby na podporu fungující rodiny. (Karlovarský kraj, 2007) 

Druhý střednědobý plán má 9 priorit. Priorita číslo 6 se zaměřuje na podporu rozvoje sluţeb 

sociální prevence pro děti a mládeţ. Prioritou číslo 7 je Podpora rozvoje sluţeb sociální 

prevence s ohledem na potřeby území. Aktivity obou priorit (NZDM, azylové domy, SAS pro 
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rodiny s dětmi) budou realizovány v rámci „Individuálního projektu Karlovarského kraje pro 

oblast poskytování sluţeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“. (Karlovarský kraj, 

2008) 

 

9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Střednědobý plán je realizován pomocí dvouletých plánů práce. Podle prvního plánu měla být 

do září 2009 sestavena pracovní skupina poskytovatelů preventivních sluţeb. Opatření 

zabývající se sluţbami sociální prevence a sluţbami pro děti a mládeţ budou realizovány 

v rámci projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování sluţeb 

sociální prevence v období let 2008 – 2012“. Informace proto nejsou specifikovány.  

 

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

Druhý střednědobý plán popisuje způsoby jeho hodnocení. Zvlášť bude probíhat hodnocení 

priorit a hodnocení opatření. Rovněţ budou hodnoceny Plány práce prostřednictvím zpráv 

o plnění. (Karlovarský kraj, 2008) 

 

11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

Opatření pro ohroţené rodiny jsou realizovány výhradně v rámci individuálních projektů.  

Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování sluţeb sociální prevence 

v období let 2008 – 2012 podporuje tyto sluţby pro rodiny: azylové domy, NZDM. SAS pro 

rodiny s dětmi a terénní programy.  

Na tento projekt bude navazovat další, „Podpora sítě sluţeb sociální prevence v Karlovarském 

kraji“ a bude podporovat stejné sluţby.  

Dále se připravuje projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální sluţby“. 

Jednou z aktivit projektu bude zpracování profesionálního výzkumu v oblasti poskytování 

sociálních sluţeb. Výsledky výzkumu budou porovnány s výzkumem realizovaným 

společností UNIVERSITAS s.r.o. v letech 2007/2008 a budou pouţity jako jeden z podkladů 

pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb v Karlovarském kraji na období 

2014 – 2017. (Karlovarský kraj, 2009) 
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12. Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

V Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020 je jako příklad moţných 

realizačních aktivit opatření uveden Rozvoj sociálních sluţeb pro rodiny s dětmi a pro děti a 

mládeţ.  
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Kraj Vysočina 
1. Základní informace o kraji 

Kraj Vysočina zaujímá v rámci České republiky centrální polohu. Je to pátý největší kraj, třetí 

nejméně lidnatý. V kraji jsou nejvíce zastoupeny obce s méně neţ 500 obyvateli. 

Kvalifikovaným odhadem ţije v sociálně vyloučených lokalitách 1050 Romských občanů. 

(Kraj Vysočina, 2011) 

Kraj Vysočina má při mezikrajském srovnání nejvyšší podíl obyvatel ţenatých či vdaných a 

nejvyšší průměrný počet členů na domácnost. Pozitivní charakteristika je dále relativně nízká 

úroveň kriminality a niţší podíl sociálně rizikových skupin obyvatelstva.  (Kraj Vysočina, 

2012). 

 

2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

Kraj Vysočina si nechal zpracovat rozsáhlou sociálně-demografickou analýzu od společností 

Dema a Sociotrendy. Mezi nimi je i výzkum Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny z roku 

2009 zaměřený na postavení rodiny ve společnosti a tvorbu prorodinného klimatu. Dále byl 

proveden výzkum Rodinná politika z pohledu občanů kraje Vysočina z roku 2010, který se 

zaměřil na názory zaměřené na rodiny a rodinnou politiku a aktuální problémy rodin. 
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Výsledky dotazování veřejnosti jsou následující. Čtvrtina respondentů uvedla jako problém 

finanční zajištění rodiny. Jako další problém bylo uváděno zajištěním plynulého fungování 

rodiny prostřednictvím stabilního zaměstnání jejích členů (takto odpovědělo 22 %). Problém 

s bydlením byl uveden desetinou dotázaných. Důleţitým výstupem je, ţe veřejnost souhlasí 

s tím, ţe by stát (potaţmo kraj a obec) měly podporovat rodiny v krizových situacích, a to 

především formou azylových domů, poradenstvím, finančními příspěvky na studium dětí, 

zajištěním hlídacích sluţeb pro děti, podporou rané péče pro rodiny s postiţením.  

Další šetření bylo provedeno mezi maminkami navštěvujícími mateřská centra a rodiči se 

staršími dětmi. V tomto vzorku se většinou nejedná o ohroţené rodiny. Přesto byl jako 

aktivita „rozhodně důleţitá pro zlepšení rodinné politiky“ označen „Rozvoj terénní krizové 

pomoci rodinám“ (Kraj Vysočina, 2012). 

V rámci druhého střednědobého plánu bylo důleţitou plánovanou aktivitou zjišťování potřeb 

uţivatelů jednotlivých sluţeb, případně jejich potenciálních uţivatelů. (Kraj Vysočina, 2011) 

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Kraj v roce 2012 vypracoval Koncepci rodinné politiky kraje Vysočina na období 2012 -

 2016. Dokument nejprve popisuje situaci dnešních rodin a obecně a poté na svém území. 

Byly provedeny dva průzkumy názorů veřejnosti na rodinnou politiku na Vysočině. Občané 

vesměs uvedli, ţe podpora rodiny je ţádoucí, ţe by se o to kraj a obce měly více zajímat a ţe 

by koncepce mohla přinést pozitivní změny.  

Koncepce definuje, ţe úkolem kraje v tomto pojetí není podpora jednotlivých aktivit 

v konkrétních lokalitách, ale vytyčení cílů a udávání směru vývoje, vytváření podmínek, 

koordinace všech aktérů.  

Podle dokumentu vedou k úspěšné rodinné politice následující kroky: 

1. Institucionální zajištění rodinné politiky na krajské úrovni – vyčlenění pracovníků na 

RP 

2. Sledování a mapování důleţitých ukazatelů 

3. Analýza zjištěného stavu a vytyčení stěţejních oblastí podpory 

a. Tyto analýzy v kraji probíhaly v letech 2009–2011 

4. Vypracování regionální zprávy o rodině 

a. Analýza potřeb rodin kraje Vysočina z května 2011 

5. Vytvoření krajské koncepce rodinné politiky 

a. návrh konkrétních opatření reagujících na specifické potřeby rodin v kraji 
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V dlouhodobém horizontu chce kraj dosáhnout toho, aby se rodinná politika stala politikou 

průřezovou, tzn., aby se k dopadům na rodiny přihlíţelo při všech rozhodováních kraje.  

Hlavním cílem rodinné politiky v Kraji Vysočina je podpora rodin ve výkonu jejich 

přirozených funkcí – podpora vzniku funkčních rodin, kvality rodinného ţivota a vhodných 

podmínek pro rodiny – a zároveň realizace intervencí ve prospěch rodin v obtíţné situaci. 

Byly vytyčeny tyto typy oblastí podpory: 

1. Podpora vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin 

2. Podpora zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí 

a. Rozvoj sluţeb pro rodiny je důleţitý pro prevenci sociálně-patologických jevů 

v rodině 

3. Podpora rodin se specifickými potřebami 

a. Předcházení sociálnímu vyloučení 

b. Konkrétně se jedná o podporu rodin se třemi a více dětmi, neúplných rodin, 

rodin se členem se zdravotním postiţením, romských rodin, rodin 

přistěhovalců a rodin, ve kterých je zajišťována náhradní rodinná péče 

 

Dále dokument podporu dělí na: 

1. Sociální sluţby 

2. Sluţby na podporu fungující rodiny 

3. Činnosti poskytované v rámci sociálně-právní ochrany dětí 

 

Oblasti podpory jsou následující: 

 Podpora dotváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin 

 Podpora slaďování pracovního a rodinného ţivota 

 Podpora ţádoucích funkcí rodiny včetně podpory sluţeb pro rodiny 

o sluţby určené rozvoji partnerských vztahů a rodičovských kompetencí, 

posilující zdravý ţivotní styl, podporující výchovu k občanské odpovědnosti 

s cílem prevence patologických jevů 

 Podpora poradenství a rodinných mediačních sluţeb 

 Podpora sítě sociálních sluţeb pro rodiny s dětmi 

 Podpora prostředí přátelského celé rodině, spolupráce všech aktérů rodinné politiky, 

medializace a propagace témat rodinné politiky 
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Pro oblasti podpory jsou navrţena jednotlivá opatření. Vyskytuje se zde jedno opatření 

zaměřené výhradně na ohroţené rodiny: Podpora rodin v obtíţné ţivotní situaci nebo se 

specifickou potřebou 

 Podpora sluţeb pro rodiny s dětmi v krizové situaci 

 Podpora sluţeb rodinám v sociálně vyloučených lokalitách 

V koncepci jsou dále navrhnuty indikátory, podle kterých bude koncepce vyhodnocena. 

Kaţdý 1,5. rok by měl být vytvořen plán projektů a aktivit k realizaci opatření. Realizační 

plány mají být pravidelně vyhodnocovány. (Kraj Vysočina, 2012) 

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Komise ani výbor pro rodinnou politiku v rámci kraje zřízeny nebyly, rodinou se zabývá 

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky. Ani na krajském úřadě není samostatný 

odbor či oddělení. Nicméně na začátku roku 2012 byla vytvořena pracovní pozice 

koordinátora rodinné politiky. (Kraj Vysočina, 2012) 

 

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

Jiţ v prvním SPRSS byla vytvořena pracovní skupina - Poskytovatelé sluţeb zaměřených na 

cílovou skupinu rodiny s dětmi a mládeţ. Tato cílová skupina zahrnuje:  

 Mladé lidi, kteří se nachází v obtíţné sociální situaci  

 Rodiny s dětmi, rodiče, prarodiče, náhradní rodiče 

 Děti a mládeţ 

 Etnické menšiny 

 Riziková a delikventní mládeţ 

 Neorganizovaná mládeţ trávící čas na ulici 

 Děti a mládeţ v krizové situaci (Kraj Vysočina, 2010) 

 

6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, na jaké problémy ohrožených 

rodin se vztahují patření a intervence? 

Cílová skupina Rodina s dětmi je charakterizována sociálním handicapem, sociálním 

vyloučením a ohroţením vyloučením na trhu práce.  
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7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

Kladně je ve střednědobých plánech hodnocen ucelený systém organizací pro zajištění 

manţelského a rodinného poradenství, pokrývající celé území. Negativně je viděna chybějící 

koncepce prorodinné politiky. Analýza sluţeb nebyla provedena, není sepsáno, které sluţby 

ve kterých ORP chybí. Naopak bylo v návrhové části uvedeno, ţe je třeba optimalizovat síť 

sluţeb pro rodiny na základě analýz (Kraj Vysočina, 2010). 

 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

V prvním SPRSS je pro skupinu Rodina a děti stanoven jediný cíl Místní a časová dostupnost 

sociálních sluţeb. Opatření jsou tato: 

 Optimalizovat síť poskytovatelů sluţeb a rozšířit kapacity poskytování sluţby 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ s propojením terénních programů do kaţdé 

PO 3 

 Ověřit potřebu zabezpečení sluţby sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi a 

připravit systém jejího zabezpečení 

 Udrţení sluţeb sociální rehabilitace a telefonické krizové pomoci v rámci kraj 

V rámci dalších skupin jsou plánována další opatření: 

 Rozšíření kapacit Azylového domu pro matky s dětmi v Jihlavě 

 Připravit a zavést systém pomoci osobám v sociálně vyloučených lokalitách a 

komunitách 

(Kraj Vysočina, 2010) 

V druhém SPRSS se objevuje stejný cíl a podobné priority, novinkou je jen: 

 Příprava dalšího rozvoje sítě sluţeb zaměřených na cílovou skupinu rodiny s dětmi a 

mládeţ s ohledem na proces transformace systému péče o dítě (Kraj Vysočina, 2011) 

 

9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Jednoleté akční plány nejsou vytvářeny. 

 

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

Hodnocení SRPSS není na webu dostupná a ve výše zmíněných dokumentech se o nich 

nemluví.  
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11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

Individuální projekt Podpora vybraných sociálních sluţeb na území kraje Vysočina (2009-

2013) je zaměřen také na NZDM a SAS pro rodiny s dětmi. 

 

12. Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

V Programu rozvoje kraje Vysočina (2011-2014) je ve SWOT analýze jako slabá stránka 

uvedeno chybějící koncepce pro některé oblasti - pro prorodinnou politiku, jako hrozba 

sniţování kvality ţivota rodin s dětmi v kraji. Mezi opatřeními se mluví o podpoře aktivit 

prorodinné politiky. 
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Královéhradecký kraj 
1. Základní informace o kraji 

Královéhradecký kraj leţí na Severo-východě republiky. Ke konci roku 2012 měl celkem 552 

989 obyvatel, coţ je zhruba 5 % celkového počtu obyvatel České republiky (Český statistický 

úřad, 2012). Míra nezaměstnanosti je podle statistického úřadu 7,13 % (ČSÚ, 2013). Kraj má 

15 obcí s rozšířenou působností.  
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Informace o sociálních sluţbách lze nalézt na webu kraje a krajského úřadu. V rámci 

Individuálního projektu byly zřízeny další stránky - www.socialniprojekty.cz. Ty však 

obsahují jen kusé informace o novinkách v projektech, nikoliv ucelené konkrétní informace.  

 

2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

V roce 2006 byl zpracován Průzkum sociálních potřeb obyvatelstva v Královéhradeckém 

kraji, objednatelem bylo Občanské poradenské středisko, o. p. s. (Asociace poradenských a 

informačních středisek, o. s. , 2007) 

Průzkum byl zaměřen na jednotlivé cílové skupiny, mezi nimi i rodiny s dětmi do 6 let. Další 

skupinou byla mládeţ od 15 do 26 let, je zajímavé, ţe děti z věkové skupiny 7-14 nejsou 

zahrnuty.  

Vzorek respondentů ze skupiny Rodina je poměrně velký (1 238), ale není uvedeno, jak byli 

dotazovaní vybíráni a neznáme jejich sociální status. U této skupiny nebyla zjištěna ţádná 

převaţující potřeba. Nejčastěji byly jmenovány 1) zajištění vhodné činnosti mimo domov a 2) 

péče o dítě a jeho výchovu. 20 % rodin uvedlo potřebu umět lépe hospodařit s penězi. 

Zajímavé zjištění přinesla otázka „Na koho byste se obrátil/obrátila o pomoc při řešení výše 

uvedených potřeb?“ 4,4% rodičů odpovědělo, ţe by hledali pomoc v „zařízení, kam se 

dochází“, 1,3 % v „zařízení kde se bydlí“ a 0,7 % odpovědělo, ţe by uvítali pracovníka 

docházejícího do domácnosti. Při řešení těchto problémů označilo 18,4 % respondentů za 

problém nedostatek informací a 15 % by ocenilo informaci o místě, kde by toto mohli řešit 

osobně.  

Jako nejcitovanější problém (55 %) se u skupiny mládeţe 15-26 objevila potřeba Svěření se 

někomu s problémy.  Významná se také ukázala potřeba Naučit se lépe hospodařit s penězi.  

Ze studie nevyplývá ţádný jednoznačný závěr ke zlepšení sociálních sluţeb. V následujících 

dokumentech není výslovně uvedeno, zda byly zpracovávány se zřetelem k výsledkům této 

studie (Asociace poradenských a informačních středisek, o. s. , 2007).  

