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II.

ÚVOD A CÍLE

Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu projektu
„Analýza pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb v ORP Pohořelice“.
Analýza je součástí komplexního projektu s názvem „Komunitní plán sociálních služeb v
rámci ORP Pohořelice na období 2019–2021“.
Tento projekt je financován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního
programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006541. Hlavními cíli
projektu je podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve
správním obvodu města Pohořelice a na základě principů komunitního plánování
zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v SO ORP Pohořelice na léta
2019–2021.
Hlavními záměry analýzy bylo zmapování aktuální situace v oblasti nabídky sociálních
služeb na území správního obvodu ORP Pohořelice a potřeb občanů v oblasti zajištění
poskytování sociálních služeb, tedy především:





Zjištění informací o potřebách uživatelů (i potenciálních uživatelů) sociálních
služeb;
Zjištění informací o potřebách a prioritách veřejnosti v sociální oblasti v ORP
Pohořelice;
Identifikace všech relevantních indikátorů (tj. potřebnost, dostupnost, kvalita
sociálních služeb);
Identifikace dalších informací a poznatků, které by mohly pomoci optimalizovat síť
sociálních služeb ve městě Pohořelice v budoucnu.

Výstupem analýzy je tato závěrečná zpráva, která byla vypracována jako relevantní
dokument komplexně analyzující aktuální situace v oblasti nabídky sociálních služeb na
území ORP Pohořelice a rovinu potřeb občanů, včetně poptávky po zajištění poskytování
sociálních služeb.
Analýza byla realizována v období od listopadu 2017 do dubna 2018.
Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňují především jejich určení.
Výsledky jsou uváděny v přehledné podobě grafů, tabulek a komentářů tak, aby
jednotlivá zjištění mohl zadavatel flexibilně využívat pro svou práci a aktivity.
Realizační tým sociologů a odborníků na sociální práci a sociální politiku doplňovali při
administraci a souvisejících činnostech další pracovníci společnosti AUGUR Consulting
s.r.o., která poskytuje profesionální sociologické služby již od roku 1996.
Věříme, že se prostřednictvím této závěrečné zprávy dostane zástupcům objednatele –
města Pohořelice – ucelený souhrn informací a dat, které využijí při tvorbě nového
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro nadcházející období.
AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje vyjádřit poděkování představitelům města
AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz
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III.
III.1.

METODOLOGIE

Metodologické postupy

Východiskem pro naplnění cílů projektu byl tzv. integrovaný metodologický přístup.
„V současném sociálně vědním výzkumu se objevují dva krajní přístupy, které jsou
zakotveny v protichůdných epistemologických pozicích. První je znám jako ‚hypotetickodeduktivní‘, také ‚pozitivistický‘, a odpovídá kvantitativní výzkumné strategii a používá
osvědčených matematicko-statistických postupů. Druhý přístup je ‚induktivní‘,
označovaný též jako „interpretativní‘, a odpovídá mu kvalitativní výzkumná strategie.
Jako ‚integrovaný výzkum‘ či ‚integrovaná strategie‘ se zpravidla implicitně chápe
kombinace výše uvedených tradičních výzkumných strategií.“1
Cílovými skupinami, jimž tato analýza věnovala pozornost, jsou:







Potencionální uživatelé sociálních služeb:
o Veřejnost – běžná populace
o Děti a mládež ve věku od 11 – 26 let
Uživatelé sociálních služeb:
o Senioři ve věku nad 70 let
o Osoby se zdravotním postižením
o Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené
Představitelé jednotlivých obcí v ORP Pohořelice
Poskytovatelé sociálních služeb působící v ORP Pohořelice

Při naplnění předmětu a cílů projektu byla uplatněna kombinace metodologických
přístupů a technik pro zajištění relevantních dat. Analýza byla realizována
prostřednictvím osobního dotazování za pomoci vyškolených tazatelů (PAPI2),
u specifické skupiny představitelů jednotlivých obcí v ORP Pohořelice byla analýza
realizována prostřednictvím online dotazníku, který bylo možné vyplnit v prostředí
internetu. V tomto případě se CAWI3 metoda sběru dat hodila jako praktický, rychlý,
spolehlivý a uživatelsky přívětivý způsob pořizování zpětné vazby, informací a dat od této
cílové skupiny. Online pořizování informací a dat máme prakticky ověřené z celé řady
projektů.
U další specifické skupiny respondentů, osob ohrožených sociálním vyloučením
a osob sociálně vyloučených, byla realizována kvalitativní výzkumná strategie polostrukturovaný hloubkový rozhovor za pomoci vyškolených tazatelů. Tento typ
rozhovoru je předem předpřipraven, otázky v něm jsou však pouze rámcové a tazatel
zaznamenává i další poznatky a témata, vyplynuvší v průběhu rozhovoru
s respondentem.

1

Loučková, I. (2010) Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství.
Paper-and-pencil Interviewing.
3
Computer Assisted Web Interviewing.
2
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III.2.

Metodologické schéma projektu

FÁZE 1

Příprava
sběru dat

FÁZE 2

Sběr dat

FÁZE 3

Analýza dat
FÁZE 4

Interpretace
dat

• Desk research, včetně rámcové demografické analýzy ORP
Pohořelice
• Syntéza všech dostupných aktuálních informací a údajů, jejich
strukturace a deskripce. Tento postup umožňuje ve pracovat s
aktuálními, relevantními ifnormacemi a daty.
•Vytvoření seznamu sociálních služeb, které na území ORP
Pohořelice působí.
• Konzultace se zadavatelem k zabezpečení kvalitní
přípravy realizace zakázky.
• Příprava zjišťovacích nástrojů.
• Prezentace projektu a jeho přínosů pro jednotlivé obce ORP
Pohořelice v rámci setkání starostů v březnu 2018.
• Kvantitativní výzkumná strategie - dotazníkové šetření
• Technika sběru dat: PAPI, osobní (face to face) dotazování za
pomoci vyškolených tazatelů.
• Cílové skupiny: Potenciální uživatelé sociálních služeb
(veřejnost), uživatelé sociálních služeb (senioři, osoby se
zdravotním postižením), poskytovatelé sociálních služeb.
• Kvantitativní výzkumná strategie - dotazníkové šetření
•Technika sběru dat: PAPI
• Cílová skupina: Potenciální uživatelé sociálních služeb (děti a
mládež ve věku 11 - 26 let).
• Kvalitativní výzkumná strategie - polostrukturovaný
hloubkový rozhovor
• Technika sběru dat: face to face rozhovor za pomoci
vyškolených tazatelů
• Cílová skupina: Uživatelé sociálních služeb (osoby ohrožené
sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené)
• Kvantitativní výzkumná strategie - dotazníkové šetření
• Technika sběru dat: CAWI - dotazník je naprogramován do
prostředí internetu.
• Cílová skupina: Představitelé jednotlivých obcí ORP Pohořelice.

• Analýza dat, jejich syntéza a interpretace.

• Vypracování závěrečné zprávy
• Finalizace závěrečné zprávy doplněné o poznatky ze setkání se
zadavatelem. Předání všech výstupů zadavateli v tištěné i
elektronické podobě.
• Prezentační zpráva - prezentace výsledků analýzy.

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz
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III.3.

Základní demografické ukazatele obcí participujících na KPSS

Správní obvod rozšířené působnosti státní správy svěřené obci Pohořelice leží
v Jihomoravském kraji v jižní části okresu Brno-venkov a čítá 13 obcí:








Branišovice
Cvrčovice
Ivaň
Loděnice
Malešovice
Odrovice
Pasohlávky








Pohořelice
Přibice
Šumice
Troskotovice
Vlasatice
Vranovice

Zdroj: ČSÚ

Do procesu KPSS se aktivně zapojuje 11 obcí kromě obce Cvrčovice a Vranovice.
Z analýzy sekundárních demografických dat vyplývá, že v jedenácti obcích z výše
uvedeného výčtu vzrostl mezi lety 2010 a 2016 celkový počet obyvatel. Jedná se
zejména o obec Malešovice (přírůstek 210 obyvatel), dále pak obec Loděnice
(přírůstek 83 obyvatel), Odrovice (přírůstek 58 obyvatel) a Vranovice (přírůstek 249
obyvatel). Naopak v obci Přibice došlo ke snížení celkového počtu obyvatel (úbytek
33 obyvatel) a mírný pokles byl také zaznamenán v obci Troskotovice

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz
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(úbytek 1 obyvatel). Většina obcí tedy vykazuje trend zvyšování počtu obyvatel.
Názorně výsledky dokumentuje tabulka č. 2.
Tabulka č. 1: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2016 v jednotlivých obcích ORP
Pohořelice

Počet obyvatel v jednotlivých
obcích ORP Pohořelice

2010*

2016*

Trend

Branišovice

551

593

42 ↑

Cvrčovice
Ivaň
Loděnice
Malešovice

622
700
448
401

634
718
531
611

12 ↑

Odrovice

163

221

732
4 595
1 064
243

743
4 890
1 031
249

666
798

665
849

-33 ↓
6↑
-1 ↓
51 ↑

2 066
13 049

2 315
14 050

249 ↑
1 001 ↑

Pasohlávky
Pohořelice
Přibice
Šumice
Troskotovice
Vlasatice
Vranovice
Počet obyvatel celkem
* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

18 ↑
83 ↑
210 ↑
58 ↑
11 ↑
295 ↑

Tabulka AUGUR Consulting

Index stáří (počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0 – 14 let) se
v ORP Pohořelice v letech 2010 až 2016 mírně zvýšil a to o 3,6. V porovnání
s celým Jihomoravským krajem, kde byl index stáří 122,9 však ORP Pohořelice
vykazuje index stáří nižší, a to pouze 103,5 (ČSÚ, rok 2016). ORP Pohořelice spadá
do okresu Brno-venkov, kde je v průměru nejmladší obyvatelstvo v Jihomoravském
kraji. Podrobnější informace o ORP jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 2: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2016 – ORP Pohořelice

ORP Pohořelice
Počet obyvatel celkem
Živě narození
Zemřelí celkem
Přirozený přírůstek obyvatel (narození –
zemřelí)
Průměrný věk mužů (roky)
Průměrný věk žen (roky)
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)
Index stáří (počet osob ve věku 65 a více
let na 100 dětí ve věku 0 – 14 let)
* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

2010*

2016*

Trend

13 049
142

14 050
188

1 001 ↑

108

125

17 ↑

34

63

29 ↑

38,6
41,6

39,6
42,1

14,7

16,8

1↑
0,5 ↑
2,1 ↑

99,9

103,5

3,6 ↑

46 ↑

Tabulka AUGUR Consulting
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Mírný trend stárnutí populace vykazuje většina obcí. U deseti obcí podíl obyvatel 65+
na celkovém počtu obyvatel mírně stoupá. Pouze u obcí Malešovice a Odrovice podíl
obyvatel 65+ na celkovém počtu obyvatel klesá. Například obec Malešovice patří ke
třem obcím v Jihomoravském kraji s nejnižším průměrným věkem obyvatelstva (35,8
ke konci roku 2016; Zdroj: ČSÚ). Názorně demografické údaje o jednotlivých obcích
dokumentují tabulky č. 3 – č. 15.
Tabulka č. 3: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Branišovice

Branišovice

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem

551

595

44 ↑

Počet obyvatel - muži

284

308

Počet obyvatel - ženy

267

287

24 ↑
10 ↑

Počet obyvatel ve věku 0–14 let
Počet obyvatel ve věku 15–64 let

92
380

106
401

Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel

79

88

14 ↑
21 ↑
9↑

0,14

0,15

0,01 ↑

* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 4: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Cvrčovice

Cvrčovice

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem

622

645

23 ↑

Počet obyvatel - muži
Počet obyvatel - ženy
Počet obyvatel ve věku 0–14 let
Počet obyvatel ve věku 15–64 let

319
303
91

329
316
103

459
72

448
94

10 ↑
13 ↑
12 ↑
11 ↓

0,12

0,15

Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel
* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

22 ↑
0,03 ↑
Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 5: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Ivaň

Ivaň

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem
Počet obyvatel - muži
Počet obyvatel - ženy
Počet obyvatel ve věku 0–14 let
Počet obyvatel ve věku 15–64 let

700
347
353

701
360
341

90
481

96
472

1↑
13 ↑
12 ↓
6↑
9↓

Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel

129

133

4↑

0,18

0,19

0,01 ↑

* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

Tabulka AUGUR Consulting
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Tabulka č. 6: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Loděnice

Loděnice

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem

448

515

67 ↑

Počet obyvatel - muži
Počet obyvatel - ženy
Počet obyvatel ve věku 0–14 let
Počet obyvatel ve věku 15–64 let

241
207
64
323

271
244
82
361

30 ↑
37 ↑

Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel

61

72

11 ↑

0,14

0,14

0

* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

18 ↑
38 ↑

Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 7: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Malešovice

Malešovice

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem
Počet obyvatel - muži
Počet obyvatel - ženy
Počet obyvatel ve věku 0–14 let

401
214
187
101

598
294
304
129

197 ↑

Počet obyvatel ve věku 15–64 let

252
48

409
60

157 ↑

0,12

0,10

-0,02 ↓

Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel
* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

80 ↑
117 ↑
28 ↑
12 ↑

Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 8: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Odrovice

Odrovice

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem
Počet obyvatel - muži

163
86

215
108

52 ↑
22 ↑

Počet obyvatel - ženy

77

107

Počet obyvatel ve věku 0–14 let
Počet obyvatel ve věku 15–64 let

28
111
24

36
156
23

30 ↑
8↑
45 ↑
-1 ↓

0,15

0,11

0,04 ↓

Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel
* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 9: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Pasohlávky

Pasohlávky

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem

732

731

Počet obyvatel - muži
Počet obyvatel - ženy

361
371

367
364

-1 ↓
6↑
-7 ↓

Počet obyvatel ve věku 0–14 let
Počet obyvatel ve věku 15–64 let

105
543

100
539

-5 ↓
-4 ↓

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz
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Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel

84

92

8 ↑

0,11

0,13

0,02 ↑

* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 10: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Pohořelice

Pohořelice

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem
Počet obyvatel - muži
Počet obyvatel - ženy
Počet obyvatel ve věku 0–14 let
Počet obyvatel ve věku 15–64 let

4595
2257
2338
633
3269

4814
2361
2453
721
3259

219 ↑
104 ↑

Počet obyvatel ve věku 65 a více let

693

834

115 ↑
88 ↑
-10 ↓
141 ↑

Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel

0,15

0,17

0,02↑

* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 11: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Přibice

Přibice

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem
Počet obyvatel - muži
Počet obyvatel - ženy
Počet obyvatel ve věku 0–14 let

1064
546
518

1036
527
509

-28 ↓
-19 ↓

154

161

-9 ↓
7↑

Počet obyvatel ve věku 15–64 let
Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel

746
164

683
192

-63 ↓
28 ↑

0,15

0,19

0,04 ↑

* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 12: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Šumice

Šumice
Počet obyvatel celkem
Počet obyvatel - muži
Počet obyvatel - ženy
Počet obyvatel ve věku 0–14 let
Počet obyvatel ve věku 15–64 let
Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel
* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

2010*

2015*

Trend

243

241

128
115
42
163
38

126
115
39
151
51

-2 ↓
-2 ↓
0
-3 ↓
-12 ↓
13 ↑

0,16

0,21

0,05 ↑
Tabulka AUGUR Consulting
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Tabulka č. 13: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Troskotovice

Troskotovice

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem

666

663

-3 ↓

Počet obyvatel - muži
Počet obyvatel - ženy
Počet obyvatel ve věku 0–14 let
Počet obyvatel ve věku 15–64 let

325
341
108
461

321
342
99
442

-4 ↓
-1 ↓
-9 ↓
-19 ↓

Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel

97

122

-25 ↓

0,15

0,18

0,03 ↑

* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 14: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 – obec Vlasatice

Vlasatice

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem
Počet obyvatel - muži
Počet obyvatel - ženy
Počet obyvatel ve věku 0–14 let

798
398
400
101

862
422
440
129

64 ↑

Počet obyvatel ve věku 15–64 let

569
128

588
145

19 ↑

0,16

0,17

0,01 ↑

Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel
* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

24 ↑
40 ↑
28 ↑
17 ↑

Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 15: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2015 - obec Vranovice

Vranovice

2010*

2015*

Trend

Počet obyvatel celkem
Počet obyvatel - muži

2066
1021

2233
1114

167 ↑
93 ↑

Počet obyvatel - ženy

1045

1119

Počet obyvatel ve věku 0–14 let
Počet obyvatel ve věku 15–64 let

314
1448
304

368
1498
367

74 ↑
54 ↑
50 ↑
63 ↑

0,15

0,16

0,01 ↑

Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Podíl obyvatel 65+ na celkovém počtu
obyvatel
* Údaj je platný k 31. 12. daného roku.
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty.