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 – 2016 je první tohoto druhu 

v kraji. Na ni by měly navazovat roční realizační plány, kde by měly být specifikovány 

aktivity navrţené v koncepci.  

Prvním z cílů dokumentu je institucionální a koncepční zakotvení. Konkrétní aktivitou je 

zaprvé revize a specifikace úlohy Komise Rady Královéhradeckého kraje pro rodinnou 

politiku. Ta byla zvolena v roce 2009, ale její fungování není v praxi příliš viditelné.  Další 
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aktivita je zaměřena na analýzu současného stavu rodinných politik na úrovni obcí 

s rozšířenou působností. Na to navazuje vytvoření a ověření metody obecního komunitního 

plánování na podporu rodin. 

Dalším cílem je podpora projektu rodinných pasů. Následující cíl se věnuje sociálnímu 

začleňování pečujících osob. To je potřeba řešit jednak zajištěním dostatečné kapacity sluţeb 

péče o děti, dále zavádět opatření na harmonizaci rodinného a pracovního ţivota. Je oceněno 

fungování mateřských a rodičovských center.  

Zefektivnění systému sociálně-právní ochrany dětí je další kapitolou. Konkrétními aktivitami 

je finanční podpora rozvoje a dostupnosti sluţeb pro rodiny s dětmi, vzdělávání pracovníků 

OSPOD, spoluúčast na transformaci systému péče o děti.  

Nakonec se kraj chce zaměřit i na publicitu a propagaci prorodinných aktivit, zacílenou jak na 

širokou veřejnost, tak na odborníky pomocí konferencí, kulatých stolů atd.  

Konkrétní plánované aktivity jsou pak specifikovány, jsou uvedeny ukazatele pro hodnocení, 

termíny, odpovědné subjekty, odhadované finance a jejich zdroje. Za nejzásadnější aktivitu 

povaţuji tyto aktivity: 1) Pilotně ověřit metodu komunitního plánování pro podporu rodin v 

rámci vybrané obce s rozšířenou působností (do 21. 12. 2013); 2) Vytvoření ročního 

realizačního plánu k 31. 1. kaţdého roku počínaje rokem 2013; 3) Finančně podporovat 

rozvoj sluţeb pro rodiny s dětmi, na něţ se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí 

(Královéhradecký kraj, 2012).  

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Krajští zastupitelé mají Sociální výbor. Na Odboru sociálních věcí krajského úřadu není 

samostatné oddělení rodinné politiky. Tou se zabývá Oddělení sociální práce, prevence a 

Oddělení sociálně právní ochrany. V kraji funguje Krajská řídící skupina pro plánování 

sociálních sluţeb.  

 

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

První střednědobý Plán rozvoje sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 

– 2009 není členěn podle cílových skupin, ale podle správních obvodů. Podoba plánu kaţdého 

obvodu se velmi liší, někde můţeme nalézt sluţby pro děti, mládeţ a rodinu, ale informace 

nejsou konkrétní (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 2006).  
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V roce 2010 byl zpracován plán da další období – 2011-2016. Ten uţ je členěn podle 

konkrétních cílových slupin a obsahuje i kapitolu Sluţby pro rodiny, děti a mládeţ  

(Královéhardecký kraj, 2012). 

 

6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, které z problémů rodin jsou 

v předmětem opatření a intervencí? 

Sluţby pro rodiny jsou popsány jako sluţby pro osoby v obtíţné ţivotní situaci, spojené 

především se sociálním vyloučením, sociálně-právní ochranou dětí a náhradní rodinnou péčí. 

Na tuto cílovou skupinu jsou dále zaměřeny sluţby pro neorganizovanou mládeţ. 

(Královéhardecký kraj, 2012) 

 

7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

1.  SPRSS je souhrnem komunitních plánů obcí. Pro kaţdou z nich je tedy uvedeno, jaké 

sluţby nabízí a které budou podporovány. Dále je prvním plánu informace o pokrytí území 

podle typu sluţby, nicméně nevyplývají z ní závěry o sluţbách podporovaných krajem. 

(Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 2006) V 2. SPRSS nalezneme informaci o tehdejší 

kapacitě sociálních sluţeb v kraji. Dále jsou analyzovány různé sluţby pro rodiny, je 

definováno směřování kraje v poskytování daných sluţeb. Nejsou však popsány konkrétní 

ORP, kde by bylo potřeba sluţby podpořit. (Královéhardecký kraj, 2012) 

 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

První střednědobý plán sociálních sluţeb byl v podstatě souhrnem komunitních plánů obcí a 

nešel příliš do hloubky. Ve střednědobém plánu na období 2010-2016 jsou kapitoly členěny 

podle cílových skupin. Pro cílovou skupinu rodiny s dětmi je navrţena jedna priorita, 

obsahující 7 aktivit.  

Konkrétní plánované aktivity jsou následující: 1) Zachovat současnou kapacitu rodinných 

poraden a 2) Zvýšit kapacitu aktivizačních sluţeb pro rodiny, zejm. v oblasti náhradní rodinné 

péče, sociálně právní ochrany dětí a vyloučených lokalit. Rodin se dále týká cíl Podpora 

vyuţívání veřejných sluţeb a běţných společenských zdrojů pro řešení potřeb klientů, 

k němuţ má dopomoci zpracování koncepce podpory sociálního bydlení a dalších dostupných 

forem ubytování (Královéhardecký kraj, 2012).  
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9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Na webu nejsou k dispozici ţádné jednoleté akční plány. Na kaţdé období se však vytváří 

seznam sluţeb – síť sluţeb, která bude podpořena. Sluţby jsou zde řazeny podle druhů, nelze 

tedy vyčlenit všechny sluţby pro rodiny. Pro roky 2012-2013 je plánováni podpořit 16 

NZDM, 13 SAS pro rodiny s dětmi (Královéhradecký kraj, 2013).  

 

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

Na webu je dostupné hodnocení prvního plánu na období 2009-11. Z něho vyplývá, ţe se 

podařilo realizovat mnoho aktivit, ale není jasné, zda plán k realizaci nějak pomohl. V plánu 

není jednoznačně stanoven postup, jak k naplnění jednotlivých opatření dospět, je to 

ponecháno na úvaze konkrétních pracovníků (Šveřepa, 2009).  

 

11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

Individuální projekt Sluţby sociální prevence v Královéhradeckém kraji je zaměřen na rozvoj 

sluţeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo ohroţeným sociálním 

vyloučením. V rámci projektu byly podpořeny 3 azylové domy pro matky s dětmi 

(Královéhradecko, Trutnovsko, Náchodsko), NZDM (Královéhradecko, Náchodsko, 

Novobydţovsko, Broumovsko, Novoměstsko, Rychnovsko, Trutnovsko), SAS pro rodiny 

s dětmi (Královéhradecko, kraj, Rychnovsko, Jaroměřsko), terénní programy 

(Královéhradecko, Novobydţovsko). V rámci tohoto projektu byly zřízeny webové stránky, 

ovšem obsahují velmi málo informací (Královéhradecký kraj, 2013).  

Dále byl realizován Individuální projekt Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených 

lokalit v Královéhradeckém kraji I a II, který podporoval terénní programy v rodinách ve 

vyklučených lokalitách (Královéhradecký kraj, 2013).  

Kraj se dále účastní projektu MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o 

ohroţené děti a rodiny. Kraj bude figurovat jako pilotní kraj pro testování nových sluţeb.  

 

12. Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? 

O podpoře rodiny se ve strategiích kraje nemluví. 

 

Zdroje 
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Liberecký kraj 
1. Základní informace o kraji 

Liberecký kraj měl k 31. 12. 2011 438 600 obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je 

v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec Patří ke krajům s vyšším podílem dětí a niţším 

podílem starších lidí (Liberecký kraj, 2013).  

Všechny dokumenty týkající se sociálních sluţeb lze nalézt na jedné stránce na webu 

Libereckého kraje. Informace o konkrétních sociálních sluţbách jsou dostupné na 

www.datovecentrum.info. 

2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

V rámci střednědobého plánu sociálních sluţeb bylo pro rok 2009 stanoveno zpracovat 

potřebné analýzy pro vybrané cílové skupiny. Ţádný výsledek ale nelze na webu nalézt. 

Proběhlo mnoho dílčích analýz, které na internetu nejsou dostupné, ale jsou zmiňovány 

v různých dokumentech kraje. Kromě toho byla v roce 2007 vytvořena Analýze romských 

komunit Libereckého Kraje. 

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Kraj nemá samostatný dokument zabývající se rodinou politikou.  

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Kraj ani krajský úřad nemá orgány výhradně se zabývající rodinou. V rámci zastupitelstva 

funguje Výbor sociálních věcí a Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti. Rodinná 

problematika na krajském úřadě spadá pod Odbor sociálních věcí, který se dělí na čtyři 

oddělení. 1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí. 2. Oddělení sociální práce, které má na 

starost také sociální začleňování. 3. Oddělení plánování a financování sociálních sluţeb. 

4. Oddělení sociálních sluţeb.  

 

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

Prvním strategickým dokumentem je Strategie střednědobého rozvoje sociálních sluţeb na 

rok 2008. Zde skupina Rodina, děti a mládeţ není obsaţena a jako samostatná cílová skupina, 

ani není zahrnuta ve skupině jiné.  

 Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních sluţeb 2009-2013 spadá Rodina, děti a 

mládeţ do skupiny Osoby ohroţené sociálním vyloučením. V této skupině jsou dále zařazeny 

Osoby v krizi a Osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách.  



XXVII 

 

 

6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, které z problémů rodin jsou 

v předmětem opatření a intervencí? 

Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních sluţeb 2009-2013 je uvedeno, ţe u cílové skupiny 

Osoby ohroţené sociálním vyloučením, kam spadá i rodina, je potřeba nejprve detailně 

analyzovat jejich potřeby (Krajský úřad Libereckého kraje, 2008). Opatření zaměřená na 

ohroţené rodiny, která můţeme vyčíst z Karet aktivit, jsou zaměřená na tyto problémy: 

1) Ohroţení sociálním vyloučením; 2) Selhání nebo oslabení funkcí rodiny a následné 

odejmutí dítěte z rodiny, 3) Ohroţení dětí a mládeţe společensky neţádoucími jevy; 4) Ztráta 

bydlení.  

 

7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

Analýza obsaţená v plánu na rok 2008 se týkala konkrétních obcí, které měly zpracovaný 

komunitní plán. Některá města jmenovala některé sluţby pro ohroţené rodiny jako chybějící 

na jejím území.  

Ve SWOT analýze současného stavu poskytovatelů sociálních sluţeb 2007 Liberecký kraj 

uvádí sluţby s nedostatečnou kapacitou. Jsou to azylové domy a terénní programy. Naopak 

NZDM a SAS pro rodiny s dětmi neuvádí, i kdyţ je jich v kraji nedostatek (Krajský úřad 

Libereckého kraje, 2007). SWOT analýza Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb 

2009-2013 uţ tyto sluţby uvádí jako kapacitně nedostačující. Dalším probléme je není jasně 

definovaná potřebnost jednotlivých sociálních sluţeb. (Krajský úřad Libereckého kraje, 

2008). V aktualizaci ke 2. plánu je to: chybějící analýzy potřebnosti a dostupnosti sluţeb pro 

konkrétně vymezené cílové skupiny či druhy sluţeb. 

 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

Pro rok 2008 byla navrţena Strategie střednědobého rozvoje sociálních sluţeb. Cílem bylo 

v první řadě vytvořit struktury a metodiku pro pravidelnou plánovací činnost. Dokument se 

zabývá i čtyřmi konkrétními cílovými skupinami, ale děti, mládeţ a rodina mezi nimi nejsou 

(Krajský úřad Libereckého kraje, 2007).  

Na podzim roku 2008 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb pro Liberecký 

kraj 2009 -2013. Tento dokument nemá zvláštní kapitoly pro jednotlivé cílové skupiny, ale je 

tvořen souborem dílčích strategických cílů, které jsou doplněny konkrétními realizačními 

kroky a opatřeními. Je zde uvedeno, ţe obsahem plánu je pouze seznam rozvojových aktivit a 
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jejich časový plán. Důvodem je nedostatečné zmapování a analyzování potřeb. Podrobnosti 

mají být doplněny v budoucnu. 

Rodinné problematiky se týká dílčí cíl Podpora dostupnosti sluţeb sociální prevence pro 

rodiny s dětmi, částečně pak také Zvyšování sociální integrace osob z vyloučených romských 

lokalit a zabránění vzniku nových lokalit. K naplnění prvního cíle má dojít pomocí podpory 

vzniku a rozvoje ambulantních i terénních sociálních sluţeb, zaměřených na posilování 

rodinných funkcí, podporu rodičovské péče, sanaci rodiny. Terénní práce je i jednou z aktivit 

vedoucí k naplnění druhého cíle. Podporou sluţeb se u těchto aktivit myslí zejména vytvoření 

komunikačního prostoru pro zainteresované osoby, zmapování potřeb jednotlivých obcí a 

následnou podporu vzniku či rozvoje sluţeb reagujících na tyto potřeby  (Krajský úřad 

Libereckého kraje, 2008).  

Plán byl aktualizován v roce 2010 i 2011, pro cílovou skupinu Rodiny s dětmi ţádné 

podstatné změny provedeny nebyly (Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb liberecký 

kraj 2009 -2013, aktualizace 2010, 2011).  

 

9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Existuje Akční plán rozvoje sociálních sluţeb pro rok 2008, neobsahuje ale Rodinu, děti a 

mládeţ jako cílovou skupinu (Krajský úřad Libereckého kraje, 2008). 

Jednoleté akční plány Libereckého kraje nejsou na webu dostupné. Kromě toho jejich 

vypracovávání bylo v roce 2011 zrušeno. Nicméně informace o aktivitách v oblasti sociálních 

sluţeb lze vyčíst ze speciální části střednědobého plánu – Karet rozvojových aktivit, které 

obsahují podrobnější popis a konkretizace opatření k naplnění stanovených cílů pro období do 

roku 2013. Karty jsou kaţdý rok aktualizovány.  

V roce 2010 se počet aktivit pro rodiny sníţil z 5 na 3, ale rozsah aktivit zůstal obdobný.  

Při realizaci podpory sluţeb pro rodiny je cílem 1) Zmapování potřeb na daném území, 2) 

Podpora vzniku a rozvoje sociálních sluţeb dle potřeb jednotlivých ORP, 3) navázání uţší a 

pravidelné spolupráce s dotčenými subjekty pracovníky OSPOD. Výslovně se zde zmiňuje 

rozvoj aktivit na Novoborsku a Českolipsku. V aktualizované verzi karet se dozvídáme, ţe 

navázání pravidelné spolupráce s OSPOD se nepodařilo z personálních důvodů. Další rozvoj 

těchto sluţeb bude probíhat v rámci Národního akčního plánu transformace a sjednocení péče 

o ohroţené děti a dále v rámci 3. výzvy projektu IP1 pro poskytovatele sluţeb sociální 

prevence.  
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10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

Pro hodnocení střednědobých plánů byla v roce 2010 vytvořena metodika monitoringu, která 

je implementována od roku 2011. Dvakrát ročně má vyjít monitorovací zpráva. Druhá v roce 

bude obsahovat i akční plán pro další rok (LB plán, s.r.o., 2010). Monitorovací zprávy nejsou 

na webu dostupné, ale pouţívají se jako podklad pro aktualizace střednědobého plánu a karet 

aktivit.  

 

11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

Liberecký kraj realizoval Individuální projekt 1. Jeho součástí byla mimo jiné podpora 

azylových domů pro matky a rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, Terénní programy.  