Tabulka AUGUR Consulting

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz

13

„Analýza pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb v ORP Pohořelice“
____________________________________________________________________________________

IV.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI CÍLOVOU SKUPINOU
VEŘEJNOST

Výběr vzorku respondentů byl stanoven na základě záměrného kvótního výběru.
Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 200 respondentů. Nakonec bylo pro velký
zájem statisticky pracováno se vzorkem 206 respondentů. Vzhledem k celkovému
počtu obyvatel ORP Pohořelice, kteří jsou starší 15 let (základní soubor), je
početnost výběrového souboru nadstandardně velká. Početnost vzorku respondentů
a způsob jejich výběru zaručují reprezentativnost výsledků a vysokou míru jejich
validity.

IV.1.

Analytická část – interpretace dat

IV.1.1. Povědomí respondentů o možnostech pomoci, zdroje čerpání
informací o možnostech pomoci
Jak vyplývá z analýzy výsledků4, pět respondentů z deseti (49,3 %) by hledalo
informace o možnostech pomoci u svého lékaře. Čtyři dotázaní z deseti (42,9 %) by
hledali informace o možnostech pomoci na Městském úřadu Pohořelice, Odboru
sociálních věcí. Tři respondenti z deseti (29,8 %) by hledali tyto informace
na internetu. Jedná se o rostoucí trend získávání informací z internetu, který souvisí
s rostoucí počítačovou gramotností populace nejen v mladší generaci. Téměř šestina
dotázaných (15,6 %) by pak hledala tyto informace na jiném obecním úřadu.
Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu č. 1.

4

Respondenti mohli označit maximálně dvě možnosti z výběru 10 odpovědí.

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz
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Graf č. 1: V případě, že byste se ocitl/a Vy nebo někdo z Vašich blízkých v situaci, ve které
byste potřebovali pomoc, kde byste hledali informace o možnostech pomoci?

V případě, že byste se ocitl/a Vy nebo někdo z Vašich blízkých
v situaci, ve které byste potřebovali pomoc, kde byste hledali
informace o možnostech pomoci?
Lékař

49,3%

MěÚ Pohořelice, Odbor sociálních věcí

42,9%

Na internetu

29,8%

Jiný obecní úřad

15,6%

Nějak bych si poradil/a, ale v tuto chvíli nevím jak.

4,9%

Úřad práce

4,9%

Okresní správa sociálního zabezpečení

4,4%

Jinde nebo jiným způsobem

4,4%

Nevím, by/a bych bezradný/á.

2,4%

Poskytovatel sociální služby

1,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, n= 205.

Varianta odpovědi „Poskytovatel sociálních služeb“: „Moravský Krumlov“.
Varianta „Jinde nebo jiným způsobem“: „rodina, „děti“, „kolegové, sousedi“, „telefon“.

Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – místa
bydliště respondentů. Jak vyplývá z následující tabulky č. 16, respondenti z města
Pohořelice by se nejčastěji obrátili na Městský úřad Pohořelice, odbor sociálních věcí
(56,1 %), případně na svého lékaře (45,6 %) nebo by informace hledali na internetu
(24,6 %). Respondenti z ostatních obcí ORP Pohořelice by se nejčastěji obraceli na
lékaře (50,7 %), Městský úřad Pohořelice, odbor sociálních věcí (37,8 %) nebo by
informace hledali na internetu (31,8 %).

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz
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Tabulka č. 16: V případě, že byste se ocitl/a Vy nebo někdo z Vašich blízkých v situaci, ve které
byste potřebovali pomoc, kde byste hledali informace o možnostech pomoci?
V případě, že byste se ocitl/a Vy nebo někdo z Vašich blízkých v
situaci, ve které byste potřebovali pomoc, kde byste hledali
informace o možnostech pomoci?

MěÚ Pohořelice, odbor sociálních věcí.
Jiný obecní úřad.
Okresní správa sociálního zabezpečení.
Poskytovatel sociální služby.
Lékař.
Internet.
Úřad práce.
Jinde nebo jiným způsobem.
Nějak bych si poradil/a, ale v tuto chvíli nevím jak.
Nevím, by/a bych bezradný/á.

Počet relativních odpovědí (v %)
Město Pohořelice

Ostatní obce v ORP

56,1

37,8

1,8

20,9

0,0

6,1

0,0

1,4

45,6

50,7

24,6

31,8

3,5

5,4

0,0

6,1

7,0

4,1

8,8

0,0
Tabulka: AUGUR Consulting

IV.1.2. Názory obyvatel na přístup ORP Pohořelice k jednotlivým
skupinám obyvatel z hlediska nabídky služeb, volnočasových aktivit,
nabídky zařízení apod.
Názory obyvatel na přístup ORP Pohořelice k jednotlivým skupinám obyvatel byly
identifikovány v uzavřené baterii s položkami (jednotlivými skupinami osob).
Hodnocení probíhalo s využitím ordinální škály.
Interpretace výsledků odpovědí (uvedených v grafu č. 2 a tabulce č. 17 a č. 18) není
jednoznačná. Obecně lze konstatovat, že na přístup ORP Pohořelice k většině
skupin osob (nejvýrazněji např. osoby s duševním onemocněním nebo smyslovým
postižením) nemá značná část respondentů názor.
Pro úplnost uvádíme graf č. 3, ze kterého byli eliminováni respondenti, kteří uvedli
variantu odpovědi „Nevím, neumím posoudit“ a bylo statisticky pracováno
s odpověďmi respondentů, kteří danou situaci dokázali zhodnotit. Z výsledků analýz
vyplývá, že nejhůře („špatně, vůbec“) se město stará o osoby závislé na návykových
látkách (62,8 %), o osoby bez přístřeší (57,4 %) a o sociálně slabé rodiny s dětmi
(48,5 %). Dobře se stará o předškolní a školní děti do 12 let (50,4 %) a o děti od
13 let a mládež do 26 let (33,3 %) a až příliš moc se stará o národnostní a etické
menšiny (23,1 %).

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz
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Graf č. 2: Jak se podle Vašeho názoru ORP Pohořelice stará o jednotlivé skupiny obyvatel?

Jak se podle Vašeho názoru stará ORP Pohořelice o jednotlivé
skupiny obyvatel?

Předškolní a školní děti do 12 let

5,4%
8,7%

Senioři

Sociálně slabé rodiny s dětmi (neúplné
rodiny, rodiny s více dětmi apod.)

8,7% 14,1%
6,8%

13,1%
Osoby závislé na návykových látkách

45,6%

17,4%

47,8%

5,9%
0,5%

7,8%

67,8%
68,4%

1,0%

6,3%
0,5%
10,7%

75,6%

3,9%
5,3% 0,5%

77,2%

13,1%
Osoby bez přístřeší

41,0%

12,6%

23,4%

15,6% 10,2%

Osoby ohrožené sociálním vyloučením a
osoby v krizi

29,8%

33,0%

11,4%

Děti od 13 let a mládež do 26 let

Osoby s tělesným postižením

23,9%

1,5%
5,8% 0,5%

79,1%

2,0%
3,4%
9,3%
4,4%
Národnostní a etnické menšiny

80,9%

5,9% 4,9%
7,3% 0,5%

81,5%

3,9%
7,8% 0,5%

82,0%

5,8% 3,4%
6,3% 0,5%

84,0%

Osoby se smyslovým postižením
Osoby s mentálním a kombin.
postižením
Osoby s duševním onemocněním

5,8%

0%
špatně, vůbec

tak akorát

20%
dobře

40%

60%

až příliš moc

80%

100%

nevím, neumím posoudit

Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice
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Graf č. 3: Jak se podle Vašeho názoru ORP Pohořelice stará o jednotlivé skupiny obyvatel?
(Vyhodnoceny pouze odpovědi respondentů, kteří situaci dokázali posoudit).

Jak se podle Vašeho názoru stará ORP Pohořelice o jednotlivé
skupiny obyvatel?

62,8%
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Osoby s mentálním a kombin.
postižením
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31,6%

Osoby s tělesným postižením

28,0%
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0%
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26,0%

44,6%

33,3%
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39,4%

21,9%

Děti od 13 let a mládež do 26 let
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17,0% 2,1%

31,8%

36,4%

Osoby s duševním onemocněním

špatně, vůbec

27,9%

40%

60%
dobře

80%

100%

až příliš moc

Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice

Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – místa
bydliště respondentů. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce č. 17 a č. 18.
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Tabulka č. 17: Jak se podle Vašeho názoru ORP Pohořelice stará o jednotlivé skupiny
obyvatel? Město Pohořelice.
Jak se podle Vašeho názoru ORP Pohořelice
stará o jednotlivé skupiny obyvatel?
Město Pohořelice.
Hodnoty uvedeny v %.
Senioři
Předškolní a školní děti do 12 let
Děti od 13 let a mládež do 26 let
Sociálně slabé rodiny s dětmi (neúplné rodiny,
rodiny s více dětmi apod.)
Osoby s tělesným postižením
Osoby se smyslovým postižením
Osoby s mentálním a kombin. postižením
Osoby s duševním onemocněním
Národnostní a etnické menšiny
Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby
v krizi
Osoby bez přístřeší
Osoby závislé na návykových látkách

Nevím,
neumím
posoudit
(v %)

Špatně,
vůbec
(v %)

Tak
akorát
(v %)

Dobře
(v %)

Až příliš
moc
(%)

33,3
52,6
61,4

5,3
8,8
12,3

45,6
15,8
10,5

15,8
22,8
15,8

0,0
0,0
0,0

71,4

14,3

7,1

7,1

0,0

80,4
86,0
87,7
87,7
86,0

3,6
3,5
1,8
1,8
1,8

8,9
0
1,8
5,3
8,8

5,4
8,8
7,0
5,3
1,8

1,8
1,8
1,8
0
1,8

73,7

5,3

19,3

1,8

0,0

73,7
75,4

15,8
14,0

0,0
8,8

8,8
1,8

1,8
0,0

Tabulka: AUGUR Consulting
Tabulka č. 18: Jak se podle Vašeho názoru ORP Pohořelice stará o jednotlivé skupiny
obyvatel? Ostatní obce v ORP Pohořelice.
Jak se podle Vašeho názoru ORP Pohořelice
stará o jednotlivé skupiny obyvatel?
Ostatní obce v ORP Pohořelice.
Hodnoty uvedeny v %.
Senioři
Předškolní a školní děti do 12 let
Děti od 13 let a mládež do 26 let
Sociálně slabé rodiny s dětmi (neúplné rodiny,
rodiny s více dětmi apod.)
Osoby s tělesným postižením
Osoby se smyslovým postižením
Osoby s mentálním a kombin. postižením
Osoby s duševním onemocněním
Národnostní a etnické menšiny
Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby
v krizi
Osoby bez přístřeší
Osoby závislé na návykových látkách

Nevím,
neumím
posoudit
(v %)

Špatně,
vůbec
(v %)

Tak
akorát
(v %)

Dobře
(v %)

Až příliš
moc
(%)

50,3
36,5
42,4

10,1
4,1
11,1

28,2
27,0
28,5

11,4
32,4
18,1

0,0
0,0
0,0

66,4

16,1

11,4

5,4

0,7

73,8
79,7
79,9
82,6
78,9

8,1
6,8
7,4
7,4
4,1

11,4
10,1
10,1
6,7
9,5

6,7
3,4
2,7
2,7
2,0

0,0
0,0
0,0
0,7
5,4

66,4

10,1

12,1

10,1

1,3

78,5
80,5

12,1
12,8

7,4
4,7

2,0
1,3

0,0
0,7

Tabulka: AUGUR Consulting
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IV.1.3. Identifikace potřeb obyvatel v sociální oblasti (spontánní rovina)
Potřeby obyvatel v sociální oblasti byly identifikovány s využitím celé řady
zjišťovacích otázek (volných, uzavřených i v bateriích). Řada otázek a výsledků proto
může plnit mimo funkce inspirativní také funkci kontrolní.
Výsledky v následujícím grafu č. 4 dokumentují kategorizovanou podobu tzv. volné
otázky (bez nabízených variant odpovědí). Z analýzy odpovědí respondentů vyplývá,
že více než 50 % dotázaných (celkem 110 respondentů) uvedlo konkrétní službu,
aktivitu nebo zařízení (sociálního charakteru), které jim případně v místě jejich
bydliště schází. Nejčastěji respondentům, kteří na otázku odpověděli, schází: lékař či
zubař (14,5 %), veřejné koupaliště či bazén (14,5 %) a hřiště nebo sportoviště pro
děti a mládež (12,7 %).
Graf č. 4: Jakou službu, aktivitu nebo zařízení (sociálního charakteru) v ORP Pohořelice
případně postrádáte?

Jakou službu, aktivitu nebo zařízení (sociálního charakteru) v v ORP
Pohořelice případně postrádáte?
Koupaliště, bazén.

14,5%

Lékař, zubař.

14,5%

Hřiště, sportoviště pro děti a
mládež.

12,7%

Centrum pro volnočasové
aktivity pro děti, rodiny a
mládež.

11,8%

Sociální služby pro seniory
(domov pro seniory,
pečovatelská služba,…

10,0%

Kulturní vyžití (kino, kulturní
centrum, klubovny pro děti a
mládež).

7,3%

Rozlučková (smuteční) síň.

6,4%

22,8%

Ostatní

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, N= 110.

Do varianty „Ostatní“ patří následující odpovědi respondentů: “parkovací prostory u hřbitova
v Pohořelicích“, „veřejné WC“, „rentgen“, „více laviček“, „pošta“, „nákupní centrum“, „přednášky
z oblasti výchovy, rodinných vztahů, rodinná poradna“, „čajovna“, letní tábory pro děti a mládež“,
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školka v Šumicích“, „lepší veřejná doprava v Ivani“, „ženská posilovna v Pohořelicích“ apod.

Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – místa
bydliště respondentů. Jak vyplývá z následující tabulky č. 19 a č. 20.
Tabulka č. 19: Jakou službu, aktivitu nebo zařízení (sociálního charakteru) v ORP Pohořelice
případně postrádáte? Město Pohořelice.
Jakou službu, aktivitu nebo zařízení (sociálního charakteru) v v ORP Pohořelice případně
postrádáte? Město Pohořelice.
Kategorizovaná podoba výsledků (odpovědí).

Relativní
(v %)

Koupaliště, bazén.
Rozlučková (smuteční) síň.
Centrum pro volnočasové aktivity pro děti, rodiny a mládež.
Hřiště, sportoviště pro děti a mládež5.
Sociální služby pro seniory (domov pro seniory, pečovatelská služba, terénní služby).
Kulturní vyžití (kino, kulturní centrum, klubovny pro děti a mládež).
Ostatní.

22,5
17,5
15,0
10,0
7,5
2,5
25

CELKEM

100,0 %
Tabulka: AUGUR Consulting

Tabulka č. 20: Jakou službu, aktivitu nebo zařízení (sociálního charakteru) v ORP Pohořelice
případně postrádáte? Ostatní obce v ORP Pohořelice.
Jakou službu, aktivitu nebo zařízení (sociálního charakteru) v ORP Pohořelice případně
postrádáte? Ostatní obce v ORP Pohořelice.
Kategorizovaná podoba výsledků (odpovědí).

Relativní
(v %)

Lékař, zubař.
Hřiště, sportoviště pro děti a mládež.
Sociální služby pro seniory (domov pro seniory, pečovatelská služba, terénní služby).
Koupaliště, bazén.
Centrum pro volnočasové aktivity pro děti, rodiny a mládež.
Kulturní vyžití (kino, kulturní centrum, klubovny pro děti a mládež).
Ostatní.
CELKEM

22,9
14,3
11,4
10,0
10,0
10,0
21,4
100,0 %
Tabulka: AUGUR Consulting

IV.1.4. Preference investic do jednotlivých oblastí života (v sociální
oblasti) z pohledu respondentů
Respondentům byl předložen široký výčet položek (možných investic) a ponechali
jsme na jejich úvaze, jak by případně podpořili nebo nepodpořili příslušnou položku

5

Hřiště chybí respondentům především v lokalitě „Polní“.
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(zvažovanou investici)6. Výčet hodnocených položek (zvažovaných investic) byl
připraven ve spolupráci se zadavatelem7.
Na otázku odpovědělo 100 % dotázaných. Nejčastěji by respondenti investovali do
startovacích bytů pro mladé (60,2 %), dále pak do sportovního a kulturního vyžití pro
starší děti a mládež (43,2 %), pro zřízení či rozšíření domova pro seniory (43,2 %),
bytů pro seniory (41,3 %) a do senior taxi (40,8 %). Nejméně často by investice
směřovali do zřízení nového azylového domu (7,3 %).
Do jaké míry je pro respondenty investice důležitá určují průměrné hodnoty uvedené
v pravé části grafu. Čím je hodnota nižší a bližší jedné, tím má pro ně investice větší
prioritu. Například tak Startovací byty pro mladé se v preferencích respondentů
nacházely nejčastěji, nicméně co se týče jejich umístění na škále preferencí,
průměrně jsou před nimi ještě další 3-4 položky. Podrobně jsou výsledky uvedeny
v následujícím grafu č. 5.