 

12. Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

Ve Strategii rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 (Aktualizace 2012) je jako návrh 

moţných aktivit opatření Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních sluţeb, 

podpora zdravého ţivotního stylu uvedena Podpora dostupnosti sluţeb sociální prevence pro 

rodiny s dětmi. U opatření Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného 

prostředí je mimo jiné cílem výšení dostupnosti bydlení, zejména pro mladé rodiny, neúplné 

rodiny, sociálně slabé skupiny obyvatel.  
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Moravskoslezský kraj 

1. Základní informace o kraji 

Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky a je jednou z jejích 

nejvíce okrajových částí. Je rozdělen na 6 okresů a 22 ORP. Nejvíce obyvatel ţije v okrese 

Ostrava-město a v okrese Karviná, nejméně v okrese Bruntál. 

Moravskoslezský kraj je třetí nejlidnatější v ČR, hustota osídlení 227 obyvatel na km
2
. 

Obyvatelstvo kraje je charakteristické nízkou porodností. Ve vyloučených lokalitách ţije 

10.000 – 10.500 Romů ve vyloučených lokalitách (Moravskoslezský kraj, 2007) 

 

2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

Na krajské úrovni nebyla provedena ţádná analýza potřeb obyvatel.  

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Kraj nemá na svém webu dostupný ţádný dokument zabývající se rodinnou politikou.   

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Rada kraje ani zastupitelstvo nemá zřízeny orgány specificky zaměřené na rodinnou politiku. 

Krajský úřad má 3 oddělení, ani jedno není zaměřeno výhradně na rodinnou politiku nebo na 

sociálně právní ochranu dětí.  

 

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

Střednědobé plány rozvoje sociálních sluţeb nejsou strukturovány podle cílových skupin. 

Jedná se spíš o sjednocení způsobu vytváření komunitních plánů obcí a jejich koordinaci. Pro 

zpracování komunitních plánů byla vytvořena nezávazná metodická pomůcka - seznam 

cílových skupin. Jedna ze skupin je nazvána Rizikové a ohroţené rodiny, děti a mládeţ. 

(Moravskoslezský kraj, 2009) 
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6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, na jaké problémy ohrožených 

rodin se vztahují patření a intervence? 

Ze seznamu cílových skupin v 2. SPRSS lze vyčíst problémy, se kterými se cílová skupina 

Rizikové a ohroţené rodiny, děti a mládeţ potýká: sociálně patologické jevy a trestná činnost 

dětí a mládeţe, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci ohroţené odebráním dětí do 

ústavní výchovy. (Moravskoslezský kraj, 2009) 

 

7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

V 1. SPRSS je kapitola Analýza poskytovaných sociálních sluţeb v kraji, ale jedná se spíše o 

popis sluţeb, neţ o analýzu, nevyplývá z ní, kde by jaké sluţby měly být podpořeny. V 2. 

SPRSS je situace podobná. Síť sluţeb je analyzována na úrovni ORP, nikoliv celého kraje. 

(Moravskoslezský kraj, 2009) 

Jediný krajský dokument, kde se hovoří o potřebě podpořit sluţby pro rodiny s dětmi je 

Koncepce sociální politiky z roku 2004. Mluví konkrétně o potřebě vytvořit síť domovů a 

center pro ţeny v nouzi, poradenská centra pro rodiny se sociálními problémy. 

(Moravskoslezský kraj, 2004) 

 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

Střednědobé plány nejsou strukturované podle cílových skupin. Obecně rodinám není 

věnováno mnoho pozornosti, přesto lze několik zmínek najít.  

Střednědobý plán z roku 2007 vytyčuje úkoly střednědobých plánů na nadcházející období. 

Ten první se má zaměřit na stabilizaci současného stavu sociálních sluţeb. Druhý plán má 

cílit na vytváření systému rozvoje sociálních sluţeb v kraji. Třetí plán má směřovat k 

vytvoření sítě místně i typově dostupných sociálních sluţeb. 

Dále první SPRSS obsahuje popis sluţeb, informaci o základních dokumentech kraje 

zabývajících se sociální politikou a informace o způsobu financování sluţeb od roku 2007. 

(Moravskoslezský kraj, 2007) 

Cílem druhého SPRSS je vytváření systému rozvoje sociálních sluţeb v kraji. Konkrétně jde o 

zjištění potřeb obcí, vytvoření sítě dostupných a kvalitních sluţeb a nastavení udrţitelného 

systému jejich financování.  

V souhrnu je v kraji plánováno vytvoření 13 nových sluţeb NZDM v konkrétních ORP a 10 

SAS pro rodiny s dětmi. Rodina s dětmi však nepatří do prioritních cílových skupin.  

Na jednom místě je dále řečeno, ţe je ţádoucí, aby se obce zabývaly bytovou politikou (a to i 

sociálním bydlením).  



XXXII 

 

 

9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Jednoleté akční plány ani ţádné jiné podobné dokumenty nejsou vytvářeny.  

 

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

Hodnocení prvního plánu je vyhrazena kapitola v druhém SPRSS. Hodnocení je konkrétní a 

vyjmenovává dosaţené cíle. Způsob hodnocení druhého plánu není zmíněn. 

(Moravskoslezský kraj, 2009) 

 

11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

Ohroţenými rodinami a dětmi se částečně zabývá Strategie integrace Romské komunity 

Moravskoslezského kraje na období 2006-2009 a 2011-2014, dále IP Podpora a rozvoj sluţeb 

sociální prevence v Moravskoslezském kraji (2008-2011), Optimalizace sítě sluţeb sociální 

prevence v Moravskoslezském kraji (2013-2015).  

 

12.  Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

V Moravskoslezském kraji je podpora rodin vyjádřena ve 2 dokumentech. Ve Strategii 

rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 (aktualizace 2012) je v popisu 

globálního cíle Soudrţná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální sluţby a úspěšný 

boj proti chudobě řečeno, ţe podpora ţivota dětí ve vlastních i náhradních rodinách je velmi 

důleţitá. Mezi podporovanými sociálními sluţbami jsou jmenované i sluţby pro rodiny. 

Jedním ze specifických strategických cílů je Vytvářet podmínky pro podporu rodin, dětí a 

náhradní rodinné péče. V rámci tohoto cíle se mluví o Projektech realizace rodinné politiky 

Moravskoslezského kraje, které jsou zaměřeny na podporu sluţeb a aktivit ohroţeným 

rodinám a o Projektech prevence umisťování dětí do ústavní výchovy a realizace politiky 

náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji.  

Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012 opět mluví o podpoře sluţeb 

pro ohroţené rodiny a to pomocí projektu Program rozvoje sociálních sluţeb 

v Moravskoslezském kraji. 
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Olomoucký kraj 
1. Základní informace o kraji 

Olomoucký kraj se nachází ve střední a severní části Moravy. Člení se na 5 okresů a 13 ORP. 

Olomoucký kraj je šestým nejlidnatějším v republice. Panují zde velké hospodářské rozdíly 

mezi jednotlivými regiony. Mezi ty slabé patří okresy Jeseník a Šumperk. (Český statistický 

úřad, 2012) 

 

2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

V roce 2009 byla provedena analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji. Jejím cílem bylo 

vytvořit podklad ke koncepci rodinné politiky. Dokument je zaměřen na rodinu funkční, či se 

specifickou potřebou – člen rodiny s postiţením, vícečetné rodiny, neúplné rodiny, náhradní 

rodiny, romské rodiny, rodiny přistěhovalců. Dysfunkčními rodinami se tato analýza 

nezabývá. Přesto se tam můţeme dozvědět některé zajímavé informace.  

Negativně je hodnocena absence mediačního centra, nedostupnost bytů pro mladé rodiny, 

zadluţování rodin.  

V dokumentu je několikrát uvedeno, ţe cílem je podporovat myšlenka tradiční úplné rodiny, i 

kdyţ sluţby a další formy podpory budou i pro neúplné rodiny. 

Dále jsou v dokumentu definovány priority rodinných opatření, které vyplynuly z analýzy. 

Vybrány jsou ty, které se týkají i ohroţených rodin.  

 Vybudování mediačního centra 

 Zřízení 5 Rodinných center a jednoho Centra pro rodinu a sociální péči,  

 Rozšíření dopravní obsluţnosti pro děti a mládeţ 

 Různé druhy bydlení pro rodiny s dětmi 
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 Výchovné aktivity pro mládeţ – kromě jiného výchova k rodičovství a 

manţelství.  (Sociotrendy, 2009) 

V rámci IP Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb byl v roce 2010 zpracován průzkum 

potřeb uţivatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních sluţeb v Olomouckém kraji. Analýzy 

byly zpracovány podle cílových skupin, jednou z nich byla i Děti, mládeţ a rodina. 

Poskytovatelé a zadavatelé (všechny obce kraje) byly kontaktováni formou dotazníkových 

šetření. Uţivatelé sluţeb byli osloveni formou dotazníků, etnografických pozorování, 

rozhovoru, fokus groups, expertních interview.   

U skupiny Děti, mládeţ a rodina byly nejprve analyzovány názory na chybějící sluţby. 

Velkou část tvořila potřeba nějaké formy bydlení – azylové domy, sociální bydlení. Tato 

potřeba byla vyslovena ve všech ORP. Další nejvíce postrádané sluţby (řazeno dle četnosti): 

NZDM, poradenství. SAS pro rodiny s dětmi byly aţ na předposledním místě.  

U skupiny Osoby ţijící ve vyloučených lokalitách bylo zjištěno, ţe nejvíce potřeba je zajištění 

romských sociálních terénních pracovníků, dostupné bydlení, více sociálních sluţeb celkově.  

U osob v krizi byla identifikována potřeba informací – sluţeb zaměřených na poradenství a 

krizového bydlení. (Sociotrendy, 2010) 

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Kraj nechal v roce 2009 vypracovat analýzu potřeb rodin Olomouckého kraje. Tato analýza 

byla myšlena jako východisko pro tvorbu koncepce rodinné politiky, ale tento dokument 

zatím vytvořen nebyl. (Sociotrendy, 2009) 

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

V Olomouckém kraji funguje Komise pro rodinu a sociální záleţitosti. Samostatný odbor 

nebo oddělení na krajském úřadě zřízen není. Rodina spadá pod Odbor sociálních věcí. 

Oddělení sociálních věcí organizačně zajišťuje činnost Komise pro rodinu a sociální 

záleţitosti. Oddělení SPOD se zabývá rodinnou politikou v Olomouckém kraji.  

 

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

V prvním střednědobém plánu nejsou definovány ţádné cílové skupiny. (Olomoucký kraj, 

2007) Druhý plán (na léta 2009-2010) uţ je strukturován do 7 cílových skupin, Děti, mládeţ a 

rodina jsou jednou z nich. (Olomoucký kraj, 2008)  
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6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, které z problémů rodin jsou 

v předmětem opatření a intervencí? 

Jako problémy rodin jsou ve střednědobém plánu uvedeny tyto: absence funkčního rodinného 

systému, trávení volného času dětí v partách, kde se vyskytují sociálně patologické jevy 

(Olomoucký kraj, 2011). 

 

7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

V prvním střednědobém plánu je definováno, které sluţby v kterých regionech chybí. U SAS 

pro rodiny jde o Města Přerov, Olomouc, ORP  Jeseník a Lipník nad Bečvou. NZDM chybí 

v Přerově a v ORP Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou. Krizová centra nejsou dostupná ve 

městech Šumperk, Přerov, Olomouc. Dále se jeví jako nedostatečné azylové bydlení pro 

rodiny s dětmi s kvalifikovanou sociální prací a SAS pro rodiny s dětmi. (Olomoucký kraj, 

2007) 

 V druhém plánu bylo kladně hodnoceno, ţe existuje síť sluţeb pro rodinu a jednotlivé 

instituce spolu dobře spolupracují. Negativně je hodnocen nedostatek financí na sluţby, 

nedostupnost některých sluţeb, nedostatek odborníků v některých lokalitách kraje 

(Olomoucký kraj, 2008). 

Analýza třetího plánu vychází především z Průzkumu potřeb uţivatelů, zadavatelů a 

poskytovatelů sluţeb. Silné stránky jsou shodné s minulým plánem. Slabými stránkami jsou 

určeny především absence dostupného bydlení, nerovnoměrné pokrytí kraje sluţbami, bílá 

místa v procesu komunitního plánování na území Olomouckého kraje. (Olomoucký kraj, 

2011) 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

Střednědobý plán na rok 2008 začíná důkladnou analýzou chybějících sluţeb v jednotlivých 

obcích či regionech. Tyto chybějící sluţby jsou zároveň prioritami pro daná území. Dále bylo 

stanoveno 8 priorit zaměřených na celý kraj. Tyto priority jsou ale velmi obecné (např. 

Olomoucký kraj bude podporovat sluţby sociální prevence). (Olomoucký kraj, 2007) 

Střednědobý plán na léta 2009-2010 obsahuje 3 cíle v rámci kapitoly Děti, mládeţ a rodina.  

 Zajištění dostupnosti sociálních sluţeb pro děti, mládeţ a rodinu 

 Podpora alternativních metod práce s rodinou (mediační centrum) 

 Zlepšení časové a místní dostupnosti odborné pomoci navazujících sluţeb, zejména 

dětských psychologů a psychiatrů 

První cíl obsahuje aktivity spojené s analýzou potřebnosti sociálních sluţeb pro děti, mládeţ a 

rodinu a vytvoření podmínek pro jejich podporu. Další aktivitou je analýza vyuţitelnosti 
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kapacitních moţností dětských domovů pro potřeby ZDVOP. Aktivity jsou specifikovány, 

jsou uvedeny náklady a hodnotící indikátory.  

Pracovní skupina Etnické menšiny a cizinci navrhuje realizovat tyto aktivity: 1) podpora SAS 

pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, 2) podpora specifických sluţeb pro 

obyvatele sociálně znevýhodněného prostředí. 

Pracovní skupina Osoby v krizi chce podpořit rozvoj stávajících i nových sluţeb krizové 

pomoci ve formě terénní, ambulantní i pobytové.  

Podpora azylových domů je součástí priorit skupiny zaměřené na osoby sociálně vyloučené. 

(Olomoucký kraj, 2008) 

Plán na léta 2011-2014 má v oblasti podpory rodin 3 cíle. 

- Podpora stávajících a rozvoj nových sociálních sluţeb 

- Podpora aktivit v návaznosti na Národní akční plán k transformaci a sjednocení 

systému péče o ohroţené děti 

- Podpora alternativních metod práce s rodinou – propagace mediačního centra. 

Aktivity prvního cíle jsou zaměřené na podporu místních zadavatelů k rozvoji sluţeb 

zaměřených na tuto cílovou skupinu. V rámci NAP k transformaci a sjednocení systému péče 

o ohroţené děti je nutno sestavit multidisciplinární týmy, iniciovat tvorbu standardů a 

metodik v této oblasti, zajištění sluţeb ZDVOP.  

Sluţby pro rodiny (azylové bydlení, poradenství, terénní sluţby) jsou podporovány i v rámci 

dalších pracovních skupin (Etnické menšiny a cizinci, Osoby v krizi, Sociálně vyloučené 

osoby). (Olomoucký kraj, 2011) 

 

9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Jednoleté akční plány nejsou zpracovávány.  

 

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

Druhý střednědobý plán obsahuje kapitolu o hodnocení plánu předešlého. Tam je ovšem 

pouze napsáno, ţe všechny navrţené aktivity jsou plněny v rámci IP Střednědobý plán 

rozvoje sociálních sluţeb.  