6

Otázka zněla: „ORP Pohořelice je nuceno vzhledem k omezenému rozpočtu zvažovat konkrétní
investice do jednotlivých oblastí života a také stanovovat priority. Představte si, že byste měl/a Vy
osobně možnost ovlivnit rozpočet. Z uvedeného výčtu označte maximálně 5 možnosti, do kterých by
mělo město investovat především“.
7
Celkem bylo hodnoceno 13 položek. Respondent měl možnost uvést také další možné investice.
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Graf č. 5: Preference investic do jednotlivých oblastí života z pohledu respondentů.

Preference investic do jednotlivých oblastí života (v sociální oblasti)
z pohledu respondentů
Startovací byty pro mladé

2,63

60,2%
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mládež

43,2%

2,82

Zřízení či rozšíření domova pro seniory

43,2%

2,70

Byty pro seniory

41,3%

2,80

Senior taxi

40,8%

2,64

Volně přístupná hřiště pro děti do cca 12 let

35,9%

2,74

Byty pro sociálně slabé rodiny

35,0%

2,63

Bezplatná právní poradna např. pro osoby
v nouzi

26,7%

3,38

Zřízení odlehčovací služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením

25,2%

3,46

Bezbariérový přístup do veřejných budov

23,3%

2,85

Zřízení nové služby pro prevenci drog

21,4%

3,11

Bezbariérové chodníky

20,9%

Zřízení nového azylového domu

7,3%

Jiné

1,0%
0%
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Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, n = 206

Do varianty „Jiné“ patří následující odpovědi respondentů: “byty pro rodiny s dětmi“ a „klubovny“.

Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – místa
bydliště respondentů. Jak vyplývá z následující tabulky č. 21, výsledky se významně
statisticky odlišují. Obyvatelé města Pohořelice by nejčastěji investovali do Senior
taxi (64,9 %) a do zřízení či rozšíření domova pro seniory (56,1 %) zatímco obyvatelé
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ostatních obcí v ORP Pohořelice by preferovali startovací byty pro mladé (68,5 %)
a sportovní a kulturní vyžití pro starší děti a mládež (48,3 %).
Tabulka č. 21: Preference investic do jednotlivých oblastí života (v sociální oblasti) z pohledu
respondentů.
Počet relativních odpovědí (v %)
Preference investic do jednotlivých oblastí života
(v sociální oblasti) z pohledu respondentů.

Startovací byty pro mladé
Zřízení nového azylového domu
Byty pro seniory
Senior taxi
Byty pro sociálně slabé rodiny
Volně přístupná hřiště pro děti do cca 12 let
Zřízení odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Bezbariérové chodníky
Bezbariérový přístup do veřejných budov
Bezplatná právní poradna např. pro osoby v nouzi
Zřízení nové služby pro prevenci drog
Zřízení či rozšíření domova pro seniory
Sportovní a kulturní vyžití pro starší děti a mládež
Jiné

Město Pohořelice

Ostatní obce v ORP

38,6
5,3
47,4
64,9
33,3
36,8

68,5
8,1
38,9
31,5
35,6
35,6

33,3

22,1

31,6
17,5
40,4
14,0
56,1
29,8
1,8

16,8
25,5
21,5
24,2
38,3
48,3
0,7

IV.1.5. Identifikace případné absence nějakého druhu poradenství pro
občany v ORP Pohořelice
Téměř polovina respondentů (48,8 %) uvedla, že jim schází v Pohořelicích a okolí
nějaký druh poradenství pro občany. Více než polovina respondentů (51,2 %) uvedla,
že jim žádný druh poradenství neschází. Názorně tuto skutečnost dokumentuje
následující graf č. 6.
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Graf č. 6: Schází Vám v Pohořelicích a okolí nějaký druh poradenství pro občany?

Schází Vám v Pohořelicích a okolí nějaký druh poradenství pro
občany?

48,8%
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Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, N=205 .

Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – místa
bydliště respondentů. Jak vyplývá z následující tabulky č. 22, výsledky se významně
statisticky odlišují. Poradenství schází spíše obyvatelům ve městě Pohořelice
(71,4 % oproti 40,3 %).
Tabulka č. 22: Schází Vám ve městě Pohořelice a okolí nějaký druh poradenství pro občany?
Počet relativních odpovědí (v %)
Schází Vám ve městě Pohořelice a okolí nějaký
druh poradenství pro občany?

Ano
Ne
CELKEM

Město Pohořelice

Ostatní obce v ORP

71,4

40,3

28,6

59,7

100,0 %

100,0 %

Na otázku, jaký druh poradenství pro občany respondentům v ORP Pohořelice
schází, bylo zaznamenáno celkem 152 jednotlivých odpovědí. Nejčastěji
respondentům schází ve městě Pohořelice a okolí finanční poradenství (32 %),
občanské a právní poradenství (28 %), poradenství pro seniory (28 %) a poradenství
v oblasti psychologie a psychopatologie (27 %). Ostatní výsledky jsou
dokumentovány v následujícím grafu č. 7.
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Graf č. 7: Jaký konkrétní druh poradenství pro občany Vám v Pohořelicích a okolí schází?

Jaký konkrétní druh poradenství pro občany Vám v Pohořelicích
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6,0%
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Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, N= 100

Do varianty „Jiné poradenství“ patří následující odpovědi respondentů: “poradenství v oblasti
alkoholismu“, „poradenství v oblasti narkomanie a drog“, „poradna pro vážně nemocné“.

IV.1.6. Identifikace případné ochoty dojíždět či platit sociální služby
v ORP Pohořelice
Co se týče využívání sociálních služeb, pak za službou by dojížděla méně než třetina
respondentů (30,6 %). Více než pětina dotázaných (23,8 %) by byla ochotná dojíždět
do města Brna, někteří dotazovaní (6,8 %) by byli ochotni dojíždět pouze do
spádového města. Více než polovina respondentů (52,4 %) není ochotna za pomocí
dojíždět. Podrobněji tuto skutečnost dokumentuje graf č. 8.
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Graf č. 8: V případě, že byste měl(a) zájem využít sociální službu, která by nebyla dostupná
v rámci Vaší obce / ORP, jste ochoten(a) za službou dojíždět?

V případě, že byste měl(a) zájem využít sociální službu, která by
nebyla dostupná v rámci Vaší obce / ORP, jste ochoten(a) za službou
dojíždět?

23,8%
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6,8%
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50%

60%

17,0%

70%
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90%

Ano, do města Brna

Ano, ale pouze do spádového města

Ne, za pomocí (službou) nejsem ochotný(á) dojíždět.

Jiná odpověď

100%

Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, N= 206.

Do varianty „Jiná odpověď“ patří následující odpovědi respondentů: „záleží na okolnostech“, podle
toho, která služba“, „zatím jsem o tom neuvažoval/a“, „dojížděl/a bych do Pohořelic“ apod.

Co se týče platby za službu tak pouze jeden ze sta respondentů by byl ochoten za
službu platit plnou cenu (1 %). Třetina respondentů by byla ochotna si službu
částečně doplácet (32,8 %). Více než polovina respondentů (52,5 %) si myslí, že by
sociální služby měly být poskytovány zdarma. Podrobně tuto skutečnost
dokumentuje graf č. 9.
Graf č. 9: V případě, že byste měl(a) zájem o využití nějaké sociální služby, jste ochoten
(ochotna) ji platit?

V případě, že byste měl(a) zájem o využití nějaké sociální služby, jste
ochoten (ochotna) ji platit?

1,0%

0%

52,5%

32,8%

20%

40%

Ano, jsem ochoten(ochotna) platit plnou cenu
Ne - měla by být poskytována zdarma
Jiná odpověď

60%

12,7% 1,0%

80%

100%

Ano, jsem ochoten(ochotna) částečně si doplatit
Nevím, nedokáži odpovědět
Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, N= 204.

Do varianty „Jiná odpověď“ patří následující odpovědi respondentů: “podle toho co a za kolik
peněz“, „záleží na typu služby“.
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IV.1.7. Identifikace podpory a preferencí občanů ORP Pohořelice
v souvislosti s Komunitním centrem
Respondentům byla předložena karta s názvem a popisem objektu, jeho umístěním i
aktivitami, které by v objektu měly být občanům po jeho otevření k dispozici.
Respondenti odpovídali na otázku týkající se podpory tohoto projektu, jejich
preferencí konkrétních plánovaných aktivit i na otázku, zda jim případně ve výčtu
plánovaných aktivit některá schází8.
Co se týče podpory tohoto projektu ze strany občanů ORP Pohořelice, pak tento
projekt podporují více než čtyři pětiny respondentů (85,9 %). Téměř desetina
dotázaných (7,3 %) na Komunitní centrum nemá názor, další téměř desetině
respondentů (6,8 %) je to jedno. S odpovědí „ne, nepodporuji“ se neztotožňuje ani
jeden respondent. Názorně tuto skutečnost dokumentuje následující graf č. 10.
Graf č. 10: Podporujete projekt Komunitní centrum města Pohořelice?

Podporujete projekt Komunitní centrum města Pohořelice?

7,3% 6,8%

85,9%

0%

20%
Ano

40%
Ne

60%
Nevím

80%

100%

Je mi to jedno

Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, N= 206.

Respondentům byl dále předložen široký výčet položek (plánovaných aktivit
v Komunitním centru) a ponechali jsme na jejich úvaze, které z příslušných položek
(plánovaných aktivit) jsou pro ně osobně nebo pro jejich blízké důležité. Výčet

8

Otázka zněla: „V centru města Pohořelice vznikne „Komunitní centrum, kde bude prostor pro
poskytování sociálních služeb, poradenství, setkávání občanů, volnočasových aktivit či vzdělávání
pro všechny obyvatele regionu, a to napříč všemi generacemi. Práce by měly být dokončeny
v červnu 2020. V nově zrekonstruovaném objektu bývalého hotelu Pfann vznikne zázemí pro:
 volnočasové aktivity, kulturní, zájmové a vzdělávací akce: např. klubové aktivity napříč
generačním spektrem. Bude zde cvičná výuková prodejna Odborného učiliště Cvrčovice,
aktivity pro rodiče s malými dětmi (prostory pro mateřské centrum), klubovny pro setkávání
dětí a mládeže, klubovna pro seniory apod.
 poskytování sociálních služeb: např. terénní pečovatelská služba, kontaktní centrum – „street
worker“, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi apod.
 poradny pro klienty a obyvatele regionu: např. psycholog – poradna pro mezilidské vztahy,
manželství a rodinu, etoped – resocializační a terapeutická péče pro děti a mládež apod.
Podporujete tento projekt města Pohořelice?“.
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hodnocených položek byl připraven ve spolupráci se zadavatelem a respondenti
mohli uvést více variant odpovědí.
Na otázku odpovědělo 95,1 % dotázaných a bylo zaznamenáno celkem 461
jednotlivých odpovědí. Jako nejdůležitější aktivita byla respondenty hodnocena
klubovna pro setkávání dětí a mládeže (41,3 %), což koresponduje i s jinými
odpověďmi v dotazníku. To platí i pro druhou nejdůležitější aktivitu: aktivity pro rodiče
s malými dětmi (35,7 %). Dále je pro respondenty důležitá klubovna pro seniory
(33,7 %), klubové aktivity napříč generačním spektrem (29,6 %) a terénní
pečovatelská služba (20,9 %). Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu
č. 11.
Graf č. 11: Která z plánovaných aktivit Komunitního centra je pro Vás osobně nebo pro Vaše
blízké důležitá?

Která z plánovaných aktivit Komunitního centra je pro Vás osobně
nebo pro Vaše blízké důležitá?
Klubovny pro setkávání dětí a mládeže.

41,3%

Aktivity pro rodiče s malými dětmi.

35,7%

Klubovna pro seniory.

33,7%

Klubové aktivity napříč generačním
spektrem.

29,6%

Terénní pečovatelská služba.

20,9%

Poradny pro klienty a obyvatele regionu
(např. psycholog, poradna pro rodinu,…

20,4%

Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s
dětmi.

17,3%

Cvičná výuková prodejna Odborného
učiliště Cvrčovice.

15,3%
9,2%

Etoped

7,7%

Kontaktní centrum "street worker".
Jiná odpověď

4,1%
0%

20%

40%

Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, N= 196.

Do varianty „Jiná odpověď“ patří následující odpovědi respondentů: “komplex pro sociálně slabší
občany“, „klub pro starší, nejen důchodce“, „infocentrum“ a jiné.
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Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – věku
respondentů. Následující tabulka č. 23 dokumentuje tři nejvíce důležité aktivity pro
jednotlivé věkové kategorie respondentů. U každé aktivity je zároveň doplněna
procentuální hodnota aktivity v rámci všech aktivit zaznamenaných danou věkovou
skupinou.
U každé aktivity je zaznamenána i její relativní četnost – tedy její procentuální
hodnota v rámci všech odpovědí věkové skupiny – součet těchto hodnot dává
dohromady více než 100 % z toho důvodu, že respondenti vybírali více, než jednu
aktivitu.
Tabulka č. 23: Která z plánovaných aktivit Komunitního centra je pro Vás osobně nebo pro
Vaše blízké důležitá? Ve vztahu k věku.
Která z plánovaných aktivit Komunitního centra je pro Vás osobně nebo pro Vaše blízké
důležitá? Ve vztahu k věku.
Kategorizovaná podoba výsledků (odpovědí).

Relativní (v %)

Do 29 let
1. Klubovny pro setkávání dětí a mládeže.
2. Aktivity pro rodiče s malými dětmi.
3. Klubové aktivity napříč generačním spektrem.

65,7
40,0
34,3

30 – 44 let
1. Klubovny pro setkávání dětí a mládeže.
2. Aktivity pro rodiče s malými dětmi.
3. Klubové aktivity napříč generačním spektrem.

53,8
47,7
29,2

45 – 59 let
1. Klubové aktivity napříč generačním spektrem.
2. Terénní pečovatelská služba.
3. Aktivity pro rodiče s malými dětmi.

44,4
38,9
33,3

60 a více let
1. Klubovna pro seniory.
2. Poradny pro klienty a obyvatele regionu.
3. Aktivity pro rodiče s malými dětmi.

59,3
23,7
22,0
Tabulka: AUGUR Consulting

Výsledky v následující tabulce č. 24 dokumentují kategorizovanou podobu tzv. volné
otázky (bez nabízených variant odpovědí), která měla za cíl zachytit aktivity, které
respondentům ve výčtu plánovaných aktivit v Komunitním centru schází. Nejčastěji
respondentům, kteří na otázku odpověděli, schází sportovní aktivita (27,8 %) a právní
nebo občanské poradenství (22,2 %). Další odpovědi byly velmi rozdílné a nebylo
proto možné je kategorizovat. Tyto odpovědi jsou uvedeny v poznámce pod čarou.
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Tabulka č. 24: Která aktivita Vám ve výčtu plánovaných aktivit Komunitního centra schází?
Která aktivita Vám ve výčtu plánovaných aktivit Komunitního centra schází?
Kategorizovaná podoba výsledků (odpovědí).

Relativní (v %)

Sportovní aktivita.
Právní nebo občanské poradenství.
Jiné.

27,8
22,2
50

CELKEM

100,0 %

Tabulka: AUGUR Consulting
Do kategorie „Jiné“ byly zařazeny následující odpovědi respondentů: „úschovna kol nebo stojany“,
„odpočinková zóna s lavičkami“, „dětská kavárna nebo family point pro rodinu a děti“, „nabídky práce –
kurzy“, „konkrétní zájmové a vzdělávací kroužky, besedy, přednášky“, „rehabilitační centrum (volně
přístupné i bez doporučení lékaře, placené)“ a jiné.

V souvislosti s Komunitním centrem byla respondentům ponechána možnost vyjádřit
jakýkoliv jiný názor nebo komentář, související s tímto tématem. V naprosté většině
odpovědi respondentů, kteří této možnosti využili, souvisely s kladným hodnocením
Komunitního centra: „Centrum je navrženo velmi dobře“, „Je to dobrý nápad“ apod.
IV.1.8. Spokojenost obyvatel ORP Pohořelice s volnočasovými aktivitami
pro jednotlivé skupiny dětí a mládeže
Následující graf č. 12 dokumentuje odpovědi respondentů na otázku, zda mají či
nemají dítě (děti). Více než polovina dotázaných (54,5 %) dítě (děti) má.
Graf č. 12: Máte dítě nebo děti?

Máte dítě nebo děti?

54,5%

Ano, mám dítě (děti)

45,5%

Ne, nemám dítě (děti)
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40%

50%
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Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, N= 189.

Respondenti, kteří mají děti, byli jako samostatná skupina dotazováni na míru
spokojenosti se službami pro jednotlivé skupiny dětí a mládeže. Míra spokojenosti
byla identifikována s využitím zjišťovacích indikátorů, u kterých respondenti
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vyjadřovali míru spokojenosti9. Z analýzy odpovědí respondentů vyplývá, že pětina
respondentů (21,2 %) uvedla, že je spokojena se službami pro rodiče a děti
v předškolním věku, čtvrtina dotázaných (26,7 %) uvedla, že je spokojena se
službami pro děti ve věku od 6 do 10 let, více než třetina respondentů (35,8 %)
uvedla, že je spokojena se službami pro děti ve věku od 11 do 14 let a necelá pětina
dotázaných (18,2 %) uvedla, že je spokojena se službami pro mládež ve věku od 15
let. Výsledky v následujícím grafu č. 13 dokumentují kategorizovanou podobu otázky.
Graf č. 13: Jak jste celkově spokojen(a) nebo nespokojen(a)
s volnočasovými aktivitami pro níže uvedené skupiny dětí a mládeže?

v ORP

Pohořelice

Jak jste celkově spokojen(a) nebo nespokojen(a) v ORP Pohořelice
s volnočasovými aktivitami pro níže uvedené skupiny dětí a
mládeže?
Pro rodiče a děti v předškolním
věku.

16,7%

Pro děti ve věku od 6 do 10 let.

62,1%

13,3%

Pro děti ve věku od 11 do 14 let.
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41,5%

29,5%

Pro mládež ve věku od 15 let.
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18,2%

80%

100%

Spokojen(a)
Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice.

IV.1.9. Absence služeb, aktivit nebo zařízení pro trávení volného času
s rodinou
Výsledky v následující tabulce č. 25 dokumentují kategorizovanou podobu tzv. volné
otázky (bez nabízených variant odpovědí). Z analýzy odpovědí respondentů vyplývá,
že více než čtvrtina respondentů uvedla konkrétní služby, aktivity nebo zařízení
(sociálního charakteru), které jim případně v místě jejich bydliště pro trávení volného
času s rodinou schází. Nejčastěji respondentům, kteří na otázku odpověděli, schází
9

Dotazovaní odpovídali na škále 1 – „Zcela spokojen(a)“ až po 7 – „Zcela nespokojen(a)“. Pro účely
analýzy byla vyloučena varianta odpovědi „Neumím posoudit“. Hodnoty byly následně kategorizovány
do skupin: Spokojen(a) (varianty odpovědí 1–2), Střed (varianta odpovědi 3-5) a Nespokojen(a)
(varianty odpovědí 6–7).
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hřiště pro děti (21,6 %), kulturní vyžití (20,2 %) a volnočasové aktivity pro děti, rodiny
a mládež (17,6 %).
Tabulka č. 25: Schází Vám případně nějaké možnosti pro trávení volného času s rodinou?
Schází Vám případně nějaké možnosti pro trávení volného času s rodinou?
Kategorizovaná podoba výsledků (odpovědí).
Hřiště pro děti.10
Kulturní vyžití.11
Volnočasové aktivity pro děti, rodiny a mládež.
Koupaliště, bazén.
Sportoviště, sportovní kroužky, sport.12
13
Ostatní.
CELKEM

Relativní (v %)
21,6
20,2
17,6
14,9
14,9
10,8
100,0 %
Tabulka: AUGUR Consulting

IV.1.10.
Spokojenost obyvatel ORP Pohořelice se sociálními
službami pro rodiny s dětmi působícími na území ORP Pohořelice
Dále bylo zjišťováno, jaké sociální služby pro rodiny s dětmi působící na území ORP
Pohořelice, respondenti nebo jejich rodinní příslušníci využívají, a jak jsou s danou
službou spokojeni. Míra spokojenosti byla identifikována na škále 1 – „Nejlepší“ až 5
– „Nejhorší“. Z grafu č. 14 vyplývá, že pouze jeden respondent (tj. 0,5 %) využívá
osobně (nebo jeho rodinný příslušník či jiná blízká osoba) nějakou sociální službu
pro rodiny s dětmi. Konkrétně se jedná o PhDr. Milan Trávníček - poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy a respondent ji ohodnotil variantou „Nejlepší“.

10

Především v lokalitě „Polní“ v Pohořelicích.
Např. kino, klubovna, kulturní akce, klub důchodců.
12
Bowling, minigolf, cyklostezky apod.
13
Do varianty „Ostatní“ patří následující odpovědi respondentů: “ kavárna pro rodiče s dětmi“, „klub
maminek Cvrčovice“, „hřiště, restaurace, škola, školka v Šumicích“ apod.
11
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Graf č. 14: Využíváte Vy osobně nebo osoba blízká v současné době některou sociální službu
působící v ORP Pohořelice?

Využíváte Vy osobně nebo osoba blízká v současné době některou
sociální službu působící v ORP Pohořelice?
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Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, n = 196.

IV.1.11.

Potenciál využití sociálně-aktivizační služby (SAS)

Respondenti byli v této sekci dotázáni na otázku, zda se podle jejich názoru v jejich
okolí vyskytuje rodina, která by měla zvážit využití sociálně-aktivizační služby14. Více
než dvě třetiny respondentů (68,6 %) uvedly, že je taková rodina nenapadá. Jedna
pětina respondentů (20,1 %) uvedla, že je napadá alespoň jedna taková rodina
v okolí, která by služby SAS využila. Zhruba jedna desetina respondentů (11,3 %)
uvedla, že ji napadá více rodin v jejich okolí, které by služby SAS využily. Podrobně
jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu č. 15.
Graf č. 15: Napadá Vás ve vašem okolí rodina, která by podle Vás měla zvážit využití sociálněaktivizační služby?

Napadá Vás ve vašem okolí rodina, která by podle Vás měla zvážit
využití sociálně-aktivizační služby?
Ne, taková rodina mě nenapadá

68,6%

Ano, napadá mě alespoň jedna taková rodina v
mém okolí

20,1%

Ano, v mém okolí je takových rodin více

11,3%
0%

20%

40%

60%

80%

Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, N= 194.

14

Součástí otázky bylo také krátké vysvětlení, co SAS znamená: „V některých obcích ČR působí tzv.
sociálně-aktivizační služba (SAS). Jedná se o terénní sociální službu určenou pro rodiny v nepříznivé
sociální situaci, kterým z tohoto důvodu hrozí odebrání dětí. SAS mimo jiné pomáhá zprostředkovat
kontakty (na lékaře, právníka, psychologa aj.), poskytuje základní finanční poradenství, pomáhá řešit
konfliktní situaci v rodině nebo zvládání rodičovské role (např. jak dohlédnout na přípravu dětí do školy
apod.).
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IV.1.12.

Zdravotní stav respondentů a případné příspěvky na péči

Výsledky v následujícím grafu č. 16 dokumentují odpovědi na otázku, zda jsou
respondenti sami, či někteří ze členů jejich domácnosti, zdravotně postižení či
nemohoucí.
Graf č. 16: Je některý z členů Vaší domácnosti zdravotně postižený či nemohoucí?

Je některý z členů Vaší domácnosti zdravotně postižený či
nemohoucí?
90,7%

Ne

Ano, jiný člen domácnosti

7,3%

Ano, já

2,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, N= 205.

Do varianty „Ano, já“ nebo „Ano, jiný člen domácnosti“ patří následující typy postižení:
“bezlepková dieta + cukrovka“, „horší pohyblivost“, „chůze s holí po operaci“, „invalidní důchod –
porušená mícha“, „omezená pohyblivost“, „nemohu chodit“, „berle“, „mentálně postižený“, „na vozíku“,
„po mozkové mrtvici“, „diabetik“ apod.

Výsledky v následujícím grafu č. 17 dokumentují odpovědi na otázku, zda pobírá
některý ze členů domácnosti respondenta příspěvek na péči.
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Graf č. 17: Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti příspěvek na péči?

Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti příspěvek na péči?
Ne

93,2%

Nevím

2,4%

Ano, ve středně těžké závislosti

1,9%

Ano, v úplné závislosti

1,0%

Ano, v lehké závislosti

1,0%

Ano, v těžké závislosti

0,5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf AUGUR Consulting, Město Pohořelice, N= 206.
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IV.2.

Shrnutí hlavních zjištění

Výzkumné šetření cílové skupiny „veřejnost“ probíhalo na území všech 13 obcí
ORP Pohořelice. Otázky dotazníku byly konzultovány se zadavatelem, dotazník
podléhal jeho schválení.
Otázky dotazníku byly strukturovány do jednotlivých tematických celků:
1. Povědomí respondentů o možnostech pomoci, zdroje čerpání informací
o možnostech pomoci.
2. Názory obyvatel na přístup ORP Pohořelice k jednotlivým skupinám obyvatel
z hlediska nabídky služeb, volnočasových aktivit, nabídky zařízení apod.
3. Identifikace potřeb obyvatel v sociální oblasti (spontánní rovina).
4. Preference investic do jednotlivých oblastí života (v sociální oblasti) z pohledu
respondentů.
5. Identifikace případné absence nějakého druhu poradenství pro občany v ORP
Pohořelice.
6. Identifikace případné ochoty dojíždět či platit sociální služby v ORP
Pohořelice.
7. Identifikace podpory a preferencí občanů ORP Pohořelice v souvislosti
s Komunitním centrem.
8. Spokojenost obyvatel ORP Pohořelice s volnočasovými aktivitami pro
jednotlivé skupiny dětí a mládeže.
9. Absence služeb, aktivit nebo zařízení pro trávení volného času s rodinou.
10. Spokojenost obyvatel ORP Pohořelice se sociálními službami pro rodiny
s dětmi působícími na území ORP Pohořelice.
11. Potenciál využití sociálně-aktivizační služby (SAS).
12. Zdravotní stav respondentů a případné příspěvky na péči.
Ad 1: Jak vyplývá z analýzy výsledků, nejčastěji by respondenti hledali informace
o možnostech pomoci u svého lékaře (49,3 %). Dále na Městském úřadu Pohořelice,
Odboru sociálních věcí (42,9 %) a na internetu (29,8 %).
Ad 2: Obecně lze konstatovat, že na přístup ORP Pohořelice k většině skupin osob
nemá značná část respondentů názor. U těch cílových skupin, kde respondenti
využili možnost hodnocení přístupu ORP Pohořelice, jich podstatná část označila
variantu „ORP Pohořelice se stará tak akorát“. Vysoké procento varianty odpovědi
ORP Pohořelice se stará „špatně nebo vůbec“ bylo zaznamenáno u tří skupin
obyvatel: osoby závislé na návykových látkách (62,8 %), osoby bez přístřeší (57,4 %)
a sociálně slabé rodiny s dětmi (48,5 %).
Ad 3: Nejčastěji respondentům v ORP Pohořelice schází koupaliště, bazén (14,5 %),
lékař, zubař (14,5 %) a hřiště, sportoviště pro děti a mládež (12,7 %). Tato otázka
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byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – místa bydliště
respondentů. Nejčastěji respondentům z města Pohořelice schází koupaliště, bazén
(22,5 %), rozlučková (smuteční) síň (17,5 %) a centrum pro volnočasové aktivity pro
děti, rodiny a mládež (15 %). Respondentům z ostatních obcí v ORP Pohořelice
nejvíc schází lékař, zubař (22,9 %), hřiště, sportoviště pro děti a mládež (14,3 %) a
sociální služby pro seniory (11,4 %).
Ad 4: Největší část investic v sociální oblasti by respondenti, dle výsledků analýzy,
směřovali do startovacích bytů pro mladé (60,2 %), dále pak do sportovního a
kulturního vyžití pro starší děti a mládež (43,2 %), pro zřízení či rozšíření domova pro
seniory (43,2 %), bytů pro seniory (41,3 %) a do senior taxi (40,8 %). Nejméně často
by investice směřovali do zřízení nového azylového domu (7,3 %). Tato otázka byla
taktéž vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – místa bydliště
respondentů. Obyvatelé města Pohořelice by nejčastěji investovali do Senior taxi
(64,9 %) a do zřízení či rozšíření domova pro seniory (56,1 %) zatímco obyvatelé
ostatních obcí v ORP Pohořelice by preferovali startovací byty pro mladé (68,5 %) a
sportovní a kulturní vyžití pro starší děti a mládež (48,3 %).
Ad 5: Téměř polovina respondentů uvedla, že jim schází v Pohořelicích a okolí
nějaký druh poradenství pro občany (48,8 %). Poradenství schází spíše obyvatelům
ve městě Pohořelice než v ostatních obcích ORP Pohořelice (71,4 % oproti 40,3 %).
Nejčastěji respondentům v ORP Pohořelice schází finanční poradenství (32 %),
občanské a právní poradenství (28 %), poradenství pro seniory (28 %) a poradenství
v oblasti psychologie a psychopatologie (27 %).
Ad 6: Co se týče využívání sociálních služeb, pak za službou by dojížděla méně než
třetina respondentů (30,6 %). Více než pětina z těchto dotázaných (23,8 %) by byla
ochotná dojíždět do města Brna, někteří dotazovaní (6,8 %) by byli ochotni dojíždět
pouze do spádového města. Více než polovina respondentů (52,5 %) si myslí, že by
sociální služby měly být poskytovány zdarma.
Ad 7: Co se týče podpory projektu „Komunitní centrum ve městě Pohořelice“ ze
strany občanů ORP Pohořelice, pak tento projekt podporují více než čtyři pětiny
respondentů (85,9 %). Téměř desetina dotázaných (7,3 %) na Komunitní centrum
nemá názor, další téměř desetině respondentů (6,8 %) je to jedno. S odpovědí „ne,
nepodporuji“ se neztotožňuje ani jeden respondent. V rámci plánovaných aktivit
Komunitního centra jsou respondenty a jejich blízké hodnoceny jako nejvíce důležité:
klubovna pro setkávání dětí a mládeže (41,3 %) a aktivity pro rodiče s malými dětmi
(35,7 %), dále klubovna pro seniory (33,7 %), klubové aktivity napříč generačním
spektrem (29,6 %) a terénní pečovatelská služba (20,9 %). Tato otázka byla
vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – věku respondentů. Pro
věkovou kategorii respondentů ve věku do 29 let a věkovou kategorii 30 – 44 let jsou
nejvíce důležité: Klubovny pro setkávání dětí a mládeže, Aktivity pro rodiče s malými
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dětmi a Klubové aktivity napříč generačním spektrem. Pro věkovou kategorii
respondentů ve věku 45 – 59 let jsou nejvíce důležité: Klubové aktivity napříč
generačním spektrem, Terénní pečovatelská služba a Aktivity pro rodiče s malými
dětmi. Pro věkovou kategorii respondentů ve věku 60 a více let jsou nejvíce důležité:
Klubovna pro seniory, Poradny pro klienty a obyvatele regionu a Aktivity pro rodiče
s malými dětmi.
Ve výčtu plánovaných aktivit Komunitního centra respondentům nejčastěji schází
sportovní aktivity (27,8 %) a právní nebo občanské poradenství (22,2 %). Polovina
všech zaznamenaných odpovědí respondentů byla natolik odlišná, že nebylo možné
je kategorizovat a jsou tak vypsány samostatně (viz str. 30).
Ad 8: Více než polovina dotázaných (54,5 %) má dítě (děti). Tato skupina
respondentů dále odpovídala na otázku související s mírou spokojenosti s určitými
službami pro uvedené skupiny dětí a mládeže: téměř pětina respondentů (16,7 %)
uvedla, že je nespokojena se službami pro rodiče a děti v předškolním věku, se
službami pro děti ve věku od 6 do 10 let není spokojeno téměř 14 % respondentů.
Více než pětina respondentů (22,6 %) uvedla, že je nespokojena se službami pro
děti ve věku od 11 do 14 let. Se službami pro mládež ve věku od 15 let je
nespokojeno téměř 30 % respondentů, kteří dopověděli na tuto otázku.
Ad 9: Více než čtvrtina respondentů uvedla konkrétní služby, aktivity nebo zařízení,
které jim případně v místě jejich bydliště pro trávení volného času s rodinou schází.
Nejčastěji respondentům, kteří na otázku odpověděli, schází hřiště pro děti (21,6 %),
kulturní vyžití (20,2 %) a volnočasové aktivity pro děti, rodiny a mládež (17,6 %).
Ad 10: Jak vyplývá z analýzy výsledků, pouze jeden respondent využívá osobně
(nebo jeho rodinný příslušník či jiná blízká osoba) nějakou sociální službu pro rodiny
s dětmi. Konkrétně se jedná o službu: PhDr. Milan Trávníček - poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy a respondent ji ohodnotil variantou „Nejlepší“.
Ad 11: V rámci otázky na míru potřebnosti sociálně-aktivizační služby na území ORP
Pohořelice více než dvě třetiny respondentů (68,6 %) uvedly, že je rodina, která by
měla zvážit využití sociálně-aktivizační služby, nenapadá. Jedna pětina respondentů
(20,1 %) uvedla, že je napadá alespoň jedna taková rodina v okolí, která by služby
SAS využila. Zhruba jedna desetina respondentů (11,3 %) uvedla, že ji napadá více
rodin v jejich okolí, které by služby SAS využily.
Ad 12: Devět z deseti respondentů (90,7 %) nejsou zdravotně postižení či
nemohoucí. Téměř desetina respondentů (7,3 %) uvedla, že je zdravotně postižený
či nemohoucí jiný člen domácnosti. Zdravotně postižených či nemohoucích jsou 2 %
respondentů. Více než devět desetin respondentů (93,2 %) nepobírá žádný
příspěvek na péči.
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IV.3.
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI CÍLOVOU SKUPINOU
DĚTI A MLÁDEŽ VE VĚKU 11 – 26 LET

Výběr vzorku respondentů byl zde taktéž stanoven na základě záměrného kvótního
výběru. Výběrový soubor byl stanoven opět v rozsahu 200 respondentů z šesti škol a
zařízení pro děti a mládež v ORP Pohořelice:







Základní škola Loděnice
Základní škola Pohořelice
Základní škola Vlasatice
Základní škola Vranovice
Odborné učiliště Cvrčovice
Středisko volného času Pohořelice

Vzhledem k celkovému počtu obyvatel ORP Pohořelice, kteří jsou starší 15 let
(základní soubor), je početnost výběrového souboru nadstandardně velká. Nakonec
bylo statisticky pracováno se vzorkem 201 respondentů. Početnost vzorku
respondentů a způsob jejich výběru zaručují reprezentativnost výsledků a vysokou
míru jejich validity.
V.1.