 

11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

Sluţby pro rodiny byly podporovány v rámci projektu Zajištění dostupnosti vybraných 

sociálních sluţeb v Olomouckém kraji (říjen 2008 - září 2012), Střednědobý plán rozvoje 
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sociálních sluţeb (únor 2010 - leden 2012) a Zajištění integrace příslušníků romských 

komunit (říjen 2010 – září 2013). (web Olomouckého kraje) 

 

12. Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

V Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012 – 2015 nalezneme jako 

jednu z oblastí podpory dostupnost ubytovacích kapacit v rámci sociálních sluţeb pro rodiny  

v krizi.  
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Pardubický kraj 
1. Základní informace o kraji 

Pardubický kraj leţí na východě Čech a je pátým nejmenším krajem ČR. Má 15 obcí 

s rozšířenou působností. K 31. 12. 2011 ţilo na území Pardubického kraje 516 411 obyvatel.  

Pardubický kraj se v roce 2011 stal krajem s nejvyšším podílem domácností vycházejících s 
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příjmem s velkými obtíţemi a s obtíţemi. (ČSÚ, 2012) 

 

2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

Bylo provedeno několik analýz potřeb obyvatel. V roce 2006 byla zpracována Studie sektoru 

nestátních neziskových organizací v Pardubickém kraji a Výzkum rozvoje sociální sluţeb v 

Pardubickém kraji. V roce 2008 to byla Analýza dopravních potřeb uţivatelů soc. sluţeb 

v Pardubickém kraji.    

V prvním střednědobém plánu vyuţívala pracovní skupina Rodina a děti dokument o. s. 

Amalthea obsahující výstupy ze strukturovaných rozhovorů s dysfunkčními rodinami. 

(Pardubický kraj, 2007) 

V ţádném z výše zmíněných výzkumů není definována rodina a děti nebo ohroţená rodina 

jako primární cílová skupina. Ovšem ze Studie sektoru nestátních neziskových organizací lze 

vyčíst několik zajímavých informací. Tato studie zkoumala potřeby cílových skupin 

ohroţených sociální exkluzí. Byla zaměřena kromě jiného na etnické menšiny a děti a mládeţ 

ze znevýhodněného sociálního prostředí. Na základě šetření autoři vyjmenovávají potřeby 

cílové skupiny. Jsou to hlavně vzdělávací potřeby, podpora v boji proti diskriminaci, odborné 

poradenství, potřeby související s uplatnění na trhu práce.  

Další zkoumanou cílovou skupinou byly Oběti domácího násilí a sociálně znevýhodněné děti. 

Sociálně znevýhodněné děti zahrnují několik podskupin, ale ţádná z nich se netýká dětí ze 

sociálně vyloučených lokalit (pouze romské děti), ani dětí z dysfunkčních rodin (pouze oběti 

domácího násilí). Jmenovat mohu jedině podskupinu „v některých případech děti a mládeţ 

potenciálně ohroţené drogou a dalšími sociálně patologickými jevy“ (První regionální 

rozvojová a.s ., 2006, str. 21). Navíc jsou všechny tyto podskupiny obsaţeny v jiných 

cílových skupinách této studie, takţe v této kapitole o ní nejsou ţádné další informace. (První 

regionální rozvojová a.s ., 2006) 

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Kraj nemá ţádný dokument zabývající se výhradně rodinnou politikou.  

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Na krajském úřadě jsou 3 oddělení, ţádné není zaměřeno výhradně na rodinnou politiku. 

Koncepční oddělení se zabývá plánováním sluţeb a Transformací systému péče o ohroţené 

děti. Rovněţ zastupitelstvo nemá orgán zabývající se výhradně rodinnou politikou.  
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5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

Střednědobé plány jsou zaměřeny nejprve na 8, později 7 cílových skupin. Kaţdou má na 

starosti jedna pracovní skupina sloţená ze zástupců kraje, obcí, provozovatelů sociálních 

sluţeb. Jedna skupina se zaměřuje na děti, mládeţ a rodinu. 

Ohroţené rodiny také můţeme zařadit do skupiny osoby sociálně vyloučené a osoby v obtíţné 

ţivotní situaci.  

  

6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, které z problémů rodin jsou 

v předmětem opatření a intervencí? 

V druhém střednědobém plánu (Pardubický kraj, 2011) jsou popisovány tyto problémy 

ohroţených rodin: problémy s bydlením, dlouhodobá nezaměstnanost, nedostatečné sociální 

kompetence a další. Rodiny jsou často ohroţeny odebráním dítěte. Tyto problémy jsou 

nejvíce kumulovány v sociálně vyloučených lokalitách.  

Jako velký problém této skupiny je uveden a obsáhle popsán vysoký počet dětí v ústavních 

zařízeních.  

 

7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

Ve studii NNO zaměřené na etnické menšiny (První regionální rozvojová a.s ., 2006) jsou 

jmenována tzv. bílá místa v současném systému práce s romskou populací ve vyloučených 

lokalitách Pardubického kraje. Je uvedeno např. nulová nabídka sociálního bydlení, absence 

romských úředníků a asistentů, chybějící komplexní přístup k dané problematice.  

V prvním Střednědobém plánu (Pardubický kraj, 2007) je kladně hodnoceno, ţe sluţby pro 

rodiny s dětmi existují, ale bylo kritizováno nerovnoměrné rozmístění v kraji, špatná 

návaznost sluţeb a špatná informovanost. Byla identifikována potřeba klíčového pracovníka, 

který by veškeré aktivity daného klienta koordinoval. K dalším slabým stránkám patří to, ţe 

ne všechna NZDM pracují se starší klientelou (14-18 let) a ţe některé NZDM fungují spíš 

jako volnočasové otevřené kluby. V roce 2009 byla krajem zpracována metodika sanace 

rodiny.  

V druhém střednědobém plánu (Pardubický kraj, 2011) se hovoří o sluţbách speciálního 

poradenství pro rodiny. Ty byly v době zpracování studie dostupné ve všech okresech kraje. 

Dále v kraji fungovalo 16 NZDM, avšak bylo kritizováno, ţe některé se zaměřují pouze na 

nabídku volnočasových aktivit a měly by se více zaměřit na poskytování sluţeb. Rovněţ SAS 

pro rodiny s dětmi jsou podporovány. Jejich nabídka se stále zvyšuje, zejména od roku 2010. 
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Bylo zhodnoceno, ţe v kraji funguje dostupná síť sociálních sluţeb pro ohroţené rodiny. 

Problémem je však nekoordinovanost jejich vzniku, kdy některá území jsou téměř přesycena, 

jinde musí uţivatelé dojíţdět. Kromě toho chybí návazné sluţby, hlavně bydlení. V roce 2012 

začaly organizace zaměřené na rodinu a děti navazovat efektivnější spolupráci za účelem lepší 

koordinace a vzájemné výměny zkušeností. Je nutno zváţit moţnosti rozvíjení 

psychologických a psychiatrických sluţeb pro děti.  

Ohroţené rodiny také můţeme zařadit do skupiny osoby sociálně vyloučené a osoby v obtíţné 

ţivotní situaci. Pro tuto skupinu není dostatek sluţeb, a to jak těch akutních, tak ani 

návazných, hlavně bydlení. V roce 2011 uţ byly tyto sluţby zastoupeny v kaţdém okrese. 

Problémem je ale stále nedostatek azylového bydlení pro rodiny s dětmi a otce s dětmi. 

Současný stav sociálních sluţeb je tedy v kraji analyzován, ale tato analýza není zaměřena na 

jmenování konkrétních ORP, kde sluţby chybí. 

 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

Opatření na podporu ohroţených rodin v prvním střednědobém plánu (Pardubický kraj, 2007) 

jsou tato: 

 Podpora a zkvalitnění NZDM. 

 Analýza potřebnosti a vyuţitelnosti NZDM. 

 Rozvoj sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi. 

 Udrţení provozu Centra psychosociální pomoci – Rodinné a manţelské poradny v 

Pardubickém kraji.  

 Podpora zřízení azylového domu pro ţeny a matky s dětmi v okrese Chrudim. 

Některé aktivity stanovené v plánu byly realizovány v rámci Individuálního projektu na 

sociální sluţby, který se zaměřil hlavně na prevenci, kam patřily také SAS pro rodiny s dětmi, 

terénní programy, krizová pomoc, NZDM. 

Pro rok 2011 neexistuje samostatný plán, ale má podobu přílohy k plánu pro předešlé období. 

Příloha neobsahuje ţádná nová opatření.  

Druhý střednědobý plán (Pardubický kraj, 2011) zaměřený na rodiny a děti vychází 

především z toho, ţe Pardubický kraj je zapojen do projektu „Systémová podpora procesů 

transformace systému péče o ohroţené děti a rodiny“, kde je pověřen pilotním vytvořením sítě 

sluţeb pro ohroţené děti a rodiny. O sluţbách pro ohroţené rodiny je často pojednáváno 

v rámci kapitol o náhradní rodinné péči. Je vyslovena potřeba zajistit „intenzivní sociální 

práci a podpůrné sluţby pro rodinu“ (Pardubický kraj, 2011, str. 35), a to hlavně pomocí 

sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi. 
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Konkrétní cíle plánu jsou následující:  

 Zajistit síť krizových, poradenských a dalších podpůrných sluţeb pro rodiny s dětmi, 

které jsou ohroţené sociálním vyloučením anebo odebráním dítěte. (Zajistit 

ekonomicky efektivní a časově a místně dostupné sluţby.)  

 V souvislosti s transformací systému péče o ohroţené děti připravit podmínky pro 

zajištění sítě sluţeb odpovídající potřebám cílové skupiny. (Definování minimálního 

rámce poskytování sluţeb pro rodiny). 

 Zajistit sluţby pro děti a mládeţ ohroţené sociálně patologickými jevy. (pomocí 

NZDM) 

Cíli zaměřenými na skupinu osob ohroţených sociálním vyloučením jsou: 

 Podporovat terénní sociální práci pro osoby, které jsou ohroţeny sociálním 

vyloučením.  

 Systémově mapovat situaci v azylových domech, zejména počet lidí, kteří jiţ 

nespadají do cílové skupiny, ale nemají kam odejít.  

 Krizové sluţby by měly být dostupné i pro celé rodiny. 

 

9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Zatím byl zpracován pouze jeden akční plán, na rok 2013 (Pardubický kraj, 2012). Aktivity 

zaměřené na rodinu jsou opět propojené s aktivitami projektu „Systémová podpora procesů 

transformace systému péče o ohroţené děti a rodiny“.  

Akční plán popisuje aktuální trendy u cílových skupin a vyjmenovává, které sluţby a proč 

budou podporovány. Podpora však není kvantifikována, nejsou uvedeny počty sluţeb a jejich 

lokalizace. Není plánováno zřizovat další SAS pro rodiny s dětmi. Lepší koordinace těchto 

sluţeb bude moţná díky platformě, která vznikla v roce 2012.  

Konkrétní aktivity plánu jsou následující:  

1) Optimalizace sítě sluţeb odborného sociálního poradenství. 

2) Iniciace jednání na úrovni kraje a obcí týkající se sluţeb pro osoby ohroţené 

sociálním vyloučením 

3) Zřízení azylového domu pro matky a rodiny s dětmi v Chrudimi 

4) Dále budou rozšířeny terénní programy do nově vzniklých vyloučených lokalit.  

 

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

Hodnocení prvního střednědobého plánu je obsaţeno v plánu na následující období. Některé 

plánované aktivity byly realizovány prostřednictvím Individuálního projektu Pardubického 
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kraje na sociální sluţby (podpora azylových domů, NZDM, SAS pro rodiny s dětmi, terénní 

programy, krizová pomoc). Podrobnější hodnotící informace nejsou v tomto dokumentu 

k dispozici.  

Druhý střednědobý plán uvádí, ţe jeho průběţné hodnocení je plánováno a bude podkladem 

pro akční plány.  

 

11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

Kraj realizoval (a ještě realizuje) dva Individuální projekty na sociální sluţby (2011-2013 a 

2012-2015). Jednalo se o finanční podporu preventivních sluţeb, mino jiné NZDM, SAS pro 

rodiny s dětmi, terénní sluţby, azylové domy. Rodinami se také zabývají projekty Podpora 

integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit a Transformace systému péče 

o ohroţené děti.  

 

12. Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

Program rozvoje Pardubického kraje 2012–2016 (s výhledem do roku 2020) obsahuje prioritu 

Kvalitní lidské zdroje, kterou rozvádí aktivita Transformace a sjednocení systému péče 

o ohroţené děti. 

 

Zdroje 

Pardubický kraj. (2007). Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 

2008-2010. Získáno 11. 3 2013, z Sociální sluţby v Pardubickém kraji: http://www.sluzby-

pardubickykraj.cz/planovani-socialnich-sluze-v-pardubickem-kraji/planovani-socialnich-

sluzeb/krajsky-plan-rozvoje-soc-sluzeb-pardubickeho-kraje-2008-2011/ 

Pardubický kraj. (2011). Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na 

období 2012 – 2015. Získáno 15. 3 2013, z Pardubický kraj: 

http://www.pardubickykraj.cz/odbor-socialnich-veci 

Pardubický kraj. (2012). Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 

2013. Získáno 14. 3 2013, z Pardubický kraj: http://www.pardubickykraj.cz/odbor-socialnich-

veci 

První regionální rozvojová a.s. (11 2006). Studie sektoru nestátních neziskových organizací v 

Pardubickém kraji (svazek II). Získáno 15. 3 2013, z První regionální rozvojová, a. s.: 

http://www.prr.cz/studie-sektoru-nno 



XLIII 

 

Plzeňský kraj 

1. Základní informace o kraji 

Plzeňský kraj leţí na jihozápadě České republiky. Je ti třetí největší kraj, ale v počtu obyvatel 

je aţ na devátém místě. Plzeňský kraj je v ČR třetím nejřidčeji zalidněným krajem, 30 % 

obyvatel ţije v Plzni. Kraj má 7 okresů a 15 ORP.  

 

2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

V roce 2007 byla zpracována Analýza potřebnosti sluţeb sociální prevence v Plzeňském kraji. 

Hlavním výstupem zakázky je softwarová aplikace APOSS, která umoţňuje hodnotit různá 

data vztahující se k potřebám obyvatel a dostupnosti sluţeb. Analýza není strukturována 

podle cílových skupin, ale zaměřuje se na kvantifikaci problémů v různých regionech a 

zároveň ukazuje počet sluţeb v těchto regionech. (Hirt, Hůle, & Toušek, 2007) Při tvorbě 

první střednědobého plánu se vycházelo z potřeb jednotlivých ORP a POU. (Plzeňský kraj, 

2007) 

Výzkum, kde by byla zahrnuta rodina jako dotazovaná skupina, proveden nebyl. Avšak z 

Analýzy potřebnosti sluţeb sociální prevence lze vyvodit určité závěry. Tři ORP se ukázaly 

jako nedostatečně pokryté sociálními sluţbami, jedná se o Stříbro, Tachov, Plzeň. Zde se 

projevila potřeba krizové pomoci a NZDM a v niţší míře i SAS pro rodiny s dětmi (Hirt, 

Hůle, & Toušek, 2007). 

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Krajský úřad v roce 2010 zpracoval dokument Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska 

sociálních věcí na území Plzeňského kraje (Krajský úřad Plzeňského kraje, 2010). Dokument 

se zabývá sociálně právní ochranou dětí, náhradní rodinnou péčí, mateřskými a rodičovskými 

centry, prevencí kriminality a drogových závislostí, podporou a rozvojem sociálních sluţeb 

obecně, sociálními dávkami a nezaměstnaností. Uvedené koncepční záměry jsou velmi 

obecné (zajištění spolupráce s dalšími kraji, spolupráce a podpora nestátních subjektů 

vykonávajících SPOD). Jedná se spíš o popis sluţeb nebo sociálních jevů na základě zákonů 

nebo jiných dokumentů. Důkladnou analýzou daného jevu v kraji se nezabývají.  

Koncepce byla aktualizována pro rok 2012, ale v podstatě to nepřineslo ţádné výrazné změny.  

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Orgán zaměřený výhradně na rodinnou politiku v kraji nepůsobí. Na krajském úřadě je Odbor 

sociálních věcí dělící se na 3 oddělení. Oddělení sociálních věcí se zabývá sociálně právní 
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ochranou dětí. Oddělení sociálních sluţeb se zabývá dostupností sluţeb, zpracovává a 

kontroluje SPRSS. 

 

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

První a zatím jediný střednědobý plán sociálních sluţeb (Plzeňský kraj, 2007) je členěn podle 

ORP, nikoliv podle cílových skupin. Některé z nich uvádějí rodiny s dětmi a neorganizovanou 

mládeţ jako skupinu, na kterou je třeba zaměřit sluţby.  

 

6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, které z problémů rodin jsou 

v předmětem opatření a intervencí? 

Pokud ORP uvádí rodiny a děti jako cílovou skupinu, na kterou je třeba cílit sluţby, většinou 

jako jejich problémy uvádějí nedostatek moţností levného bydlení a malá nabídka aktivit pro 

neorganizovanou mládeţ.  

 

7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

V SPRSS (existuje pouze 1) jsou popsány počty sluţeb v jednotlivých ORP a jejich kapacity. 

Dále jsou popsány potřeby sociálních sluţeb, které byly vyjádřeny jednotlivými ORP. Dále 

byla provedena Analýza potřebnosti sluţeb sociální prevence v Plzeňském kraji (2007), ze 

které vyplynulo, ţe v ORP Stříbro, Tachov, Plzeň se projevila potřeba krizové pomoci a 

NZDM a v niţší míře i SAS pro rodiny s dětmi. Není jasné, zda byly tyto výsledky pouţity při 

tvorbě následujících plánů, resp. dodatků.  (Plzeňský kraj, 2007) 

 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

Plzeňský kraj má zatím jeden střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb. (Plzeňský kraj, 

2007) Ten je soupisem informací z komunitních plánů jednotlivých obcí. Mezi jejich 

prioritami v oblasti sociální prevence jsou velmi často NZDM a sluţby pro zadluţené 

domácnosti. V dokumentu nejsou uvedeny ţádné konkrétní cíle, priority a aktivity.   

Pro střednědobý plán existují dva dodatky. Ty byly vytvořeny proto, aby zpřesnily sluţby 

podporované krajem. Zpřesnění bylo potřeba kvůli přípravě individuálního projektu. 

Dodatkem se také prodluţuje platnost plánu, aţ do roku 2013. Z tohoto dokumentu můţeme 

vyčíst, v jakých ORP jsou podporovány jaké sluţby a s jakými kapacitami. Není však jasné, 

zda se jedná o podporu stávajících sluţeb nebo zřizování nových. 
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9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Ţádné akční plány nebyly zpracovány.  

 

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

O způsobu hodnocení SRPSS jsem nenašla ţádnou zmínku.  

 

11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

V Plzeňském kraji je realizován individuální projekt Podpora sociálních sluţeb v Plzeňském 

kraji. V rámci něho budou podpořeny tyto sluţby: azylové domy pro rodiny s dětmi, SAS pro 

rodiny s dětmi, terénní programy, NZDM. Projekt trvá od srpna 2010 do dubna 2013. 

Pravděpodobně na něj naváţe další projekt, který umoţní financování na rok 2014. 

(Davídková, 2009) 

 

12.  Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

V Programu rozvoje Plzeňského kraje (aktualizace 2008) je pod opatřením Sociální 

a zdravotní péče jmenována aktivita Podpora sluţeb pro rodinu.  
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Středočeský kraj 
1. Základní informace o kraji 

Středočeský kraj leţí uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel je největším krajem 

České republiky. Je přibliţně 2krát větší neţ je průměrná rozloha kraje v České republice. 

Kraj se dělí na 12 okresů a 26 ORP. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě niţší proti 

republikovému průměru. (Český statistický úřad, 2012) 

 

2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

Kraj nechal provést několik analýz potřeb obyvatel, ale vţdy byly zaměřeny na jiné cílové 

skupiny neţ rodina a děti. Existuje dokument, který je zaměřen na ohroţené děti - Péče 

o ohroţené děti ve Středočeském kraji, ten byl však vypracován neziskovou organizací 

Rozum a Cit. Není dostupný z webových stránek kraje.  

V analýze Péče o ohroţené děti ve Středočeském kraji nejsou dotazovány ohroţené rodiny. 

Jedna část je ale zaměřena na pracovníky OSPOD a organizací zabývajících se péčí o děti. 

Výsledkem dotazníků je definování toho, jaké sluţby v jakých regionech chybí. Dále sdruţení 

vypracovalo náměty a doporučení ke zlepšení péče o ohroţené děti, hlavně vznik jednotného 

informačního zdroje v oblasti péče o ohroţené děti a podpora místní dostupnosti sluţeb. Podle 

sdruţení se tyto náměty shodují s cíli uvedenými v SRPSS. (Rozum a Cit, o. s., 2009) 

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Kraj nemá ţádný dokument zabývající se výhradně rodinnou politikou.  

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Na krajském úřadě je Odbor sociálních věcí, dělící se na dvě oddělení. Ţádné z nich nejsou 

zaměřena primárně na rodinnou politiku. Taktéţ kraj nemá ţádný poradní orgán zaměřený na 

rodinu.  

 

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

V SRPSS je definováno 6 cílových skupin, rodina a děti je zahrnuta.  
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6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, které z problémů rodin jsou 

v předmětem opatření a intervencí? 

První střednědobý plán nemluví o problémech, ale o potřebách rodin. Je to zejména potřeba 

dostupného bydlení, pomoc při péči a výchově dětí, dostupné volnočasové aktivity pro děti a 

mládeţ. (Středočeský kraj, 2007) 

 

7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

V roce 2008 byly vypracovány dva dokumenty mapující síť sluţeb sociální prevence. Cílem 

bylo vytvořit podklad pro alokaci zdrojů z Individuálního projektu. Prvním z nich je Model 

základní sítě sluţeb sociální prevence do roku 2012. Obsahuje popis jednotlivých cílových 

skupin a návrh základní sítě sluţeb. Jednou ze skupin jsou děti, mládeţ a mladí dospělí, ale 

rodina jako cílová skupina nebyla zahrnuta. Výsledkem je návrh zřízení NZDM s terénním 

programem v Kolíně, Kladně a Lysé nad Labem. Pro sociálně vyloučené občany je 

navrhováno rozšíření kapacit či zřízení nových sluţeb (TP, NZDM, SAS pro rodiny, AD).  

Konkrétní rozmístění sluţeb je vyjádřeno pomocí mapiček, které ukazují stávající stav, vize 

sítě sluţeb do budoucna a nové sluţby podpořené v rámci IP (Středočeský kraj, 2008). 

Druhým dokumentem je Analýza základní sítě sociálních sluţeb v oblasti sociální prevence 

ve Středočeském kraji. Analýza měla několik cílů, mimo jiné  

 Posouzení dostupnosti a dosaţitelnosti sítě sluţeb sociální prevence 

 Zobrazení cílových skupin, analýza jejich potřeb v síti sluţeb 

 Označit riziková místa procesu rozvoje sluţeb sociální prevence a doporučit 

další postup. 

Tyto otázky jsou poloţeny vhodně, ovšem odpovědi ve formě konkrétních informací 

o potřebách cílových skupin v jednotlivých regionech a chybějících sluţbách v těchto 

regionech nepřinášejí. Výsledkem je například toto: „Síť sluţeb sociální prevence je třeba 

rozvíjet především s ohledem na dopravní dostupnost“. Výsledkem je i formulování potřeby 

zpracování dalších analýz, např. pokrytí území kraje terénními programy, analýza ţivotních 

podmínek rodin s dětmi.  

Analýza potřeb cílových skupin je zpracována na základě literatury, ne zjišťování potřeb na 

konkrétním území. Je doporučeno provést analýzu potřeb uţivatelů sluţeb formou rozhovorů 

s nimi.  

Jako rizikové místo je označena malá propojenost v procesu plánování na úrovni kraje a na 

úrovni obcí. Je doporučeno vybudovat systém evidence údajů o sociálních sluţbách, který by 

obsahoval informace potřebné k dalšímu plánování sluţeb (Rambousek, Steklý, & Libra, 



XLVIII 

 

2008). Je zajímavé, ţe tyto analýzy nebyly pouţity při tvorbě následujících střednědobých 

plánů. Na webu jsem nenašla informaci o tom, ţe by byly provedeny analýzy doporučené 

v těchto dokumentech.  

Popis stavu sociálních sluţeb je obsaţen ve dvou střednědobých plánech, první plán nic 

takového neobsahuje. Druhý střednědobý plán popisuje situaci v roce 2009 následovně. 

Kladně hodnotí existenci sítě rodinných poraden a dalších sluţeb, avšak v dalším odstavci ji 

hodnotí jako nedostatečnou. (Středočeský kraj, 2009) 

Třetí plán taktéţ popisuje aktuální situaci (v roce 2011), první odstavec je shodný. Negativně 

hodnotí nedostatek kvalitních terénních sluţeb, azylových domů a sociálních bytů. 

(Středočeský kraj, 2010) 

 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

Do dnešní doby byly vypracovány jiţ 3 střednědobé plány. První plán na roky 2008-2009 

vytyčuje tyto cíle zaměřené na ohroţené rodiny: 

 Podpora odborného poradenství 

 Sociální práce se sociálně znevýhodněnými rodinami s dětmi 

 Prevence sociálně patologických jevů 

Opatření jsou pak zaměřena na podporu a rozšíření sítě poraden, terénních sluţeb, SAS pro 

rodiny s dětmi, sluţeb v sociálně vyloučených lokalitách, NZDM, center pro rodiny s dětmi. 

Kromě sluţeb se opatření zabývají také podporou startovacích bytů pro mladistvé a sociálního 

bydlení. (Středočeský kraj, 2007) 

Cíle druhého plánu se mírně pozměnily. Jiţ není uvedena podpora odborného poradenství, 

zato se objevuje jako cíl vytvoření koncepce rodinné politiky.  

 Podpora sociální práce se sociálně znevýhodněnými rodinami s dětmi 

 Prevence sociálně patologických jevů 

 Vytvoření koncepce rodinné politiky ve Středočeském kraji 

Plánovaná opatření jsou podobná těm z minulého plánu, navíc jsou přidána některá další. 

Realizace speciálních programů předprofesní přípravy mladých lidí s dětmi, kteří jsou 

ohroţeni sociální exkluzí, Podpora terénních sluţeb v rámci integrace rodiny do běţného 

ţivota (zejm. osobní asistence), Podpora a rozvoj ubytovací kapacity azylových domů pro 

rodiče s dětmi a utajeného bydlení. Dále je to Analýza a zjištění potřeb v oblasti rodinné 

politiky a Vytvoření zvláštní pracovní skupiny zodpovědné za vytvoření koncepce.  

Navíc jsou pro všechna opatření v rámci skupiny rodina a děti navrţeny indikátory pro 

hodnocení, zde jsou některé z nich: 
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 vznik chráněných bytů 

 analýza potřebnosti v oblasti rodinné politiky 

 koncepce rodinné politiky Středočeského kraje 

 kvalitní nabídka sluţeb odpovídající potřebě v území. 

Rodin s dětmi se částečně týkají i opatření pro cílovou skupinu osoby v přechodné krizi, 

především podpora a rozvoj krizových ambulantních i pobytových sluţeb (azylové domy).  

Dále ohroţené rodiny s dětmi zahrnuje i skupina osoby ohroţené sociálním vyloučením. Mezi 

opatřeními opět najdeme podporu chráněného a azylového bydlení, rozvoj terénních 

programů, programů zaměřených na romské etnikum, NZDM, poradenství. (Středočeský kraj, 

2009) 

Cíle i opatření třetího střednědobého plánu jsou shodné s těmi z plánu minulého. (Středočeský 

kraj, 2010) 

 

9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Akční plány se nevytvářejí. 

 

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

Ve dvou střednědobých plánech jsou u všech opatření uvedeny indikátory, na základě kterých 

má být provedeno hodnocení. Ovšem indikátory jsou velmi obecné a hodnocení nelze nikde 

na webu nalézt.  

 

11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

Od 1. srpna 2011 do 31. července 2013 běţí v kraji individuální projekt „Základní síť 

sociálních sluţeb ve Středočeském kraji“ zaměřený na podporu vybraných sluţeb sociální 

prevence, včetně azylových domů, NZDM, SAS pro rodiny s dětmi, terénní programy.  

 

12. Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

V Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (aktualizace pro 2007–2013) se 

rodin s dětmi týkají dvě opatření. Cílem prvního z nich - vytvoření strukturální a funkční 

soustavy komunitních sociálních sluţeb – je také 1) vytváření společenského klimatu 

vstřícného vůči rodině, 2) sníţení počtu dětí v ústavní výchově, podpora transformace ústavní 

péče. Dále je zde řečeno, ţe konkrétně cílená opatření pro podporu rodiny realizovat na 

úrovni orgánů samosprávy. Opatření zahrnuje tyto aktivity:  
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1) vytváření podmínek pro všestrannou kvalitu ţivota rodin, která zahrnuje rozvoj sítě 

sociálních sluţeb pro rodiny, budování prorodinné infrastruktury 

2) orientace programů rodinné politiky na celý rodinný cyklus 

3) ve školách a kurzech výchova k partnerství, manţelství, rodičovství 

4) finanční podpora rodin 

Dalšími opatřeními jsou Vytvoření podmínek pro rozvoj osobnosti dětí a mládeţe a pro 

efektivní prevenci sociálně patologického chování a Zajištění bydlení pro sociálně slabé 

skupiny obyvatel (mladí lidé, mladé rodiny, senioři, osoby se zdravotním a sociálním 

handicapem). 

 

Zdroje 

Rozum a Cit, o. s. (2009). Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Získáno 9. 3 2013, 

z Rozum a Cit: http://www.rozumacit.cz/sites/default/files/analyza_sluzeb_str_kraj.pdf 

Středočeský kraj. (2007). Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2008-2009. 

Získáno 17. 3 2013, z Středočeský kraj: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-

oblast/proces-planovani-socialnich-sluzeb/strednedobe-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-

Stredoceskeho-kraje/ 

Středočeský kraj. (2009). Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na 

léta 2010-2011. Získáno 17. 3 2013, z Středočeský kraj: http://www.kr-

stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/proces-planovani-socialnich-sluzeb/strednedobe-

planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-Stredoceskeho-kraje/ 

Středočeský kraj. (2010). Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2011-2013. 

Získáno 17. 3 2013, z Středočeský kraj: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-

oblast/proces-planovani-socialnich-sluzeb/strednedobe-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-

Stredoceskeho-kraje/ 

Ústecký kraj 
1. Základní informace o kraji 

Ústecký kraj leţí na severozápadě České republiky. Je rozdělen na 7 okresů a 16 ORP. 

Počtem obyvatel je kraj pátý v rámci republiky a čtvrtý nejlidnatější. (Český statistický úřad, 

2012). Kraj je jedním z krajů s největším počtem vyloučených lokalit. (Ústecký kraj, 2011) 
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2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

Ţádný dokument zabývající se analýzou potřeb obyvatel není na webu dostupný. V prvním 

střednědobém plánu (Ústecký kraj, 2008) je jedním z cílů zpracování Analýzy potřeb 

uţivatelů sociálních sluţeb, avšak není jasné, zda k její realizaci došlo. Na rok 2013 je podle 

druhého střednědobého plánu (Ústecký kraj, 2011) navrţeno vypracování analýzy potřebnosti 

sociálních sluţeb v kraji.  

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Kraj nemá ţádný dokument zabývající se výhradně rodinnou politikou.  