Analytická část – interpretace dat

V.1.1. Činnosti respondentů v průběhu minulého týdne
Jednalo se o uplatnění standardizované formy dotazníku, který byl se zadavatelem
konzultován. V úvodu dotazníku respondenti odpovídali na baterii 21 položek, které
identifikovaly četnosti provádění různých aktivit a činností v průběhu týdne (týden
předcházející vyplňování dotazníku). Respondenti svou odpověď zařazovali na
škále15. Z výsledků analýzy vyplývá, že nejčastěji (tj. denně a vícekrát denně) se
respondenti věnují rozhovorům s přáteli na PC (52,6 %), přípravě do školy (44,6 %),
sledování televize – zábava, seriály (40,8 %), starání se o domácí zvíře (40,8 %)
a surfování na internetu kvůli zábavě (33,2%). Detailně výsledky zobrazuje graf č. 18.

15

Pro účely interpretace dat byly hodnoty 2 – „méně než jednou týdně“, 3 – „jednou až dvakrát týdně“
a 4 – „téměř denně“ do varianty „méně než jednou týdně až téměř denně“ a hodnoty 5 – „jedenkrát
denně“ a 6 – „vícekrát denně“ do varianty „denně a vícekrát denně“.
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Graf č. 18: Jak často ses v průběhu minulého týdne věnoval/a těmto
činnostem?
Jak často ses v průběhu minulého týdne věnoval/a těmto
činnostem?
Rozhovory s přáteli na PC.
Příprava do školy.

24,0%

16,8%

32,3%

35,4%
54,7%

38,8%

21,9%

65,3%
33,2%

22,8%
51,0%

8,1%

15,8%

67,7%

15,6%

24,2%

57,3%

Hlídání mladšího sourozence.

27,1%

62,8%

Ostatní sporty mimo oddíl.

13,0%

39,3%

11,9%

Chození ven s přáteli, kamarády.

33,2%

51,5%

Hraní her na počítači.

Pomoc s úklidem bytu/domu.

40,8%

50,0%

13,1%

Četba knih, časopisů a novin.

40,8%

49,8%

Učení se cizím jazykům.

Surfování na internetu - hledání informací.

44,6%
35,2%

9,4%

Surfování na internetu kvůli zábavě.
Telefonování a posílání SMS.

52,6%

47,7%

7,7%

Starání se o domácí zvíře
Sledování televize – zábava, seriály.

37,7%

9,7%

30,4%

18,9%

18,3%

51,3%

18,3%

Sledování televize – vzdělávací pořady.

38,3%

52,1%

9,6%

Sport v rámci oddílu.

40,2%

49,0%

10,8%

Nakupování, sledování nového zboží.

31,8%

61,5%
79,7%

Hra na hudební nástroj.

14,6%

61,2%

Kroužek – malířský, divadelní, taneční atd.

32,3%

57,0%

Návštěva akcí pořádaných městem.

78,7%

Chození do klubů a diskoték.

5,7%
6,5%

38,8%

54,4%

Návštěva divadla, kina aj.

4,2%
40,9%

4,7%

17,7%

3,6%

63,3%

Jiné.
0%

Ne, vůbec

6,7%

20%

40%

Méně než jednou týdně až téměř denně

60%

80%

100%

Denně a vícekrát denně

Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice. N =201
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Respondenti měli možnost kromě výše zmíněných činností uvést také jiné činnosti,
kterým se v průběhu týdně věnovali. Odpověď uvedlo 53 dotázaných a mezi
nejčastější varianty patřil sport (31,9 %) a volnočasová činnost (31,9 %), dále pak
aktivity s blízkými (15 %). Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce č. 26.
Tabulka č. 26: Jaké jiné činnosti ses v průběhu minulého týdne věnoval?

Jaké jiné činnosti ses v průběhu minulého týdne věnoval?
Kategorizovaná podoba výsledků.

Počet respondentů
relativní (v %)

Sport
Volnočasová činnost
Aktivity s blízkými
Brigáda, jiná povinnost
Fyziologické potřeby
CELKEM

31,9 %
31,9 %
15,0 %
10,6 %
10,6 %
100,0%
Tabulka: AUGUR Consulting

V místě bydliště považuje za dostatečné možnosti pro trávení volného času po škole
více než tři pětiny respondentů (rozhodně ano 28 %, spíše ano 36,3 %). Podrobně
výsledky zobrazuje následující graf č. 19.
V.1.2. Možnosti trávení volného času po škole v místě bydliště
Graf č. 19: Myslíš si, že je v místě Tvého bydliště dostatek možností, co dělat po škole?

Myslíš si, že je v místě Tvého bydliště dostatek možností, co dělat
po škole?
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60%

70%
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10,4%
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100%

Rozhodně ne

Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N =193

V.1.3. Scházející možnosti pro trávení volného času.
Co respondentům pro trávení volného času v místě jejich bydliště schází, bylo
identifikováno prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí), což
umožnilo zachycení spontánních reakcí. Odpovědi byly následně kategorizovány. Na
otázku bylo zaznamenáno celkem 125 odpovědí. Necelá pětina respondentů uvedla,
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že jim pro trávení volného času schází děti a mládež podobného věku, kamarádi
(18,6 %), dále respondenti postrádají hřiště (míčové spory, parkour, workout aj.)
(17,9%) a bazén nebo koupaliště (17,1 %). Podrobně jsou výsledky uvedeny
v následující tabulce č. 27.
Tabulka č. 27: Scházející možnosti pro trávení volného času – kategorizované odpovědi.

Co ti pro trávení volného času v místě tvého bydliště schází?
Kategorizovaná podoba výsledků.
Děti a mládež podobného věku, kamarádi
Jiné16
Hřiště (míčové sporty, parkour, workout aj.)
Bazén nebo koupaliště
Různé sportovní a jiné kroužky
Víc zábavy, akcí, slavností
Obchody
Klub, místo na scházení se s kamarády (i uvnitř v teple)
Park, příroda
Kluziště
CELKEM

Počet respondentů
relativní (v %)
18,6 %
18,5 %
17,9 %
17,1 %
6,4 %
5,0 %
5,0 %
4,3 %
3,6 %
3,6 %
100,0 %
Tabulka: AUGUR Consulting

Následující tabulka specifikuje scházející možnosti pro trávení volného času pouze
pro respondenty z ORP Pohořelice. Tabulka uvádí tři nejčastěji zastoupené
odpovědi. Téměř čtvrtině respondentů z ORP Pohořelice chybí hřiště (míčové sporty,
parkour, workout aj.) (23,8 %), necelá čtvrtina by ráda ve svém volném čase
využívala bazén nebo koupaliště (22,5 %) a necelé pětině chybí při trávení volného
času děti a mládež podobného věku, kamarádi (16,3 %).
Tabulka č. 28: Scházející možnosti pro trávení volného času – tři nejčastější kategorizované
odpovědi.

Co ti pro trávení volného času v místě tvého bydliště schází?
Kategorizovaná podoba výsledků – tři nejčastější odpovědi
ORP Pohořelice
Hřiště (míčové sporty, parkour, workout aj.)
Bazén nebo koupaliště
Děti a mládež podobného věku, kamarádi

Počet respondentů
relativní (v %)
23,8 %
22,5 %
16,3 %
Tabulka: AUGUR Consulting

16

Do kategorie jiné byly zařazeny následující odpovědi: „cyklostezka“ 2x, “, „psí výběhů 2x“, „volná
wifi“ 2x. „sluchově postižení kamarádi nebo kluby“, „penzion“, „klid, „restaurace nebo hospoda“, „chodit
víc ven“, „procházka samotná do města“, „altánky“, „knihovna“, „kino“, „počítačové centrum zábavy“,
„počítačové centrum zábavy“, „divadlo, inline brusle“, „nějaké přírodní místo pro čtení knih“, „funkční
kino“, „občerstvení“, „videoherna“, „zvětšit army dirt park a víc pomoct klukům“, „bunkr“, „větší
knihovna.“,
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V.1.4. Návštěvnost a spokojenost s volnočasovými zařízeními v ORP
Pohořelice
Respondenti také byli dotázáni, zdali navštěvují některé z volnočasových zařízení.
V nabídce zařízení bylo Centrum volného času SVČ Domeček, Junák – český skaut,
z. s., sportovní oddíly, Základní umělecká škola a Sbor dobrovolných hasičů.
Respondenti měli také možnost vypsat jiné zařízení, které případně navštěvují. Více
než polovina (56 %) respondentů navštěvuje ve svém volném čase některá z
nabízených zařízení v ORP Pohořelice. Podrobně výsledky ilustruje graf č. 20.
Graf č. 20: Navštěvuješ ve svém volném čase některé z uvedených zařízení?

Navštěvuješ ve svém volném čase některé z uvedených zařízení?
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Žádné zařízení nenavštěvuji

60%

70%

80%

90%

100%

Navštěvuji
Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice. N =175

Respondenti navštěvující nějaká z volnočasových zařízení, byli dotázání, zdali
zařízení navštěvují v místě bydliště nebo musí dojíždět do jiné obce. Více tři pětiny
respondentů navštěvují zařízení v místě bydliště. Podrobně jsou výsledky uvedeny
v následujícím grafu č. 21.
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Graf č. 21: Navštěvuješ některé z uvedených zařízení v místě bydliště, nebo musíš dojíždět do
jiné obce?

Navštěvuješ některé z uvedených zařízení v místě bydlliště, nebo
musíš dojíždět do jiné obce?
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Zařízení navštěvuji v místě bydliště.
Zařízení v místě bydliště chybí, proto dojíždím do jiné obce.
Zařízení v místě bydliště není kvalitní, proto dojíždím do jiné obce.
Neumím posoudit.
Graf AUGUR Consulting. ORP Pohořelice.

V.1.5. Čas strávený s rodiči
Aktivně se svými rodiči (povídání si, sport, hry, výlety apod.) strávila v posledním
týdnu 13 a více hodin více než čtvrtina respondentů (25,1 %). Méně než hodinu
v týdnu strávila aktivně se svými rodiči méně než pětina dotázaných (16,9 %).
Podrobně výsledky zobrazuje následující graf č. 22.
Graf č. 22: Kolik času jsi v posledním týdnu strávil/a aktivně se svými rodiči (např. povídáte si,
sportujete, hrajete hry, chodíte na výlety atd.)?

Kolik času jsi v posledním týdnu strávil/a aktivně se svými rodiči
(např. povídáte si, sportujete, hrajete hry, chodíte na výlety atd.)?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=195 .
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V.1.6. Členství ve skupině kamarádů
Více než čtyři pětiny dotázaných respondentů z řad respondentů (83,6 %) jsou
součástí nějaké party či skupiny kamarádů. Jen necelá pětina dotázaných (16,4 %)
uvedla, že není součástí žádné party nebo skupiny kamarádů. Výsledky zobrazuje
následující graf č. 23.
Graf č. 23: Jsi členem skupiny kamarádů?

Jsi členem skupiny kamarádů?
83,6%

0%

10%

20%

30%

40%

16,4%

50%

60%

Ano

70%

80%

90%

100%

Ne
Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=195 .

V.1.7. Čas strávený s kamarády venku
Méně než pětina (16,3 %) strávila v uplynulém týdnu venku s kamarády (z party) 13 a
více hodin. Oproti tomu méně než hodinu s kamarády strávila celá pětina
respondentů (20 %). Podrobně výsledky zobrazuje následující graf č. 24.
Graf č. 24: Kolik času jsi v posledním týdnu strávil/a s kamarády (z party) venku?

Kolik času jsi v posledním týdnu strávil/a s kamarády (z party)
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice. N=160 .

V.1.8. Nuda ve volném čase
Necelá desetina dotázaných respondentů (9 %) se ve volném čase občas pravidelně
nudí. Více než polovina se ve volném čase nudí zřídka nebo vůbec (zřídka 28,6 %,
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vůbec 25,6 %). Detailně jsou výsledky zobrazeny v následujícím grafu č. 25.
Graf č. 25: Nudíš se ve volném čase?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=199 .

V.1.9. Pití alkoholu
Více než tři desetiny respondentů (31,7 %) zatím nepily alkohol. Zhruba dvě desetiny
respondentů (21,6 %) pít alkohol zkusily jednou, více je to však neláká. Naopak
několikrát měsíčně až denně alkohol pije desetina (10,5 %) dotázaných17. Výsledky
jsou podrobně znázorněny v následujícím grafu č. 26.
Graf č. 26: Jak často piješ alkohol?

Jak často piješ alkohol?
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Zatím jsem nepil(a) alkohol.
Pít alkohol jsem zkusil(a) jednou, více mě to však neláká.
Pil(a) jsem někdy alkohol, ale již ho piji méně často než jednou za rok.
Piju alkohol nejvíc jednou za rok.
Piju alkohol několikrát za rok, nejvýše jednou měsíčně.
Piju alkohol několikrát za měsíc až denně.
Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=199 .

Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – věku
respondentů. Výsledky jsou podrobně znázorněny v následujících grafech č. 27 a č.
28.

17

Pro účely interpretace dat byly dány hodnoty 6 – „piju alkohol několikrát za měsíc, nejvýše jednou
za týden“, „ 7 – piju alkohol dvakrát nebo vícekrát týdně“, 8 – „piju alkohol denně nebo vícekrát denně“
do varianty „piju alkohol několikrát za měsíc až denně“.
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Téměř dvě pětiny dětí ve věku 11-14 let (39,3 %) nikdy nepily alkohol, necelá třetina
(30,9 %) jej zkusila a více ji to již neláká. Několikrát měsíčně až denně pije alkohol
necelá dvacetina dětí tohoto věku (4,3 %)18.
Graf č. 27: Jak často piješ alkohol? (Děti 11-14 let včetně).

Jak často piješ alkohol?
Děti (11-14 let včetně)
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Zatím jsem nepil(a) alkohol.
Pít alkohol jsem zkusil(a) jednou, více mě to však neláká.
Pil(a) jsem někdy alkohol, ale již ho piji méně často než jednou za rok.
Piju alkohol nejvíc jednou za rok.
Piju alkohol několikrát za rok, nejvýše jednou měsíčně.
Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=94
Piju alkohol několikrát měsíčně až denně.

U mládeže ve věku 14-26 let celá čtvrtina respondentů (25 %) nikdy nepila alkohol a
necelá pětina respondentů (14 %) alkohol zkusila a více ji již neláká. Alkohol
několikrát týdně pije téměř desetina (9 %) mládeže19.
Graf č. 28: Jak často piješ alkohol? (Mládež 15-26 let včetně).

Jak často piješ alkohol?
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Piju alkohol několikrát za rok, nejvýše jednou měsíčně.
Piju alkohol několikrát za měsíc, nejvýše jednou týdně.
Piju alkohol několikrát týdně.
Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=100

18

Pro účely interpretace dat byly dány hodnoty 6 – „piju alkohol několikrát za měsíc, nejvýše jednou
za týden“, „ 7 – piju alkohol dvakrát nebo vícekrát týdně“, 8 – „piju alkohol denně nebo vícekrát denně“
do varianty „piju alkohol několikrát za měsíc až denně“.
19
Pro účely interpretace dat byly dány hodnoty 3 „pil(a) jsem někdy alkohol, ale již ho piji méně často
než jednou za rok a 4 – „piju alkohol nejvíc jednou za rok“ do varianty „piju alkohol nejvíc jednou za
rok“ a hodnoty „ 7 – piju alkohol dvakrát nebo vícekrát týdně“ a 8 – „piju alkohol denně nebo vícekrát
denně“ dány do varianty „piju alkohol několikrát týdně“.
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V.1.10.
Svědectví fyzického či psychického omezování či týrání
jedince v kolektivu
Více než čtvrtina dotázaných respondentů byla svědkem fyzického nebo psychického
omezování či týrání jedince v kolektivu (často 12,8 %, občas 13 %). Více než dvě
pětiny respondentů (40,3 %) oproti tomu nebyly nikdy svědkem takového jednání 20.
Detailně jsou výsledky zobrazeny v následujícím grafu č. 29.
Graf č. 29: Byl/a jsi někdy svědkem fyzického i psychického omezování či týrání jedince
v kolektivu?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=196
.

Na otázku činů při svědectví fyzického či psychického omezování nebo týrání jedince
v kolektivu bylo zaznamenáno 143 odpovědí. Více než polovina dotázaných
respondentů (56,4 %) se v situaci, kdy byla svědkem fyzického nebo psychického
omezování či týrání jedince v kolektivu, zastala týrané(ho) slovně. Téměř pětina
respondentů (18,8 %) se zastala týrané(ho) fyzicky. Více než desetina respondentů
(14,5 %) incident oznámila rodičům, více než desetina respondentů (12 %) incident
oznámila jiným dospělým, jen 2,7% respondentů incident oznámily policii a více než
desetina respondentů (10,3 %) to nechala být. Necelá desetina (7,7 %) se zachovala
jinak21. Detailně jsou výsledky zobrazeny v následujícím grafu č. 30.

20

Pro účely interpretace dat byly dány hodnoty 2 – „méně než jednou týdně“, 3 – „jednou až dvakrát
týdně“ a 4 – „téměř denně“ do varianty „méně než jednou týdně až téměř denně“ a hodnoty 5 –
„jedenkrát denně“ a 6 – „vícekrát denně“ do varianty „denně a vícekrát denně“.
21
U možnosti odpovědi „zachoval(a) jsem se jinak“ měli respondenti možnost doplnit způsob chování
do volného pole, což umožnilo zachycení spontánních reakcí. Konkrétní odpovědi dětí byly: „dělal(a)
jsem co ostatní“, „zažila jsem to s rodiči“, „já ani nevím, to je tady vzájemné“, „řekla jsem, ať ho
nechají být, to je vše“, „jelikož to byli deváťáci, tak jsem jenom koukala“, „pokusím se je rozdělit“,
„zeptala jsem se, jestli je v pohodě“, „řekla jsem, že to řeknu bráchovi“, „snažila jsem se agresorovi
vysvětlit, že to nemá dělat“.
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Graf č. 30: Co jsi v takové situaci dělal/a?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=117 .

V.1.11.
Osobní zkušenost s fyzickým či psychickým omezováním či
týráním
Více než dvě pětiny dotázaných respondentů (43,1 %) byli sami okolím fyzicky či
psychicky omezováni či týráni. Více než polovina respondentů (56,9 %) se oproti
tomu s tímto jednáním nikdy nesetkala. Detailně jsou výsledky zobrazeny
v následujícím grafu č. 31.
Graf č. 31: Osobní zkušenost s fyzickým či psychickým omezováním či týráním.
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=201 .

U téměř třetiny respondentů (31,3 %) se jednalo o slovní agresi, u téměř čtvrtiny
(24,7 %) o fyzickou agresi, u necelé čtvrtiny (23,5%) se jednalo o vydírání a u necelé
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čtvrtiny respondentů (22,4 %) o posměch ze sociálních důvodů. Detailně jsou
výsledky zobrazeny v následujícím grafu č. 32.
Graf č. 32: O jaký druh šikany se jednalo?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=134 .

Více než čtyřem pětinám respondentů (81,4 %) se tato situace stala v minulosti.
Téměř u pětiny respondentů (18,6 %) tato situace stále trvá. Detailně jsou výsledky
zobrazeny v následujícím grafu č. 33.
Graf č. 33: Stala se tato situace v minulosti nebo stále trvá?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=86 .

Více než polovina dotázaných respondentů (50,6 %) v situaci, kdy byla fyzicky či
psychicky omezována či týrána, incident oznámila rodičům. Více než třetina
respondentů (34,2 %) o tom řekla kamarádce nebo kamarádovi. Více než pětina
respondentů (20,3 %) incident oznámila jiným dospělým. Téměř pětina (17,7 %) se
v této situaci zachovala jinak22. Na otázku bylo celkem zaznamenáno 105 odpovědí.
Detailně jsou výsledky zobrazeny v následujícím grafu č. 34.

22

U možnosti odpovědi „zachoval(a) jsem se jinak“ měli respondenti možnost doplnit způsob chování
do volného pole, což umožnilo zachycení spontánních reakcí. Konkrétní odpovědi dětí byly: „řekl jsem
to učiteli“, „pomohl jsem mu, zmlátil jsem je, naučil jsem se judo a od té doby se na mě ani
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Graf č. 34: Co jsi v takové situaci dělal/a?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=201 .

V.1.12.

Kouření cigaret a marihuany

Více než polovina dotazovaných respondentů (52,7 %) zatím nikdy nekouřilo
cigarety. Necelá pětina (14,4 %) kouří cigarety denně23. Podrobné výsledky
zobrazuje následující graf č. 35.
Graf č. 35: Kouříš cigarety?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=201 .

nepodívají“, „vyřešil jsem to sám“, „neřešila jsem to, bylo mi to jedno“, „požádal jsem o přestup“,
„dozvěděl se to přítel a pomohl mi“.
23
Pro účely interpretace dat byly dány hodnoty 3 – „někdy jsem kouřil(a), ale již kouřím méně často
než jednou za rok“, 4 – „kouřím nejvýše jednou ročně“, 5 – „kouřím několikrát za rok, nejvýše jednou
měsíčně“, 6 – „kouřím několikrát za měsíc, nejvýše jedou za týden“ a 7 „kouřím dvakrát nebo vícekrát
týdně“ do varianty „občas kouřím cigarety“.
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Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – věku
respondentů. Více než tři pětiny dětí ve věku 11-14 let (67,4 %) zatím nikdy nekouřily
cigarety24. Necelé dvě pětiny mládeže ve věku 15-26 let (39,6 %) nemá s kouřením
cigaret zkušenost25. Podrobné výsledky zobrazují následující grafy č. 36 a č. 37.
Graf č. 36: Kouříš cigarety? (děti 11-14 let).
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=94

Graf č. 37: Kouříš cigarety? (mládež 15-26 let).
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=101

24

Pro účely interpretace dat byly dány hodnoty 3 – „někdy jsem kouřil, ale již kouřím méně často než
jednou za rok“, 4 – „kouřím nejvýše jednou ročně“, 5 – „kouřím několikrát za rok, nejvýše jednou
měsíčně“, 6 – „kouřím několikrát za měsíc, nejvýše jedou za týden“ a 7 „kouřím dvakrát nebo vícekrát
týdně“ a 8 „kouřím denně nebo vícekrát denně“ do varianty „někdy jsem kouřil(a)“.
25
Pro účely interpretace dat byly dány hodnoty 3 – „někdy jsem kouřil(a), ale již kouřím méně často
než jednou za rok“ a 4 – „kouřím nejvýše jednou ročně“ do varianty „kouřím nejvýše jednou za rok“ a
hodnoty 5 – „kouřím několikrát za rok, nejvýše jednou měsíčně“, 6 – „kouřím několikrát za měsíc,
nejvýše jedou za týden“ a 7 „kouřím dvakrát nebo vícekrát týdně“ do varianty „kouřím několikrát za rok
až za týden“.
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Většina dotazovaných (82,5%) zatím kouření marihuany nevyzkoušela. Necelá
pětina dotazovaných (17,5 %) tuto zkušenost již má 26. Detailně jsou výsledky
prezentovány v následujícím grafu č. 38.
Graf č. 38: Kouříš marihuanu?

Kouříš marihuanu?
82,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

9,5%

70%

80%

8,0%

90%

100%

Zatím jsem nikdy nekouřil(a) marihuanu
Kouřit marihuanu jsem zkusil(a) jednou, více mě to však neláká.
Občas kouřím marihuanu.

Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=200 .

Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – věku
respondentů. Co se týče dětí ve věku 11-14 let, kouření marihuany zatím nikdy
nevyzkoušela naprostá většina z nich (95,7%)27. U mládeže ve věku 15-26 let zatím
nikdy nekouřily marihuanu necelé tři čtvrtiny (71,2 %) z dotázaných a necelé dvě
desetiny respondentů (16,8 %) kouření zkusilo jednou a více je to již neláká 28.
Detailně jsou výsledky prezentovány v následujících grafech č. 39 a č. 40.

26

Pro účely interpretace dat byly hodnoty 3 – „někdy jsem kouřil(a), ale již kouřím méně často než
jednou za rok“, 4 – „kouřím nejvýše jednou za rok“, 5 – „kouřím několikrát za rok, nejvýše jednou
měsíčně“, 6 – „kouřím několikrát za měsíc, nejvýše jednou za týden“, 7 – „Kouřím dvakrát nebo
vícekrát týdně“, 8 – „kouřím denně nebo vícekrát denně“ do varianty – „občas kouřím marihuanu“.
27
Pro účely interpretace dat byly hodnoty 2 – „kouřit marihuanu jsem zkusil(a) jednou, více mě to však
neláká“, 3 – „někdy jsem kouřil, ale již kouřím méně často než jednou za rok“, 4 – „kouřím nejvýše
jednou za rok“, 5 – „kouřím několikrát za rok, nejvýše jednou měsíčně“, 6 – „kouřím několikrát za
měsíc, nejvýše jednou za týden“, 7 – „Kouřím dvakrát nebo vícekrát týdně“, 8 – „kouřím denně nebo
vícekrát denně“ do varianty – „kouřit marihuanu jsem zkusil(a)“.
28
Pro účely interpretace dat byly hodnoty 3 – „někdy jsem kouřil, ale již kouřím méně často než jednou
za rok“ a 4 – „kouřím nejvýše jednou za rok“ dány do varianty „kouřím nejvýše jednou za rok a
hodnoty 5 – „kouřím několikrát za rok, nejvýše jednou měsíčně“, 6 – „kouřím několikrát za měsíc,
nejvýše jednou za týden“, 7 – „Kouřím dvakrát nebo vícekrát týdně“, 8 – „kouřím denně nebo vícekrát
denně“ do varianty – „občas kouřím marihuanu“.
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Graf č. 39: Kouříš marihuanu? (děti 11-14 let).
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Graf č. 40: Kouříš marihuanu? (mládež 15-26 let).
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N = 101

Zkušenost s jinými drogami

V.1.13.

Jen necelá dvacetina respondentů (4,1 %) uvedla, že někdy zkusila jiné drogy.
Výsledky zobrazuje následující graf č. 41.

Graf č. 41: Zkusil/a jsi někdy jiné drogy (např. extázi, pervitin, heroin atd.)?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=197 .
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Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – věku
respondentů. U dětí ve věku 11-14 let mají zkušenosti s jinou drogou 2,2 % z nich, u
mládeže ve věku 16-26 let má zkušenost s jinou drogou 5,9 % respondentů.
Výsledky zobrazují grafy č. 42 a č. 43.

Graf č. 42: Zkusil/a jsi někdy jiné drogy (např. extázi, pervitin, heroin atd.)? (děti 11-14 let).

Zkusil/a jsi někdy jiné drogy (např. extázi, pervitin, heroin atd.)?
Děti (11-14 let)
97,8%

2,2%
0%

10%

20%

30%

Ano

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=94 .
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Graf č. 43: Zkusil/a jsi někdy jiné drogy (např. extázi, pervitin, heroin atd.)? (mládež 15-26 let).
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=197
.

Hraní automatů

Více než čtyři pětiny dotazovaných (83 %) nikdy nehrály na automatech. Necelá
dvacetina respondentů (17 %) s hraním na automatech má zkušenost29. Podrobně
jsou výsledky zobrazeny v následujícím grafu č. 45.

29

Pro účely interpretace dat byly hodnoty 3 – „párkrát jsem hrál(a)“, 4 – „hraju párkrát do měsíce“,
5 – „hraju párkrát do týdne“, 6 – „hraju téměř každý den“ dány do varianty – „párkrát jsem hrál(a)“.
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Graf č. 44: Hraješ automaty?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=200 .

Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – věku
respondentů. U dětí ve věku 11-14 let nemá žádnou zkušenost s hraním na
automatech 83 % z respondentů,30 u mládeže ve věku 16-26 let nemá žádnou
zkušenost s hraním na automatech 84,2 % respondentů31. Podrobně jsou výsledky
zobrazeny v následujících grafech č. 45 a č. 46.
Graf č. 45: Hraješ automaty? (děti 11-14 let).
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=94 .

Graf č. 46: Hraješ automaty? (mládež 15-26 let)

Hraješ automaty?
Mládež (15-26 let)
84,2%

0%

10%

20%

Nikdy jsem nehrál(a)

30%

40%

50%

10,8%
60%

70%

80%

Hrát automaty jsem zkusil(a) jednou, více mě to však neláká.

90%

5,0%
100%

Párkrát jsem hrál(a).

Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=101 .
30

Pro účely interpretace dat byly hodnoty 3 – „párkrát jsem hrál(a)“, 4 – „hraju párkrát do měsíce“,
5 – „hraju párkrát do týdne“, 6 – „hraju téměř každý den“ dány do varianty – „párkrát jsem hrál(a)“.
31
Pro účely interpretace dat byly hodnoty 3 – „párkrát jsem hrál(a)“, 4 – „hraju párkrát do měsíce“,
5 – „hraju párkrát do týdne“, 6 – „hraju téměř každý den“ dány do varianty – „párkrát jsem hrál(a)“.
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Sázení přes internet

V.1.15.

Téměř devět z deseti dotazovaných (87 %) nikdy nesázelo přes internet. Více než
desetina respondentů (13 %) se sázením přes internet má zkušenost32. Podrobně
jsou výsledky zobrazeny v následujícím grafu č. 47.

Graf č. 47: Sázíš přes internet (např. na sportovní zápasy apod.)?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=200 .

Otázka byla vyhodnocena také vzhledem k sociodemografickému údaji – věku
respondentů. Více než čtyři pětiny dětí ve věku 11-14 let (84 %) se sázením přes
internet zkušenost nemá 33. U mládeže ve věku 15-26 let se sázením přes internet
zkušenost nemá více než devět desetin respondentů (91 %)34. Podrobně jsou
výsledky zobrazeny v následujících grafech č. 48 a č. 49.

Graf č. 48: Sázíš přes internet (např. na sportovní zápasy apod.)? Děti (11-14 let).
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=94

32

Pro účely interpretace dat byly hodnoty 3 – „párkrát jsem sázel(a)“, 4 – „sázím párkrát do měsíce“,
5 – „sázím párkrát do týdne“, 6 – „sázím téměř každý den“ dány do varianty – „párkrát jsem sázel(a)“.
33
Pro účely interpretace dat byly hodnoty 2 – „sázet jsem zkusil(a) jednou, více mě to však neláká“
3 – „párkrát jsem sázel“, 4 – „sázím párkrát do měsíce“, 5 – „sázím párkrát do týdne“, 6 – „sázím
téměř každý den“ dány do varianty – „párkrát jsem sázel(a)“.
34
Pro účely interpretace dat byly hodnoty 2 – „sázet jsem zkusil jednou, více mě to však neláká“
3 – „párkrát jsem sázel(a)“, 4 – „sázím párkrát do měsíce“, 5 – „sázím párkrát do týdne“, 6 – „sázím
téměř každý den“ dány do varianty – „párkrát jsem sázel(a)“.
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Graf č. 49: Sázíš přes internet (např. na sportovní zápasy apod.)? Mládež (15-26 let)
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=101

V.1.16.

Důvěra dospělým a důvěryhodné osoby pro rozhovor

V otázce důvěry k dospělým se více než tři čtvrtiny dotázaných vyjádřily, že záleží na
tom, o kterého dospělého se jedná (76,9 %). Méně než pětina respondentů (14,1 %)
uvedla, že dospělým lze důvěřovat. Podrobné výsledky zobrazuje následující graf
č. 50.
Graf č. 50: Myslíš si, že dospělým se dá důvěřovat?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=199 .