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Na krajském úřadě funguje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Má čtyři oddělení, ale není 

popsáno, čím se jaké oddělení zabývá. Kraj má Sociální a zdravotní komisi a Výbor pro 

zdravotnictví a sociální věci. V rámci kraje a krajského úřadu tudíţ nefungují ţádné orgány 

specializované pouze na rodinnou politiku.  

  

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

Střednědobé plány jsou strukturovány do 8 oblastí, jednou z nich jsou sluţby pro rodinu, děti 

a mládeţ.  

Rodiny ohroţené sociálním vyloučením jsou cílovou skupinou i v dalších oblastech, a to: 

Oblast sluţeb sociální prevence (zaměřeny na osoby ohroţené sociálním vyloučením a 

rizikovou mládeţ), Oblast sluţeb pro příslušníky etnických menšin, Oblast sluţeb pro osoby 

v přechodné sociální krizi.  

 

6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, které z problémů rodin jsou 

v předmětem opatření a intervencí? 

Opatření se zaměřují na nácvik rodičovského chování, hospodaření, udrţování domácnosti, 

nácvik sociálních kompetencí při jednání na úřadech, školách, v mezilidských vztazích. Dále 

jde o nabídku smysluplného trávení volného času dětí a mládeţe. Opatření se snaţí předejít 

sociálnímu vyloučení.  
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7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

V prvním střednědobém plánu je síť sluţeb pro rodiny a děti označena jako nerovnoměrná. 

Jako nedostatečně dostupné jsou uvedeny sluţby odborného sociálního poradenství pro rodiny 

a SAS pro rodiny s dětmi. Jako slabé stránky jsou dále uvedeny absence katalogu 

kompletních sluţeb v oblasti péče o rodinu a mládeţ, nedostatek finančních prostředků na tuto 

oblast. Jako ţádoucí je povaţováno rozšíření sluţeb NZDM a zavedení sluţby azylového 

bydlení ve Šluknovském výběţku. (Ústecký kraj, 2008) 

Analýza situace v roce 2011 je popsána podrobněji, ale velmi podobně. Některé chybějící 

sluţby z roku 2008 jsou stále nezabezpečeny (např. azylový dům na Šluknovsku). (Ústecký 

kraj, 2011) 

V oblasti preventivních sluţeb pro osoby ohroţené sociálním vyloučením je situace v roce 

2011 popsána podrobněji neţ v roce 2007, jsou jmenovány příklady konkrétních lokalit, kde 

dané sluţby chybějí.  

Taktéţ analýza sociálně vyloučených lokalit (oblast etnických menšin) je mnohem 

podrobnější. V kraji je 63 vyloučených lokalit ve 30 obcích. Ve třinácti lokalitách Ústeckého 

kraje působí Agentura pro sociální začleňování. 

 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

Pro roky 2008-2011 (Ústecký kraj, 2008) byly v oblasti prorodinných aktivit vytyčeny 2 cíle: 

 Zajistit dostupné sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 

 Zajistit odpovídající nabídku poradenských sluţeb a volnočasových aktivit pro rodiny 

s dětmi 

Opatření vycházejí z cílů. Jedná se o výběr kvalitních SAS pro rodiny s dětmi, jejich 

prezentaci a rozšíření těchto sluţeb. Dále jde o zajištění poradenství, šíření informací 

o sluţbách a dalších aktivitách pro rodiny.  

V oblasti preventivních programů je cílem: 

 Zajištění terénních a ambulantních programů pro osoby ohroţené vyloučením a 

rizikovou mládeţ.  

 Sníţit riziko sociálního vyloučení u osob vracejících se z ústavních zařízení a osob 

ţijících nedůstojným způsobem ţivota 

Aktivitami k naplnění těchto cílů jsou podpora NZDM, SAS pro rodiny s dětmi (terénních a 

i ambulantních), podpůrných programů (zaměřené na motivaci k práci, finanční gramotnost).  

Oblast sluţeb pro příslušníky etnických menšin se zaměřuje na azylanty a migranty, ale také 

na romské občany ţijící ve vyloučených lokalitách.  
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Cíli jsou: 

 Zajistit dostupné sociální sluţby zaměřené na integraci národnostních menšin 

Opatření jsou zaměřená na zajištění sluţeb pro osoby ţijící ve vyloučených lokalitách – 

NZDM, terénní programy, komunitní centra. Konkrétně jde o rozšíření terénních programů a 

sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi do lokalit, kde tato sluţba chybí (např. 

Teplicko, Děčínsko, Most, Litvínov, Lounsko). 

Poslední oblastí zabývající se částečně rodinou je Oblast sluţeb pro osoby v přechodné 

sociální krizi. Jediným cílem je zajistit dostatek těchto sluţeb, zejména krizových center a 

poraden, Vznik krizového centra pro děti, mládeţ a rodiny s psychosociální problematikou. 

(Ústecký kraj, 2008) 

 

Cíle druhého střednědobého plánu v oblasti sluţeb pro rodiny jsou stejné jako v minulém, 

opatření jsou ale konkrétnější. Vybranými aktivitami jsou:  

 Zajištění úzké spolupráce aktivizačních sluţeb s OSPOD 

 Zajištění dostupného poradenství 

 Zajištění nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi ze sociálně 

slabých rodin 

V oblasti sluţeb prevence a sluţeb integrace národnostních menšin jsou cíle aktivity shodné 

s minulým plánem. Stejné je to u skupiny, osob nacházejících se v akutní krizi, kde však jiţ 

mezi opatřeními nenajdeme vznik krizového centra. (Ústecký kraj, 2011) 

 

9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Střednědobý plán na roky 2008-2011 uvádí, ţe bude konkretizován ročními realizačními 

plány. Ty ovšem na webu dostupné nejsou.  

 

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

Hodnocení střednědobých plánů není v dokumentech popsáno a ţádná hodnocení nejsou na 

webu dostupná.  

 

11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

Ústecký kraj realizoval (či stále realizuje) dva projekty, které se také týkají ohroţených rodin.   

Prvním z nich byl projekt Sociální sluţby v Ústeckém kraji (září 2008 - prosinec 2011). 

Projekt byl zaměřen na zajištění vybraných sluţeb sociální prevence. Šlo o azylové domy pro 
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osoby bez přístřeší/rodiče s dětmi (17 sluţeb, z toho 5 nových), NZDM (5 sluţeb, z toho 

4 nové), SAS pro rodiny s dětmi (7 sluţeb, z toho 6 nových). (Mach, 2009) 

Následoval projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“ (září 2009 – 

srpen 2012). Cílovou skupinou byli příslušníci sociálně vyloučených lokalit nacházejících se 

v obcích Děčín, Duchcov, Lovosice, Roudnice nad Labem, Trmice a Ústí nad Labem. Byly 

podpořeny 4 NZDM pro mládeţ 15-2, 2 SAS pro rodiny s dětmi, a 1 terénní program. 

 Od října 2012 do března 2015 běţí projekt „Podpora sociálních sluţeb v Ústeckém 

kraji“. V rámci něho budou podpořeny azylové domy se zaměřením na azylové domy pro 

matky s dětmi a azylové domy pro rodiny s dětmi v lokalitách Děčín, Chomutov, Klášterec 

nad Ohří, Litoměřice, Louny, Most, Osek, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad 

Labem a nový azylový dům pro jednotlivce v Lovosicích. (Ústecký kraj, 2012) 

 

12. Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

O podpoře rodiny se ve strategiích kraje nemluví. 

 

Zdroje 

Mach, J. (13. 11 2009). Projekt Sociální služby v Ústeckém kraji. Získáno 19. 3 2013, z 

Ústecký kraj: http://www.kr-

ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1649875&p1=175644 

Ústecký kraj. (2008). Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 

2008 – 2011. Získáno 19. 3 2013, z Ústecký kraj: http://www.kr-

ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1426960 

Ústecký kraj. (2011). Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 

2012 – 2013. Získáno 18. 3 2013, z Ústecký kraj: http://www.kr-

ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1665743&p1=139363 

Ústecký kraj. (2012). Projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Získáno 18. 3 

2013, z Ústecký kraj: http://www.kr-

ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=99268&p1=194857 
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Zlín 
1. Základní informace o kraji 

Zlínský kraj leţí na východě české republiky, je čtvrtým nejmenším. Hustota zalidnění 

výrazně převyšuje republikový průměr. Kraj se dělí na 4 okresy a 13 ORP. (Český statistický 

úřad, 2012) Kraj má dále nejvyšší religiozitu v ČR, s čímţ souvisí i vyšší podíl sezdaných 

osob. V kraji je 500-1000 vyloučených Romských obyvatel. 

V roce 2010 bylo v evidenci OSPOD 10 415 rodin. Na rok 2011 se předpokládá 4 842 

uţivatelů sociálních sluţeb pro rodiny s dětmi. (Zlínský kraj, 2011) 

 

2. Byla provedena analýza potřeb rodin? 

V roce 2010 byla firmou Factum Invenio, s. r. o., zpracována „Analýza informovanosti 

obyvatel o sociálních sluţbách a zjištění jejich potřeb ve vztahu k sociálním sluţbám, včetně 

zjištění potřeb stávajících uţivatelů sociálních sluţeb v jednotlivých obcích s rozšířenou 

působností na území Zlínského kraje“. Analýza byla vypracována v rámci projektu Podpora 

procesu plánování rozvoje sociálních sluţeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji, 

dotovaného z ESF. Dokument má několik částí. První výzkum byl zaměřen na názory 

stávajících a potenciálních uţivatelů sociálních sluţeb a také poskytovatelů a zřizovatelů 

sociálních sluţeb ve Zlínském kraji. Skupina uţivatelé byla navíc rozdělena podle cílových 

skupin. Polovinu dotazovaných tvořili stávající uţivatelé, druhou polovinu potenciální 

uţivatelé. Všechny dotazované skupiny tvořilo kolem 25 respondentů. Jednou ze skupin byly 

i rodiny s dětmi, které byly definovány jako dysfunkční.  

 

Jako základní problémy této skupiny byly identifikovány tyto: 

 Problematické vztahy v rodině   

 Patologické chování rodičů 

 Delikvence dětí a mládeţe, problémové chování dětí   

 Finanční problémy 

 Poskytovateli bylo dále uvedeno, ţe mnoho rodin si svoji situaci připouští, aţ kdyţ 

jsou problémy neúnosné.  

 

Toto jsou navrhovaná řešení problémů: 

 specialisté na konkrétní problémy (násilí v rodinách, problémy dětí) 

 volnočasové aktivity pro děti a mládeţ 

 kontaktní místa pro děti a mládeţ 
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 návaznost jednotlivých sociálních sluţeb 

 dostupná nabídka hlídání 

 kontaktní místa pro rodiny, která by poskytovala poradenství, hlídání dětí, moţnost 

setkávání, výměnu informací mezi občany 

Zpracovatel studie navrhuje tato opatření: 

 Odborné sociální poradenství 

 azylové domy pro rodiče s dětmi 

 sociální byty 

 SAS pro rodiny s dětmi 

 NZDM 

 osvěta a lepší informovanost o sluţbách, vhodná komunikační strategie pro omezení 

pocitu stigmatizace z vyuţití soc. sluţby 

 

Dále byl proveden průzkum názorů veřejnosti. Otázky se týkaly informovanosti o soc. 

sluţbách, dostupnosti v jejich ORP, osobních názorů na jednotlivé sluţby. Bylo uskutečněno 

1241 rozhovorů s obyvateli nad 15 let. Zde jsou vybrané odpovědi: 34 % respondentů 

souhlasilo, ţe Sluţby rodinám ohroţeným odebráním dětí by měly být dotované státem 

(přední místa obsadili lidé s hendikepem a senioři). 69 % respondentů dále uvedlo, ţe 

největším problémem rodin je Sociálně patologické chování rodičů a 43 % nedostatek peněz. 

Nejvíce veřejnost podporovala sluţbu azylových domů pro rodiče s dětmi. (Factum Invenio, 

2010) 

 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

Na webu kraje není k dispozici ţádný dokument zabývající se výhradně rodinnou politikou a 

v ţádném dalším dokumentu se o něm nemluví.  

 

4. Má kraj zvláštní orgány zaměřené na rodinnou politiku? 

Krajský úřad má sociální odbor, který se dělí na oddělení sociálně právní ochrany (Podílí se 

na zpracování koncepčních materiálů a dotačních řízení v oblasti sluţeb pro rodiny s dětmi, 

v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence, Koordinuje poskytování sociálních 

sluţeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob), oddělení 

sociálních sluţeb a oddělení plánování a rozvoje soc. sluţeb (Zjišťuje potřeby poskytování 

SSL osobám na území kraje, Zajišťuje dostupnost poskytování SSL na území kraje v souladu 

se Střednědobým plánem rozvoje SSL). (Zlínský kraj, 212) 
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5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb? 

Jiţ Plán rozvoje sociálních sluţeb ve ZK pro rok 2008 pracuje se 4 cílovými skupinami a 

rodina a děti je jednou z nich. Upřesnění této skupiny se objevuje aţ v SPRSS 2012-2014. 

Zde se píše, ţe sociální sluţby jsou určeny hlavně pro dysfunkční a afunkční rodiny a pro ty, 

které se potýkají s dočasnými problémy. Dále jsou do této skupiny zařazeny rodiny s dítětem 

se zdravotním postiţením, těhotné ţeny, oběti domácího násilí, a také děti a mládeţ ohroţená 

společensky neţádoucími jevy.  (Zlínský kraj, 2011) 

 

6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, na jaké problémy ohrožených 

rodin se vztahují patření a intervence? 

V prvním SPRSS problémy popsány nejsou. Problémy, na které se plány snaţí reagovat, 

vyplývají především z analýzy potřeb obyvatel a jsou tedy uvedeny v jiné kapitolce.  

 

7. Analýza vývoje a současného stavu služeb pro ohrožené rodiny 

Cílem kraje je vytvořit síť sociálních sluţeb, která by pokrývala celé území kraje a odpovídala 

na všechny potřeby obyvatel. Proto kraj věnuje velkou pozornost zpracovávání různých 

analýz. Jako podklad pro Plán rozvoje sociálních sluţeb ve ZK pro rok 2008 byla zpracována 

Analýza vybavenosti území ZK sociálními sluţbami (která však na internetu není dostupná). 

(Bartošková, 2007) V roce 2008 byla provedena Podrobná analýza sociálních sluţeb ve 

Zlínském kraji, jejíţ výsledky jsou dostupné v SPRSS 2009-2011, kde je na ně vyhrazená 

samostatná kapitola. Analýza se nejprve zabývala financováním. Z toho vyplynula zajímavá 

informace, a to ţe sluţby pro rodiny s dětmi a pro osoby ohroţené sociálním vyloučením pak 

tvoří na celkových nákladech 3 – 4% podíl. Dále následovaly kapitoly zaměřené na analýzu 

konkrétních cílových skupin. Bylo zjištěno v jakých konkrétních ORP chybí které sluţby.  

Hlavní problémy ve vybavenosti území kraje sociálními sluţbami pro rodiny s dětmi:  

 Stávající kapacita azylových domů pro matky s dětmi je nedostačující. 

 V poměrně omezeném rozsahu jsou zatím poskytovány sociálně aktivizační sluţby pro 

rodiny s dětmi 

 V polovině ORP na území Zlínského kraje je nedostupná sluţba NZDM 

 Téměř nedostupná je na území kraje sluţba terénních programů pro ohroţené děti a 

mládeţ 
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Přesto byla Rozvíjející se síť sociálních sluţeb pro rodiny s dětmi a osoby ohroţené sociálním 

vyloučením označena jako jedna ze silných stránek sociálních sluţeb kaje. (Zlínský kraj, 

2008) 

V druhém SPRSS jsou identifikované problémy ve vybavenosti území velmi podobné. Jde 

zejména o nedostatečnou provázanost sluţeb, dále nedostatečnou dostupnost některých sluţeb 

v některých ORP, nedostatek finančně dostupného bydlení. Je zde zachycen i vývoj počtu 

sluţeb na území kraje. (Zlínský kraj, 2011) 

 

8. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohrožené rodiny? 