V otázce, s kým si respondenti jdou popovídat, když se ocitnou v situaci, se kterou si
neví rady, byla nejčastěji uváděnou odpovědí možnost „rodiče“, za kterými by šla
více než polovina respondentů (54,3 %), dále kamarádi ze školy (35,5 %). Odpověď
„Nikomu nic neříkám“ zvolilo 12,7 % respondentů. Mezi odpovědí „Jiný dospělý
člověk“ figurovala nejčastěji možnost „partner/ka“. Podrobně jsou výsledky zobrazeny
v následujícím grafu č. 51.
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Graf č. 51: Za kým si jdeš nejčastěji popovídat, když se ocitneš v situaci, se kterou si nevíš
rady?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=201 .
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Do varianty „Jiný dospělý člověk“ patří následující odpovědi respondentů: „linka bezpečí“, „můj kluk“,
„nejlepší kamarádka“, „partner“, „přítel“, „přítelkyně“, „sestry přítel“, „trenér“ apod.

V.1.17.

Povědomí o sociálně-právní ochraně dětí.

Děti a mladí lidé byli také dotazováni, zda někdy slyšeli o sociálně-právní ochraně
dětí. Téměř třetina respondentů (32,7 %) uvedla, že pojem slyšela a ví, co znamená.
Necelá třetina respondentů (32,1 %) uvedla, že pojem již slyšela, ale neví, o co se
jedná. Necelá čtvrtina dotázaných (24 %) pak pojem nikdy neslyšela. Podrobné
výsledky zobrazuje následující graf č. 52.
Graf č. 52: Slyšel/a jsi někdy o sociálně-právní ochraně dětí?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=196 .
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Více než polovina respondentů (58,3 %) uvedla, že se o sociálně-právní ochraně dětí
dozvěděla ve škole. Téměř čtvrtina respondentů (24,4 %) se dozvěděla o sociálněprávní ochraně dětí z internetu a necelá pětina respondentů (18,1 %) od rodičů.
Celkem bylo na otázku zaznamenáno 156 odpovědí35. Podrobné výsledky zobrazuje
následující graf č. 53.
Graf č. 53: Kde ses dozvěděl/a o sociálně-právní ochraně dětí?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=127 .

V.1.18.
Zkušenosti s fackou/bitím a povídání si s rodiči o škodlivosti
drog nebo alkoholu.
V otázce na zkušenosti s fackou či bitím ze strany rodičů uvedla necelá třetina
respondentů, že k takové situaci nikdy nedošlo (31,3 %) a více než polovina
respondentů (58,6 %) uvedla, že k takové situaci dochází jenom výjimečně, když jde
o velký průšvih. Téměř každý den jsou uhozena 2 % respondentů. Podrobné
výsledky zobrazuje následující graf č. 54.

35

Do varianty „Jinde“ patří následující odpovědi respondentů: „tak různě“ a „psycholožka“.
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Graf č. 54: Někdy se stává, že taky "rupnou nervy" rodičům. Dali ti rodiče někdy facku nebo tě
uhodili?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=198 .

Více než polovina dotazovaných (57,6 %) uvedla, že si s rodiči povídali o škodlivosti
drog nebo alkoholu, zbývající necelá polovina (42,4 %) si s rodiči o škodlivosti těchto
látek nepovídala. Výsledky zobrazuje následující graf č. 55.
Graf č. 55: Povídal/a sis s rodiči o škodlivosti drog nebo alkoholu?
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Graf AUGUR Consulting, ORP Pohořelice, N=198 .
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V.2.

Shrnutí hlavních zjištění

Výzkumné šetření cílové skupiny „děti a mládež ve věku 11-26 let“ probíhalo na
území všech 13 obcí ORP Pohořelice. Otázky dotazníku byly konzultovány se
zadavatelem, dotazník podléhal jeho schválení.
Otázky dotazníku byly strukturovány do jednotlivých tematických celků:
1. Aktivity prováděné v mimoškolním čase.
2. Řešení krizových situací.
3. Rodinné zázemí.
Ad 1: Nejčastěji (tj. denně a vícekrát denně) se ve volném čase respondenti věnují
rozhovorům s přáteli na PC (52,6 %) a přípravě do školy (44,6%).
V místě bydliště považují za dostatečné možnosti pro trávení volného času po škole
více než tři pětiny respondentů (rozhodně ano 28 %, spíše ano 36,3 %).
Necelá pětina respondentů uvedla, že jim pro trávení volného času schází děti a
mládež podobného věku, kamarádi (18,6 %), dále respondenti postrádají hřiště
(17,9%) a bazén nebo koupaliště (17,1 %).
Některé z volnočasových zařízení v ORP Pohořelice navštěvuje ve svém volném
čase více než polovina respondentů (56 %).
Aktivně se svými rodiči (povídání si, sport, hry, výlety apod.) strávila v posledním
týdnu 13 a více hodin více než čtvrtina respondentů (25,1 %). Méně než hodinu v
týdnu strávila takto méně než pětina dotázaných (16,9 %).
Součástí nějaké party či skupiny kamarádů jsou více než čtyři pětiny dotázaných
respondentů (83,6 %). V uplynulém týdnu venku s kamarády (z party) strávila 13 a
více hodin necelá pětina dětí a mládeže (16,3 %), celá pětina s kamarády strávila
méně než hodinu (20 %).
Ve volném čase se občas pravidelně nudí téměř desetina dotázaných respondentů
(9 %), více než polovina se ve volném čase nudí zřídka až vůbec (zřídka 28,6 %,
vůbec 25,6).
Alkohol nepije vůbec nebo jej pije méně často než jednou za rok více než polovina
respondentů (53,3 %). Co se týče dětí, ve věku 11-14 let, dvě pětiny z nich nikdy
nepilo alkohol (39,3 %), necelá třetina jej zkusila a více ji to již neláká (30,9 %).
Svědkem fyzického nebo psychického omezování či týrání jedince v kolektivu často
nebo občas byla více než čtvrtina dotázaných respondentů (často 12,8%, občas 13
%).
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Zatím nikdy nekouřila cigarety více než polovina dotazovaných respondentů (52,7
%). Co se týče dětí ve věku 11-14 let, více než tři pětiny z nich (67,4 %) zatím nikdy
nekouřilo cigarety.
Jinou drogu někdy vyzkoušela necelá dvacetina (4,1 %) respondentů.
Nikdy nehrálo na automatech více než čtyři pětiny dotazovaných (83 %).
Nikdy nesázelo přes internet téměř devět z deseti dotazovaných (87 %).

Ad 2: V otázce důvěry k dospělým se více než tři čtvrtiny dotázaných vyjádřilo, že
záleží na tom, o kterého dospělého se jedná (76,9 %).
V otázce, s kým si respondenti jdou popovídat, když se ocitnou v situaci, se kterou si
neví rady, byli nejčastěji uváděnými odpověďmi rodiče, za kterými by šla více než
polovina respondentů (54,3 %). Odpověď „Nikomu nic neříkám.“ zvolilo 12,7 %
respondentů.
Děti a mladí lidé byli také dotazováni, zda někdy slyšeli o sociálně-právní ochraně
dětí. Téměř třetina respondentů (32,7 %) uvedla, že pojem slyšela a ví, co znamená,
necelá čtvrtina dotázaných (24 %) pak pojem nikdy neslyšela. Více než polovina
respondentů (58,3 %) uvedla, že se o sociálně-právní ochraně dětí dozvěděla ve
škole.

Ad 3: V otázce na zkušenosti s fackou či bitím ze strany rodičů uvedla necelá třetina
respondentů, že k takové situaci nikdy nedošlo (31,3 %) a více než polovina
respondentů (58,6 %) uvedla, že k takové situaci dochází jenom výjimečně, když jde
o velký průšvih.
O škodlivosti drog nebo alkoholu si s rodiči povídala více než polovina dotazovaných
(57,6 %).
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V.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI CÍLOVOU SKUPINOU
SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB)

Výběr vzorku respondentů byl stanoven na základě záměrného kvótního výběru.
Vzhledem K nízkému počtu uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením
v ORP Pohořelice (Biliculum – 3 klienti, Středisko rané péče SPRP – 1 klient,
Poradna rané péče DOREA Brno – 1 klient), byl zpracován výběrový soubor 20
respondentů ze sociální služby Oblastní charita Břeclav – Charitní pečovatelská
služba Břeclav. Tato sociální služba je služba terénní, poskytovaná v domácím
prostředí pečovatelek pro cílovou skupinu seniorů, osob se sníženou soběstačností z
důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž zdravotní
stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Vzhledem k celkovému počtu 27 klientů této služby je
početnost výběrového souboru dostatečně velká.
Co se týče spokojenosti klientů s touto sociální službou, 80 % respondentů vyjádřilo
na škále 1-8 nejvyšší spokojenost (hodnota 1), 10 % respondentů je výrazně
spokojeno (hodnota 2), 10 % respondentů není příliš spokojeno (hodnota 3 a 4) 36.
Kladně respondenti hodnotí především ochotné, vstřícné a sympatické pečovatelky a
kvalitu provedených prací. Nespokojeni jsou 2 respondenti (10 %), konkrétně
s vysokou cenou služeb a s dlouhou čekací dobou na odvoz k lékaři, na poštu apod.
Čtyřem respondentům v rámci sociální služby schází pomoc o víkendu, zajištění
kvalitní stravy vhodné pro seniory, mytí oken a odvozy automobilem.
O službě se respondenti nejčastěji dozvěděli od rodiny (30 %), z TV či místního
zpravodaje (25 %). Dále od lékaře, z LDN Hustopeče, od pracovnice sociálního
odboru MěÚ Pohořelice, od starosty obce, od pracovnice organizace, která podobné
služby poskytuje a od vrchní sestry z nemocnice.
Pečovatelskou službu respondenti využívají nejčastěji denně (40 %), jednou týdně
(35 %) a několikrát do týdne (25 %). Služba jim nejvíce pomáhá při osobní hygieně
(34 %), při zajištění chodu domácnosti (26 %) a při zvládání běžné péče o vlastní
osobu (17 %). Z téměř 80 % nebyl pro respondenty problém sehnat pečovatelskou
službu.
Kromě pečovatelské služby se o respondenty nejčastěji stará také některý
z rodinných příslušníků (63 %), a to po své pracovní době (32 %).
36

Míra spokojenosti byla identifikována na škále 1 – „Nejlepší, výborné hodnocení“ až 5 – „Nejhorší
hodnocení“.
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Podle názoru více než poloviny respondentů pociťují senioři jako největší problém ve
svém současném životě37 nemožnost postarat se sám/sama o sebe a závislost na
jiné osobě (58 %) a osamělost (58 %). Dále pak jsou pro respondenty velkým
problémem pochůzky po úřadech, návštěvy lékaře (47 %), běžné nákupy (47 %),
doprava v místě obce a chybějící senior taxi (26 %) a nedostatek bezbariérových
přístupů (26 %).
Celkem 13 respondentů pobírá příspěvek na péči, z toho 6 respondentů pobírá
příspěvek v lehké závislosti (1. stupeň), 5 respondentů pobírá příspěvek ve středně
těžké závislosti (2. stupeň), 1 respondent pobírá příspěvek v těžké závislosti (3.
stupeň), a 1 respondent pobírá příspěvek v úplné těžké závislosti (4. stupeň).

37

Respondenti u otázky „Co podle Vás pociťují senioři jako největší problém ve svém současném
životě?“ mohli označit maximálně 5 odpovědí.
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VI.

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY
SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ

Na území ORP Pohořelice se nenachází žádná vyloučená romská lokalita ani lokalita
ohrožená vyloučením. Není zde nutno řešit ani otázku bezdomoveckou.
Jako problematickou lze hodnotit lokalitu Velkého Dvora v Pohořelicích, kde sídlí
Dům na půli cesty a také jsou zde umístěny sociální byty s převažující romskou
komunitou. V areálu Domu na půli cesty dochází opakovaně ke krádežím, vloupání a
devastaci objektu. Celostátním problémem je pak neexistence následné služby a
především následného bydlení pro mladistvé po opuštění služby Dům na půli cesty.
Klienty se také nedaří naučit pracovním návykům na běžném pracovním trhu, ideální
by byla sociální firma s pravidelnou podporou těchto mladých lidí. Klienti této služby
mají problémy také se závislostmi. Sociální služba se v současné době snaží poptat
do svého zařízení pravidelnou docházku streetworkera.
Problematika drogově závislých je řešena ve spolupráci s Oblastní charitou Břeclav,
resp. Kontaktním centrem s terénním programem. Do ORP Pohořelice zajíždí
streetworker Barbora Janyová, DiS jednou za 14 dní ve středu, kdy mají drogově
závislí možnost využít výměnného programu, krizové intervence, lehkého
zdravotního ošetření, ale také asistenční služby, resp. doprovodu na úřady,
poradenství nebo zprostředkování léčby.
Drogově závislí se nevyskytují na jednom místě, ale prakticky všude. Nejvíce se
zdržují u Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře a u hotelu Morava v Pohořelicích.
Dále také u krosové dráhy, u křížku směrem na Mikulov, v okrajových částech
městského parku, na autobusovém nádraží, u čističky odpadních vod, ve čtvrti Židy,
za kostelem sv. Jakuba Staršího apod.
V ORP Pohořelice je 21 osob, se kterými „K centrum“ spolupracuje relativně
pravidelně, a jsou tudíž identifikováni. 14 dalších osob svolilo jen k anonymní
a sporadické pomoci. Průměrný věk klienta je 34 let. Cílovou skupinou „K centra“
jsou většinou injekční uživatelé pervitinu, pouze 1 klient je závislý na heroinu. Klientů
by bylo víc, ale ti, kteří užívají pervitin šňupáním sami sebe za uživatele drog ani
nepovažují, takže pomoc nevyhledávají. Stejně tak uživatelé marihuany.
Respondentka hodnotila situaci na Pohořelicku jako průměrnou v porovnání
s Břeclavskem, Mikulovskem nebo Hustopečskem, tedy s oblastmi, kde se
břeclavské „K centrum“ pohybuje. V minulém roce bylo vyměněno 1770 injekčních
jehel a bylo uskutečněno 12 testů na HIV a žloutenku typu C.
Někteří uživatelé drog se snaží pracovat, jsou však nyní často oběťmi nově
vzniklých, nedůvěryhodných pracovních agentur, které sjednávají výrazně
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nevýhodnou odměnu za práci, a to nejen pro klienty „K centra“. „K centrum“ již
vytvořilo tzv. „Black List“, kam mohou klienti o těchto věcech napsat a upozornit další
zájemce na problém. Stává se také, že tyto agentury zničehonic zaniknou a klienti
jsou bez dokladu o odpracované době, a z toho důvodu tak nedosáhnou na sociální
dávky v nezaměstnanosti.
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VII.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI CÍLOVOU SKUPINOU
PŘEDSTAVITELÉ OBCÍ V ORP POHOŘELICE

V rámci dotazníkového šetření mezi cílovou skupinou představitelů obcí v ORP
Pohořelice bylo osloveno 12 obcí v ORP Pohořelice38. Dotazník vyplnilo celkem 8
obcí a to obec Cvrčovice, Branišovice, Ivaň, Loděnice Přibice, Troskotovice,
Vlasatice a Vranovice. Dovolujeme si níže uvést stručné zobecnění hlavních
poznatků.
Mimo obce Cvrčovice, Malešovice a Odrovice působí ve všech obcích v ORP
Pohořelice některý poskytovatel sociální služby. Převážně se jedná o pečovatelskou
službu Oblastní charity Břeclav.
Většina obcí podporuje určitým způsobem sociální služby, představitelé obcí mají
povědomí o částkách, kterými přispívají na podporu sociálních služeb. Některé
služby udávaly, že jsou zapojené do systému finanční podpory v rámci celé ORP
Pohořelice.
Dle názoru oslovených představitelů obcí v současné době žádné další sociální
služby na území ORP Pohořelice nescházejí. Názor starostů na to, jaké služby
budou nejvíce využívány v blízké budoucnosti (v horizontu 5 let), je poměrně
jednotný. Jedná se o služby terénního typu. Stejně tak je jednotný odhad, jaké
skupiny obyvatel se bude týkat. Všichni respondenti odpověděli, že sociální služby
budou především pečovat o potřebné seniory.
Obce v ORP Pohořelice nemají vypracován vlastní komunitní plán obce s výjimkou
Vranovic. Jejich dokument je nazván: „Sociální obec Vranovice“. Někteří nepovažují
komunitní plánování v obci za přínos, a to ze stejného důvodu, jako nepovažují za
přínos komunitní plánování pro celé ORP, a to že lze řešit situaci, až nastane.
V dílčích případech bylo identifikováno, že starostové nemají úplné povědomí
o sociálních službách, jejich poskytování a popřípadě potřebnosti. Podrobnější
informace jsou uvedeny v příloze této zprávy.