Prvním dokumentem zabývajícím se plánováním sociálních sluţeb byl Plán rozvoje 

sociálních sluţeb ve Zlínském kraji pro rok 2008, který však na webu není dostupný. Některé 

informace bylo moţno získat z dokumentu Plánování rozvoje sociálních  

sluţeb v ČR s přihlédnutím ke kontextu EU. Plán rozvoje vychází z Analýzy vybavenosti 

území Zlínského kraje sociálními sluţbami (2006). Priority plánu jsou velmi obecné - 

Zajištění základní sítě sociálních sluţeb, zvyšování kvality sluţeb, Rozvoj nedostatečně 

zastoupených sociálních sluţeb atd. (Bartošková, 2007) 

Cílem prvního střednědobého plánu (na období 2009-2011) je stabilizace sociálních sluţeb. 

To znamená, ţe na rozvoj nových sluţeb bude pouţito minimum finančních prostředků. 

Stávající sociální sluţby jsou vyhodnoceny na základě systému měřitelných ukazatelů a 

k podpoře jsou navrţeny pouze sluţby efektivní a potřebné. 

Priority a opatření zaměřené na cílovou skupinu „Rodiny s dětmi“ jsou jednak zaměřeny na 

podporu stávajících sluţeb (které byly vyhodnoceny jako dobré a potřebné) a za druhé na 

podporu vzniku a rozšíření nových sluţeb. Opatření obsahují i informaci o počtu a místu 

realizace podporovaných sluţeb a o předpokládaných nákladech. Jedná se o tyto sluţby: SAS 

pro rodiny s dětmi, NZDM, Terénní programy, azylové domy pro matky s dětmi, poradenství, 

intervenční centra, soc. rehabilitace. (Zlínský kraj, 2008) 

Střednědobý plán na roky 2012-2014 má pro cílovou skupinu rodiny s dětmi 5 priorit, 3 se 

přímo týkají ohroţených rodin. Jsou zaměřeny na podporu vzniku a rozvoje sluţeb pro rodiny 

v jednotlivých ORP, kde je identifikována jejich potřeba. Priority jsou rozpracované do 

jednotlivých opatření a aktivit, včetně informace o nákladech. (Zlínský kraj, 2011) 

 

9. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

Podle SPRSS 2009-2011 měly být zpracovány jednoleté akční plány. Tyto dokumenty na 

webu dostupné nejsou.  Kraj pouze vydal zprávu, ţe zpracovány byly, a to na roky 2010 a 11. 
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K druhému plánu je navíc uvedeno, ţe nejvíce budou podporovány děti a rodiny z různých 

příčin ohroţených sociálním vyloučením; budou rozvíjeny sluţby NZDM a azylových domů. 

(Zlínský kraj, 2010)  

Akční plán rozvoje sociálních sluţeb na rok 2012 je obsaţen přímo v střednědobém plánu. Co 

se týká priorit a opatření, opakuje pouze to, co bylo uvedeno ve střednědobém plánu a co je 

aktuální pro daný rok. (Zlínský kraj, 2011) 

Akční plán rozvoje sociálních sluţeb na rok 2013 byl zhotoven na začátku roku 2012, takţe 

ještě neobsahuje zhodnocení předešlého období. Plán opět pouze opakuje opatření ze 

střednědobého plánu. Dále obsahuje seznam sluţeb, které byly zařazeny do sítě sociálních 

sluţeb Zlínského kraje, podle předem daných parametrů. Sluţby jsou rozděleny do 3 skupin, 

podle potřebnosti a druhu podpory. V kategorii A jsou sluţby, u kterých je předpoklad, ţe 

budou podpořeny ze státního nebo krajského rozpočtu. Kategorie B zahrnuje rozvojové 

záměry, opět finančně podpořené státem a krajem. Kategorie C jsou rozvojové záměry bez 

finanční podpory. Sluţby jsou děleny podle cílových skupin. V kategorii A jsou AD (7), 

intervenční centra (1), NZDM (12), odborné poradenství (6), raná péče (6), SAS pro rodiny 

s dětmi (12), sociální rehabilitace (2), terénní programy pro děti (1). V kategorii B je plánován 

vznik 4 nových sluţeb (NZDM, soc. poradenství, 2x SAS pro rodiny s dětmi). V kategorii C 

jsou to 2 azylové domy, vznik nové SAS pro rodiny s dětmi a rozšíření NZDM. (Zlínský kraj, 

2012) 

 

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

SPRSS na roky 2009-2011 říká, ţe střednědobé plány se budou kaţdoročně vyhodnocovat a 

aktualizovat pomocí ročních akčních plánů.  

Zhodnocení střednědobého plánu 09-11 je obsaţeno v tom následujícím. Vzhledem k tomu, 

ţe vyhodnocování probíhalo před termínem plnění, mnoho aktivit ještě probíhalo a nebylo 

moţno zhodnotit jejich úspěšnost. Ze 13 opatření pro cílovou skupinu rodiny s dětmi nebylo 

ukončeno v době hodnocení 11. (Zlínský kraj, 2011) Je detailně popsáno v jakých ORP došlo 

či nedošlo k rozvoji konkrétních sluţeb podle plánu.  

 

11. Objevují se opatření pro ohrožené rodiny v dalších projektech kraje? 

Mezi lety 2009-2012 probíhal v kraji Individuální Projekt Poskytování sluţeb sociální 

prevence ve Zlínském kraji. V rámci tohoto projektu byly podpořeny i sluţby pro rodiny.  
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12. Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje, program rozvoje) 

O podpoře rodin mluví dva strategické dokumenty kraje - Strategie rozvoje Zlínského kraje 

2009 – 2020, Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 – 2012. V obou je 

stanoven úkol Optimalizovat sítě poskytovatelů sociálních sluţeb, který zahrnuje i podporu a 

rozvoj sluţeb pro rodiny s dětmi.  
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Příloha č. 2  Výběr krajů pro rozhovory 

 

 

Kraj 

Výzkum 

zaměřený na 

ohrožené 

rodiny 

Koncepce 

RP 

Orgány kraje 

zaměřené na 

RP 

Orgány KÚ 

zaměřené na 

RP 

Rodina jako 

cílová skupina 

v SPRSS 

O podpoře rodiny 

se podrobně 

mluví ve 

strategických 

dokumentech 

Počet kladných 

odpovědí  

Jihočeský kraj   ano   OSPOD ano ano 3 

Jihomoravský 

kraj ano ano ano ano ano   5 

Karlovarský 

kraj       OSPOD ne   0 

Kraj Vysočina   ano   ano ano   3 

Královéhradecký 

kraj   ano     ano   2 

Liberecký kraj       OSPOD ne   0 

Moravskoslezský 

kraj         ne ano 1 

Olomoucký kraj   ano   ano   2 

Pardubický kraj         ano   1 

Plzeňský kraj   ano     ne   1 

Středočeský kraj       OSPOD ano ano 2 

Ústecký kraj         ano   1 

Zlínský kraj ano     OSPOD ano   2 
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Příloha č. 3  Metatabulky pro analýzu případových studií 

Kraj Průzkumy zaměřené na rodiny 

Jihočeský kraj Byl proveden výzkum zadavatelů, poskytovatelů a uţivatelů sociálních sluţeb. Rodina nebyla dotazovanou skupinou, osloveny byly 

pouze skupiny Děti a mládeţ a Osoby v akutně nepříznivé sociální situaci. Průzkum nepřinesl ţádné podstatné výsledky.   

Jihomoravský 

kraj 
V letech 2009-11 bylo provedeno zjišťování potřeb obyvatel, jednou ze skupin byly i Děti, mládeţ a rodina. Byly zahrnuty i ohroţené 

rodiny. Výsledky: nadále podporovat NZDM, AD, zřídit AD pro celé rodiny či otce s dětmi. Podpořit rozvoj sociálního bydlení, 

zvýšit povědomí o sociálních sluţbách.  

Karlovarský kraj Rozvoj kvality sociálních sluţeb v Karlovarském kraji (2005-2006); uţivatelé, poskytovatelé a zadavatelé. Jedinou jmenovanou 

sluţbou pro rodiny byly azylové domy, jejichţ nabídka se ukázala nedostatečná. Výzkum potřeb veřejnosti, šlo spíš o názory obyvatel 

na potřebnost jednotlivých sluţeb.  

Kraj Vysočina Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny, 2009; Rodinná politika z pohledu občanů kraje Vysočina, 2010; spíše názory veřejnosti; šetření 

mezi matkami navštěvujícími mateřská centra a rodiči se staršími dětmi. V tomto vzorku se většinou nejedná o ohroţené rodiny. 

Zjišťování potřeb uţivatelů sluţeb je plánováno v 2. SPRSS. 
Královéhradecký 

kraj 
Průzkum sociálních potřeb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji, 2006, rodiny s dětmi do 6 let, mládeţ od 15 do 26 let, není 

uvedeno, jak byli dotazovaní vybíráni a neznáme jejich sociální status. Ze studie nevyplývá ţádný jednoznačný závěr ke zlepšení 

sociálních sluţeb. 
Liberecký kraj Proběhlo mnoho dílčích analýz, které na internetu nejsou dostupné, ale jsou zmiňovány v různých dokumentech kraje.  

Moravskoslezský 

kraj 
Na krajské úrovni nebyl proveden ţádný výzkum zaměřený na sociální sluţby.    

Olomoucký kraj V roce 2009 byla provedena Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji. Dokument je zaměřen na rodinu funkční, či se specifickou 

potřebou, dysfunkčními rodinami se tato analýza nezabývá. Negativně je hodnocena absence mediačního centra, nedostupnost bytů 

pro mladé rodiny, zadluţování rodin. V roce 2010 zpracován průzkum potřeb uţivatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních sluţeb 

v Olomouckém kraji. Projevila se potřeba různých forem bydlení – azylové domy, sociální bydlení. Další nejvíce postrádané sluţby 

(řazeno dle četnosti): NZDM, poradenství. SAS pro rodiny s dětmi byly aţ na předposledním místě.  

Pardubický kraj Bylo provedeno několik analýz potřeb obyvatel. V ţádném z výše zmíněných výzkumů není definována rodina a děti nebo ohroţená 

rodina jako primární cílová skupina. Pro zpracování 1. SPRSS byl vyuţit dokument o. s. Amalthea obsahující výstupy ze 

strukturovaných rozhovorů s dysfunkčními rodinami.  



LXIII 

 

Plzeňský kraj Analýza potřebnosti sluţeb sociální prevence v Plzeňském kraji (2007). Analýza není strukturována podle cílových skupin, ale 

zaměřuje se na kvantifikaci problémů v různých regionech a zároveň ukazuje počet sluţeb v těchto regionech. V ORP Stříbro, 

Tachov, Plzeň se projevila potřeba krizové pomoci a NZDM a v niţší míře i SAS pro rodiny s dětmi. Výzkum, kde by byla zahrnuta 

rodina jako dotazovaná skupina, proveden nebyl.  

Středočeský kraj Kraj nechal provést několik analýz potřeb obyvatel, ale vţdy byly zaměřeny na jiné cílové skupiny neţ rodina a děti. Existuje 

dokument, který je zaměřen na ohroţené děti - Péče o ohroţené děti ve Středočeském kraji, ten byl však vypracován neziskovou 

organizací Rozum a Cit. V analýze nejsou dotazovány přímo ohroţené rodiny. Výsledkem dotazníků je definování toho, jaké sluţby v 

jakých regionech chybí. Dále sdruţení vypracovalo náměty a doporučení ke zlepšení péče o ohroţené děti. Podle sdruţení se tyto 

náměty shodují s cíli uvedenými v SRPSS.  

Ústecký kraj Ţádný dokument zabývající se analýzou potřeb obyvatel není na webu dostupný. V prvním střednědobém plánu je jedním z cílů 

zpracování Analýzy potřeb uţivatelů sociálních sluţeb, avšak není jasné, zda k její realizaci došlo.  

Zlínský kraj Analýza informovanosti obyvatel o sociálních sluţbách a zjištění jejich potřeb ve vztahu k sociálním sluţbám, včetně zjištění potřeb 

stávajících uţivatelů sociálních sluţeb v jednotlivých obcích s rozšířenou působností na území Zlínského kraje 2010. Jednou ze 

skupin byly i rodiny s dětmi, které byly definovány jako dysfunkční. Byly identifikovány problémy této skupiny, řešení těchto 

problémů a zpracovatel studie navrhl několik opatření, které se především týkaly rozvoje sociálních sluţeb (NZDM, AD…).  
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Kraj Krajská koncepce rodinné politiky 

Jihočeský kraj 
Kraj má vlastní koncepci rodinné politiky, ale jedná se spíš o popis zákonných povinností a aktivit, které kraj realizuje. Koncepce 

neobsahuje ţádné cíle a priority. 

Jihomoravský 

kraj 

Kraj vytvořil Koncepci rodinné politiky v roce 2008. Od roku 2010 se vytvářejí jednoleté akční plány prorodinných aktivit (velmi 

obdobné v jednotlivých letech). Snaha vytvořit z RP horizontální téma kraje. Aktivity se zaměřují na finanční podporu neziskových 

prorodinných organizací, směřování dotační podpory do oblasti vzdělávacích programů pro rodiny, podporu poradenství a 

mediačních sluţeb. Projekt Family Point.  

Karlovarský k. Kraj nemá na svém webu dostupný ţádný dokument zaměřený výhradně na rodinnou politiku. 

Kraj Vysočina 

Koncepce rodinné politiky kraje Vysočina na období 2012 - 2016; úkolem kraje není podpora jednotlivých aktivit v konkrétních 

lokalitách, ale vytyčení cílů a udávání směru vývoje, vytváření podmínek, koordinace všech aktérů; cílem je i podpora ţádoucích 

funkcí rodiny včetně podpory sluţeb pro rodiny. 

Královéhradec

ký kraj 

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 – 2016, na ni by měly navazovat roční realizační plány. Koncepce má 

mnoho cílů, jedním je Zefektivnění systému sociálně-právní ochrany dětí, který zahrnuje podporu rozvoje a dostupnosti sluţeb pro 

rodiny s dětmi. Konkrétní plánované aktivity jsou pak specifikovány, jsou uvedeny ukazatele pro hodnocení, termíny, odpovědné 

subjekty, odhadované finance a jejich zdroje.  

Liberecký kraj Kraj nemá na svém webu dostupný ţádný dokument zaměřený výhradně na rodinnou politiku. 

Moravskoslezs

ký kraj 
Kraj nemá na svém webu dostupný ţádný dokument zaměřený výhradně na rodinnou politiku. 

Olomoucký 

kraj 

Kraj nechal v roce 2009 vypracovat Analýzu potřeb rodin Olomouckého kraje. Tato analýza byla myšlena jako východisko pro 

tvorbu koncepce rodinné politiky, ale tento dokument zatím vytvořen nebyl. V analýze jsou nicméně definovány priority rodinných 

opatření. Tyto se týkají ohroţených rodin - zřízení Centra pro rodinu a sociální péči, Rozšíření dopravní obsluţnosti pro děti a 

mládeţ, Různé druhy bydlení pro rodiny s dětmi, Výchovné aktivity pro mládeţ.  

Pardubický 

kraj 
Kraj nemá na svém webu dostupný ţádný dokument zaměřený výhradně na rodinnou politiku. 

Plzeňský kraj 

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje, 2010. Dokument se zabývá sociálně 

právní ochranou dětí, náhradní rodinnou péčí, mateřskými a rodičovskými centry, prevencí kriminality a drogových závislostí, 

podporou a rozvojem sociálních sluţeb obecně, sociálními dávkami a nezaměstnaností. Uvedené koncepční záměry jsou velmi 

obecné. Jedná se spíš o popis sluţeb nebo sociálních jevů na základě zákonů nebo jiných dokumentů.  

Středočeský 

kraj 
Kraj nemá na svém webu dostupný ţádný dokument zaměřený výhradně na rodinnou politiku. 

Ústecký kraj Kraj nemá na svém webu dostupný ţádný dokument zaměřený výhradně na rodinnou politiku. 

Zlínský kraj Kraj nemá na svém webu dostupný ţádný dokument zaměřený výhradně na rodinnou politiku. 
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Kraj Orgány zaměřené na rodinnou politiku 

Jihočeský kraj 
Na KÚ funguje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na rodinnou politiku nejsou specializované ţádné orgány 

kraje, ani KÚ.  

Jihomoravský 

kraj 

Zastupitelstvo: Výbor pro sociální věci, zdravotnictví a rodinnou politiku; Rada: Komise pro sociální věci a rodinu; 

KÚ: Oddělení rodinné politiky. 

Karlovarský 

kraj 

Na KÚ funguje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na rodinnou politiku nejsou specializované ţádné orgány 

kraje, ani KÚ.  

Kraj Vysočina Na KÚ funguje Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje sluţeb.  

Královéhradeck

ý kraj 
Na rodinnou politiku nejsou specializované ţádné orgány kraje, ani KÚ.  

Liberecký kraj 
Na KÚ funguje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na rodinnou politiku nejsou specializované ţádné orgány 

kraje, ani KÚ.  

Moravskoslezský 

kraj 
Na rodinnou politiku nejsou specializované ţádné orgány kraje, ani KÚ.  

Olomoucký kraj 

V Olomouckém kraji funguje Komise pro rodinu a sociální záleţitosti. Na KÚ spadá rodina pod Odbor sociálních 

věcí. Oddělení sociálních věcí organizačně zajišťuje činnost Komise pro rodinu a sociální záleţitosti. Oddělení SPOD 

zajišťuje agendu rodinné politiky Olomouckého kraje. 

Pardubický kraj 
Na rodinnou politiku nejsou specializované ţádné orgány kraje, ani KÚ. Koncepční oddělení Sociálního odboru se 

zabývá plánováním sluţeb a Transformací systému péče o ohroţené děti.  

Plzeňský kraj 
Na rodinnou politiku nejsou specializované ţádné orgány kraje, ani KÚ. Oddělení sociálních věcí se zabývá sociálně 

právní ochranou dětí.  

Středočeský kraj 
Na KÚ funguje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na rodinnou politiku nejsou specializované ţádné orgány 

kraje, ani KÚ.  

Ústecký kraj Na rodinnou politiku nejsou specializované ţádné orgány kraje, ani KÚ.  

Zlínský kraj 
Na KÚ je Oddělení sociálně právní ochrany (podílí se na zpracování koncepčních materiálů a dotačních řízení v 

oblasti sluţeb pro rodiny s dětmi). Na rodinnou politiku nejsou specializované ţádné orgány kraje. 
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Kraj Rodina jako samostatná cílová skupina v SRPSS 

Jihočeský kraj První SRPSS není členěn dle cílových skupin, druhý plán obsahuje skupinu Děti a mládeţ, která se zabývá i sluţbami pro rodiny. 

Jihomoravský 

kraj 
V současné době existují dva SPRSS, obsahují 4 cílové skupiny, jednou jsou Děti, mládeţ do 26 let a rodina.  

Karlovarský kraj V prvním střednědobém plánu nejsou definované cílové skupiny, v druhém je pouze skupina děti a mládeţ. Rodiny se řadí so sluţeb 

sociální prevence.  

Kraj Vysočina Skupina Poskytovatelé sluţeb zaměřených na cílovou skupinu rodiny s dětmi a mládeţ bal ustanovena jiţ v prvním SPRSS. 

Královéhradecký 

kraj 
První plán není členěn na cílové skupiny, v druhém je skupina Rodina, děti a mládeţ.  

Liberecký kraj Ve Strategii střednědobého rozvoje sociálních sluţeb na rok 2008 není cílová skupina Rodina a děti obsaţena. V SPRSS 2009-2013 spadá 

rodina, děti a mládeţ do skupiny Osoby ohroţené sociálním vyloučením.  

Moravskoslezský 

kraj 
Střednědobé plány rozvoje sociálních sluţeb nejsou strukturovány podle cílových skupin. Jedná se spíš o sjednocení způsobu vytváření 

komunitních plánů obcí a jejich koordinaci. Pro zpracování komunitních plánů byla vytvořena nezávazná metodická pomůcka - seznam 

cílových skupin. Jedna ze skupin je nazvána Rizikové a ohroţené rodiny, děti a mládeţ. 

Olomoucký kraj V prvním střednědobém plánu nejsou definovány ţádné cílové skupiny. Druhý plán (2009-2010) uţ je strukturován do 7 cílových skupin, 

Děti, mládeţ a rodina jsou jednou z nich. 

Pardubický kraj Jedna z 8 (později 7) skupin se zaměřuje na děti, mládeţ a rodinu.   

Plzeňský kraj První a zatím jediný střednědobý plán sociálních sluţeb je členěn podle ORP, nikoliv podle cílových skupin. Některé z nich uvádějí 

rodiny s dětmi a neorganizovanou mládeţ jako skupinu, na kterou je třeba zaměřit sluţby.  

Středočeský kraj V SRPSS je definováno 6 cílových skupin, rodina a děti je zahrnuta.  

Ústecký kraj Střednědobé plány jsou strukturovány do 8 oblastí, jednou z nich jsou sluţby pro rodinu, děti a mládeţ.  

Zlínský kraj Jiţ Plán rozvoje sociálních sluţeb ve ZK pro rok 2008 pracuje se 4 cílovými skupinami a rodina a děti je jednou z nich. Tuto skupinu 

upřesňuje aţ 2. SPRSS, sluţby jsou určeny hlavně pro dysfunkční a afunkční rodiny a pro ty, které se potýkají s dočasnými problémy. 

  



LXVII 

 

 

 

Kraj Na jaké problémy ohrožených rodin se vztahují patření a intervence? 

Jihočeský kraj Dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, špatná finanční situace rodiny, hrozba ztráty bydlení, nefunkční rodiny, problémy dětí ve škole, omezená 

moţnost aktivního trávení volného času, útěky z domova, experimenty s návykovými látkami u dětí. 

Jihomoravský 

kraj 
Problémy související s ţivotním cyklem rodiny, sociálním prostředím rodiny, zdravotním stavem jejích členů, problém rozvodovosti. 

Výchovné a výukové problémy dětí, socio-kulturní znevýhodnění rodiny, nedostatek schopností a dovedností. 
Karlovarský kraj Smysluplné trávení volného času, prevence sociálně patologických jevů. 

Kraj Vysočina Cílová skupina Rodina s dětmi je charakterizována sociálním handicapem, sociálním vyloučením a ohroţením vyloučením na trhu práce.  

Královéhradecký 

kraj 
Sluţby pro rodiny jsou popsány jako sluţby pro osoby v obtíţné ţivotní situaci, spojené především se sociálním vyloučením, sociálně-právní 

ochranou dětí a náhradní rodinnou péčí.  

Liberecký kraj Ohroţení sociálním vyloučením, Selhání nebo oslabení funkcí rodiny a následné odejmutí dítěte z rodiny, Ohroţení dětí a mládeţe 

společensky neţádoucími jevy, Ztráta bydlení.  

Moravskoslezský 

kraj 
Nepříznivá sociální situace, hrozba odejmutí dítěte z rodiny, Sociálně patologické chování dětí. 

Olomoucký kraj 2. SPRSS: absence funkčního rodinného systému, trávení volného času dětí v partách, kde se vyskytují sociálně patologické jevy. 

Pardubický kraj Problémy s bydlením, dlouhodobá nezaměstnanost, nedostatečné sociální kompetence a další. Rodiny jsou často ohroţeny odebráním dítěte. 

Tyto problémy jsou nejvíce kumulovány v sociálně vyloučených lokalitách. Jako velký problém této skupiny je uveden a obsáhle popsán 

vysoký počet dětí v ústavních zařízeních.  

Plzeňský kraj Pokud ORP uvádí rodiny a děti jako cílovou skupinu, na kterou je třeba cílit sluţby, většinou jako jejich problémy uvádějí nedostatek moţností 

levného bydlení a malá nabídka aktivit pro neorganizovanou mládeţ.  

Středočeský kraj První střednědobý plán nemluví o problémech, ale o potřebách rodin. Je to zejména potřeba dostupného bydlení, pomoc při péči a výchově 

dětí, dostupné volnočasové aktivity pro děti a mládeţ. 

Ústecký kraj Opatření se zaměřují na nácvik rodičovského chování, hospodaření, udrţování domácnosti, nácvik sociálních kompetencí při jednání na 

úřadech, školách, v mezilidských vztazích. Dále jde o nabídku smysluplného trávení volného času dětí a mládeţe. Opatření se snaţí předejít 

sociálnímu vyloučení.  

Zlínský kraj Problematické vztahy v rodině, Patologické chování rodičů, Delikvence dětí a mládeţe, Problémové chování dětí, Finanční problémy. 

Poskytovateli bylo dále uvedeno, ţe mnoho rodin si svoji situaci připouští, aţ kdyţ jsou problémy neúnosné. 
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Kraj Hodnocení SPRSS a akčních plánů 

Jihočeský kraj Druhý SPRSS sice mluví o průběţném monitorování a plánovaném vyhodnocení prvního plánu v roce 2011, ale na webu není ţádný takový 

dokument dostupný.  

Jihomoravský 

kraj 

Ve střednědobém plánu na roky 2012-2014 lze nalézt hodnocení plánu na minulé období. Je zde uvedeno, jaké sluţby se kde podařilo 

nastartovat či udrţet. Počet podpořených klientů (tak jak to bylo navrţeno v plánu) není uveden. Neprovedení aktivit bylo vţdy vysvětleno 

nedostatkem financí s tím, ţe se situace bude nadále řešit 

Karlovarský kraj Druhý střednědobý plán popisuje způsoby jeho hodnocení. Protoţe aktivity tohoto plánu stále probíhají, nejsou ţádná hodnocení zatím 

dostupná. 

Kraj Vysočina Hodnocení SRPSS není na webu dostupná a ve výše zmíněných dokumentech se o nich nemluví.  

Královéhradecký 

kraj 

Na webu je dostupné hodnocení prvního plánu na období 2009-11. Z něho vyplývá, ţe se podařilo realizovat mnoho aktivit, ale není jasné, zda 

plán k realizaci nějak pomohl.  

Liberecký kraj Pro hodnocení střednědobých plánů byla v roce 2010 vytvořena metodika monitoringu, která je implementována od roku 2011. Monitorovací 

zprávy nejsou na webu dostupné, ale pouţívají se jako podklad pro aktualizace střednědobého plánu a karet aktivit.  

Moravskoslezský 

kraj 

Hodnocení prvního plánu je vyhrazena kapitola v druhém SPRSS. Hodnocení je konkrétní a vyjmenovává dosaţené cíle. Způsob hodnocení 

druhého plánu není zmíněn.  

Olomoucký kraj Druhý střednědobý plán obsahuje kapitolu o hodnocení plánu předešlého. Tam je ovšem pouze napsáno, ţe všechny navrţené aktivity jsou 

plněny v rámci IP Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb.  

Pardubický kraj Hodnocení prvního střednědobého plánu je obsaţeno v plánu na následující období. Druhý střednědobý plán uvádí, ţe jeho průběţné 

hodnocení je plánováno a bude podkladem pro akční plány.  

Plzeňský kraj O způsobu hodnocení SRPSS jsem nenašla ţádnou zmínku.  

Středočeský kraj Ve dvou střednědobých plánech jsou u všech opatření uvedeny indikátory, na základě kterých má být provedeno hodnocení. Ovšem indikátory 

jsou velmi obecné a hodnocení nelze nikde na webu nalézt.  

Ústecký kraj Hodnocení střednědobých plánů není v dokumentech popsáno a ţádná hodnocení nejsou na webu dostupná.  

Zlínský kraj SPRSS na roky 2009-2011 říká, ţe střednědobé plány se budou kaţdoročně vyhodnocovat a aktualizovat pomocí ročních akčních plánů. 

Zhodnocení střednědobého plánu 09-11 je obsaţeno v tom následujícím. Vzhledem k tomu, ţe vyhodnocování probíhalo před termínem 

plnění, mnoho aktivit ještě probíhalo a nebylo moţno zhodnotit jejich úspěšnost. Ze 13 opatření pro cílovou skupinu rodiny s dětmi nebylo 

ukončeno v době hodnocení 11.  Je detailně popsáno v jakých ORP došlo či nedošlo k rozvoji konkrétních sluţeb podle plánu.  



LXIX 

 

 

Kraj Objevuje se podpora rodiny ve strategických dokumentech kraje? (strategie rozvoje, program rozvoje) 

Jihočeský kraj Program rozvoje Jihočeského kraje. 2008-2013, Programu rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020. V rámci priorit se 

objevuje podpora sociálních sluţeb zaměřených na rodiny. V 2. dokumentu je to i podpora  rodinné  politiky  (posilování  

rodičovských  kompetencí, mezigeneračního souţití, prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti apod.) 

Jihomoravský 

kraj 
O podpoře rodiny se ve strategiích kraje nemluví. 

Karlovarský kraj Program  rozvoje  Karlovarského  kraje pro období 2014 - 2020. Rozvoj sociálních sluţeb pro rodiny s dětmi a pro děti a 

mládeţ je uveden jako příklad moţných realizačních aktivit opatření. 

Kraj Vysočina Program rozvoje kraje Vysočina 2011-2014. Podpora aktivit prorodinné politiky.  

Královéhradecký 

kraj 
O podpoře rodiny se ve strategiích kraje nemluví. 

Liberecký kraj Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 (Aktualizace 2012). Podpora dostupnosti sluţeb sociální prevence pro 

rodiny s dětmi je uvedena jako jeden z návrhů moţných aktivit.  

Moravskoslezský 

kraj 
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 (aktualizace 2012). V dokumentu se mluví o důleţitosti 

podpory ţivota dětí ve vlastních i náhradních rodinách. Jedním ze specifických strategických cílů je Vytvářet podmínky pro 

podporu rodin, dětí a náhradní rodinné péče. Podpora sluţeb pro rodiny je vyjádřena i v Programu rozvoje 

Moravskoslezského kraje na období 2010-2012.  

Olomoucký kraj Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012 - 2015. Zde se mluví o dostupnosti ubytovacích kapacit v 

rámci sociálních sluţeb pro rodiny v krizi. 

Pardubický kraj Program rozvoje Pardubického kraje 2012–2016 s výhledem do roku 2020 zahrnuje aktivitu Transformace a sjednocení 

systému péče o ohroţené děti. 
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Plzeňský kraj Program rozvoje Plzeňského kraje (aktualizace 2008) obsahuje aktivitu Podpora sluţeb pro rodinu.  

Středočeský kraj Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (aktualizace pro 2007–2013). V programu je vytčen cíl 1) vytváření 

společenského klimatu vstřícného vůči rodině, 2) sníţení počtu dětí v ústavní výchově, podpora transformace ústavní péče. 

Konkrétní aktivity to dále specifikují.  

Ústecký kraj O podpoře rodiny se ve strategiích kraje nemluví. 

Zlínský kraj Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020, Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 – 2012. V rámci 

úkolů zaměřených na optimalizaci sítě sociálních sluţeb jsou jmenovány i sluţby pro rodiny s dětmi.  

 