38

Zjišťovací nástroj nebyl konfrontován s představiteli obce III. typu Pohořelice. Jedná se o zadavatele
projektu, se kterým byla vedena celá řada osobních jednání a informace tohoto charakteru byly
identifikovány face to face způsobem.
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VIII.

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍ
V ORP POHOŘELICE

V rámci dotazníkového šetření mezi cílovou skupinou poskytovatelů sociálních
služeb působících v ORP Pohořelice bylo osloveno 7 sociálních služeb39.
V návaznosti na praktické zkušenosti při dotazování jednotlivých skupin uživatelů
sociálních služeb a po konzultacích se zadavatelem byla tato cílová skupina řešena
s využitím kvalitativní metody polostandardizovaných rozhovorů. Vzhledem k nižšímu
počtu respondentů nejsou výsledky prezentovány v podobě statistik, ale v podobě
kvalitativních poznatků, které jsou v níže uvedeném textu zobecněny.
IX.1.
Seznam poskytovatelů sociálních služeb působících v ORP
Pohořelice
Identifikátor
služby41

Název služby42

Forma
poskytování
služby43

9926088

Denní stacionář
Mikulov

ambulantní

4237600

Stonožka – Mikulov

ambulantní,
terénní

Sdružení
pěstounských
rodin z.s.

6087955

Dům na půli cesty

pobytová

Velký Dvůr 134,
691 23 Pohořelice

SENIORPROJEKT
s.r.o.

7433074

SENIORPROJEKT
s.r.o.

pobytová

Náměstíčko 53,
691 25 Vranovice

Diecézní charita
Brno45

4574664

Dům léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa

pobytová 46

Jiráskova 47,
664 61 Rajhrad

Název
poskytovatele 40

BILICULUM, z.ú

Adresa44

Růžová 561/1, 692
01 Mikulov na
Moravě

39

Cílem analýzy bylo oslovit ke spolupráci všechny poskytovatele sociálních služeb, které v ORP
Pohořelice působí. V dílčích případech to však nebylo možné.
40
Název poskytovatele dle Registru sociálních služeb Jihomoravského kraje ze dne 27. 4. 2018.
41
Identifikátor služby dle Registru sociálních služeb Jihomoravského kraje ze dne 27. 4. 2018.
42
Název služby dle Registru sociálních služeb Jihomoravského kraje ze dne 27. 4. 2018.
43
Forma poskytování služby dle Registru sociálních služeb Jihomoravského kraje ze dne 27. 4. 2018,
tučně forma poskytování služby relevantní pro ORP Pohořelice.
44
Adresa dle Registru sociálních služeb Jihomoravského kraje ze dne 27. 4. 2018.
45
Oblastní charita Rajhrad.
46
Forma poskytování služby je dle Registru sociálních služeb Jihomoravského kraje pobytová,
z rozhovoru s respondentkou však vyplynulo, že služba v ORP Pohořelice poskytuje i terénní
hospicovou péči.
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Rajhrad
Diecézní charita
Brno47

7558052

Charitní pečovatelská
služba Břeclav

terénní

Seniorů 3196/1,
690 03 Břeclav

ambulantní,
terénní

Stromořadní 596/8,
690 02 Břeclav

Diecézní charita
Brno48

9052035

Kontaktní centrum
s terénním
programem Břeclav

Slezská diakonie

9734991

Poradna rané péče
DOREA

ambulantní,
terénní

Kamenná 184/11,
639 00 Brno

Středisko rané
péče SPRP,
pobočka Brno

4123958

Středisko rané péče
SPRP, pobočka Brno

terénní

Nerudova 321/7,
602 00 Brno

IX.2.

Analytická část – interpretace dat

IX.2.1. BILICULUM, z.ú. - Denní stacionář Mikulov a Stonožka – Mikulov
Druh služby: Denní stacionář a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dosah služby: Jihomoravský kraj
Cílová skupina klientů: klienti od 3 do 35 let
Respondent: Petr Malásek
Poskytovatel Biliculum, z.ú. provozuje na území ORP Pohořelice dvě sociální služby
a to Denní stacionář Mikulov a Stonožku Mikulov (sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi - doprovody ve vozidlech, kde se i při jízdě s klienty pracuje, dílny,
víkendové akce pro celé rodiny, lamoterapie, canisterapie, hippoterapie atp.).
V Biliculu je poskytována nezbytná, ale fakultativní svozová služba, proto Biliculum
disponuje třemi plně vybavenými vozidly. Pracuje zde 21 pracovníků.
Z ORP Pohořelice využívají obou sociálních služeb dohromady 3 klienti. Z ORP
Pohořelice přispívají Biliculu obce Loděnice a Přibice shodně částkou 10 000 Kč.
Biliculum se ucházelo o dotaci z rozpočtu Města Pohořelice a získalo dotaci na
službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

47
48

Oblastní charita Břeclav.
Oblastní charita Břeclav.
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Vedení Bilicula hodnotí jako dobrou spolupráci s ORP Mikulov, ORP Pohořelice
a ORP Hustopeče, naopak problematická je podle respondenta spolupráce s ORP
Břeclav.
Otázka financování není dle respondenta zatím řešena systémově, a tak neziskové
organizace žijí v existenční nejistotě. Dle státního nařízení by se měly zvednout platy
pracovníkům v sociálních službách, avšak finanční suma, kterou se jim podařilo na
činnost nashromáždit, to neumožňuje. Alokace na rok 2018 ještě v průběhu
realizace výzkumu začátkem dubna nebyly Jihomoravským krajem administrovány,
tudíž byl v té době poskytovatel bez finančního přispění od kraje. Právě kvůli
finanční stránce dochází k odchodu zkušených pracovnic. Jako pozitivní příklad
financování nestátních neziskových organizací, uvedl respondent Kraj Vysočinu,
který má tzv. předfinancování sociálních služeb. Naštěstí je největší částka financí na
provoz Bilicula z evropských dotací.
Kraj přenesl na obce povinnost z 20 % sociálně aktivizační služby sponzorovat. Ty
se však k tomuto závazku staví různě. Některé obce nemají v Biliculu svého občana,
přesto finančně přispívají. Např. z ORP Mikulov obce Nový Přerov nebo Novosedly
dokonce částkou 100 000 Kč. Jiné obce zde klienta mají a nepřispívají žádnou
částkou.
IX.2.2. Sdružení pěstounských rodin z.s - Dům na půli cesty
Druh služby: Dům na půl cesty
Dosah služby: Celá ČR
Cílová skupina klientů: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní péče
Respondent: Mgr. Ladislav Nevrkla
Cílovou skupinou sociální služby jsou mladí lidé ve věku 18 – 26 let, kteří opouštějí
domovy, výchovné ústavy, výkony trestu nebo odcházejí z pěstounské péče a nemají
kam jít. Tato nestátní nezisková organizace pomáhá mladým lidem, kteří se ocitli
v obtížné situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Sociální služba je
zpravidla poskytována na 1 rok, kapacita je 15 klientů. Na Jižní Moravě jsou pouze 2
domy na půli cesty (Pohořelice a Brno).
Dříve byla v komplexu služby farma s koňmi a pole, nastaly však finanční problémy a
především se ani nenaplnila vize, že se klienti pravidelně zapojí do zemědělských
prací. V roce 2015 farma z finančních důvodů zanikla, jelikož tento způsob pomoci
nebyl uznán jako sociální služba. Vedoucí Domu na půl cesty sdělil, že spojení
služby s farmou byla, i dle jeho názoru, představa mylná. Klienti se jednak průběžně
obměňují a jednak jde o náročnou klientelu, se kterou se velmi obtížně pracuje. Tato
vize se ukázala jako slepá ulička.
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Jako smysluplnější je shledána cesta podpory při uplatnění na reálném trhu práce.
Přestože je v okolí areálu Domu na půli cesty pracovních příležitostí dostatek, nedaří
se záměr naučit klienty pracovním návykům. Špatně se začleňují, jsou obtížně
vzdělavatelní, nezvládají pravidelnost docházky. Z normálního pracovního poměru
jsou propuštěni, a poté hledají pouze práci nárazovou a nelegální cestou. Navíc jsou
často tito mladí lidé zadluženi, stávají se obětmi různých podvodníků. Řešením by
mohla být sociální firma, ale taková zde není.
Klienti jsou zpravidla chlapci. Více než polovina klientely jsou, dle vyjádření
respondenta, Romové. Problémem se stalo to, že z blízko umístěných sociálních
bytů do areálu Domu na půli cesty nekontrolovaně přichází a odchází jejich většinou
romští obyvatelé. Vrací se také bývalí klienti, kteří se po ukončení služby stali
bezprizorní. Hledají zde především úkryt před zimou. Areál nelze zcela zamknout a
přes víkendy zde dochází opakovaně ke krádežím, vloupání a devastaci objektu.
Přestože jsou v areálu zabudovány kamery i alarm, nepomáhá to a tyto incidenty se
neustále řeší s městskou policií.
Zásadním problémem je, že obce, ve kterých jsou mladí lidé nahlášeni k trvalému
pobytu, nejeví zájem o spolupráci, a tedy perspektiva následného bydlení po
ukončení sociální služby je mizivá. Je na obcích, jak se k problému postaví, a ty
problém většinou ignorují. Celoplošně věc řešena není. Bezdomovectví těchto lidí se
tak jen o rok odsouvá. Vedoucí Domu na půli cesty by ocenil hlubší spolupráci
s obcemi, kde jsou mladí lidé přihlášeni k trvalému pobytu, především co se týče
problematiky následného bydlení. Vedoucí Domu na půli cesty naopak kvituje
spolupráci s potravinovou bankou.
Klienti této sociální služby mají problémy se závislostmi. V místě areálu Domu na půl
cesty schází služba „K centra“, pravidelná docházka streetworkera. Péče o klienty je
zde dle respondenta navíc tak psychicky náročná, že personál tlak nevydrží déle než
2 roky a neustále se obměňuje.

IX.2.3. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad - Dům léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa
Druh služby: Odlehčovací služba
Dosah služby: Celá ČR
Cílová skupina klientů: klienti od 18 let
Respondentka: Bc. Marie Konzalová
V roce 2017 byla v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa (DLBsH) poskytnuta
odlehčovací služba s hospicovou zdravotní péčí 1 klientovi z obce Loděnice,
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3 klientům z Pohořelic, 1 klientovi z Přibic, 1 klientovi z Šumic a 1 klientovi
z Vranovic. Letos je poskytována tato sociální služba 1 klientovi z Vranovic.
Finančně odlehčovací službu s hospicovou zdravotní péčí zatím podpořily město
Pohořelice a obec Přibice.
Typologicky prozatím hospicová sociální služba neexistuje. Stále se čeká na nový
zákon, kde bude tato problematika obšírně a především jasně řešena. Jelikož se
jedná o záležitost, která je ale na rozhraní sociální a zdravotní oblasti, řešení se stále
odsouvá. Proto je hospicová péče prozatím schována v kolonce „odlehčovací
služba“.
Od minulého roku začíná plně pracovat mobilní hospicová péče, která navýšila svou
kapacitu. Mobilní hospice dojíždí do vzdálenosti 30 km. Mobilní hospic prozatím
pečoval o klienty v obcích Ivaň a Vranovice. Všechny obce ORP Pohořelice jsou
v okruhu dojezdu mobilního hospice, takže v případě volné kapacity by mobilní
hospic v těchto obcích mohl působit.
Vedení Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa se snažilo vyjednávat o spolupráci
s jednotlivými ORP, ale zjistili, že jednotlivé obce mají svou politiku, tudíž začali
komunikovat s jednotlivými obcemi. Žádali o dotaci na základě tzv. uznatelných
nákladů, resp. že 5 % uznatelných nákladů by měly obdržet od obce. Někteří
starostové se této povinnosti brání, zajímají se o jméno klienta z jejich obce, kterýžto
údaj nesmí sociální služba poskytnout. Vedení hospice by preferovalo zjednodušení
komunikace, a to pouze na úrovni ORP, ne jednotlivých obcí.
Dle názoru respondentky schází obecně v regionu, tedy ne jen na území ORP
Pohořelice, klasická odlehčovací služba. Jedná se o velmi žádanou potřebnou službu
z hlediska rodin přetížených péčí, i zde však existují jistá rizika. Zdravotní stav klientů
se často po přechodu z domácího prostředí zhorší a v mnoha případech začnou
potřebovat i zdravotní péči, kterou je těžké v sociálních službách plně zabezpečit.
Dochází zde ke komplikovaně řešitelným situacím. Např. praktičtí lékaři by neměli
ošetřovat pacienta jiného lékaře z jiného obvodu. Z hlediska poskytovatele sociální
služby je problém i v plánování obsazenosti lůžek, jelikož se jedná o službu, která by
měla pomoci v kritických momentech rodiny, kdy např. pečující sám onemocní, což
nelze plánovat. Původně Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa nabízel několik
takových lůžek. Nyní ale od tohoto odstoupil vzhledem k velkému zájmu o základní,
resp. hospicovou službu.
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IX.2.4. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav - Charitní
pečovatelská služba Břeclav
Druh služby: Pečovatelská služba
Dosah služby: lokální
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým
postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři
Respondentka: Lenka Králíková
Poměr poskytované péče o osoby se sníženou soběstačností (tj. kolik procent je
zastoupeno neformálními pečovateli, kolik procent registrovanými službami a kolik
procent zdravotnickými organizacemi) je u každého klienta jiný a mění se v čase.
Nejprve to může rodina zcela zvládat, ale od určitého momentu se situace mění,
rodina je vyčerpaná. Některé rodiny mohou péči o svého rodinného příslušníka
zvládat samy celou dobu, ale o těch se poskytovatelé nedozvědí, jelikož rodiny
nemají potřebu je oslovit.
Z ORP Pohořelice poskytuje Charitní pečovatelská služba Břeclav sociální službu
v obcích Branišovice, Ivaň, Loděnice, Pasohlávky, Přibice, Troskotovice, Vlasatice a
Vranovice.
Charitní pečovatelská služba obdržela dotaci 402 372 Kč od Města Pohořelice za rok
2017. Od ostatních obcí v ORP žádné finanční příspěvky nedostali.
Lze říci, že celkově vzrůstá poptávka po pečovatelské službě. Služba zatím žadatele
nemusí odmítat, ale už teď je na hranici svých možností. Situace se děje i v důsledku
nového pokynu od Jihomoravského kraje, který ustanovuje povinnost vykonávat
pečovatelskou službu do večerních hodin a o víkendech. Na další rok má Charitní
pečovatelská služba Břeclav zažádané o 3 další plné úvazky (myšleno pro celou
lokalitu, nikoliv jen pro ORP Pohořelice).

IX.2.5. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav – Kontaktní
centrum s terénním programem Břeclav
Druh služby: Kontaktní centra
Dosah služby: lokální
Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
Respondentka: Hana Hajduchová
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Problematika drogově závislých je řešena ve spolupráci s Oblastní charitou Břeclav,
resp. Kontaktním centrem s terénním programem. Do ORP Pohořelice zajíždí
streetworkerk Barbora Janyová DiS. jednou za 14 dní ve středu, kdy mají drogově
závislí možnost využít výměnného programu, krizové intervence, lehkého
zdravotního ošetření, ale také asistenční služby, resp. doprovodu na úřady,
poradenství nebo zprostředkování léčby.
V ORP Pohořelice je 21 osob, se kterými „K centrum“ spolupracuje relativně
pravidelně, a jsou identifikováni. 14 dalších osob svolilo jen k anonymní a sporadické
pomoci. Průměrný věk klienta je 34 let. Cílovou skupinou „K centra“ jsou většinou
injekční uživatelé pervitinu, 1 klient je závislý na heroinu. Klientů by bylo víc, ti však
šňupají pervitin a sami sebe za uživatele drog nepovažují, tudíž pomoc
nevyhledávají. Stejně tak uživatelé marihuany.
Respondentka hodnotí situaci v ORP Pohořelice jako průměrnou v porovnání
s Břeclavskem, Mikulovskem nebo Hustopečskem, tedy s oblastmi, kde se
břeclavské „K centrum“ pohybuje. V minulém roce bylo vyměněno 1770 injekčních
jehel a bylo uskutečněno 12 testů na HIV a žloutenku typu C. Viz kapitola VII. Osoby
sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

IX.2.6. Slezská diakonie - Poradna rané péče DOREA
Druh služby: Raná péče
Dosah služby: lokální
Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým
postižením, rodiny s dítětem/dětmi
Respondentka: Mgr. Lucie Freibergová
Poradna rané péče DOREA poskytuje sociální službu 1 klientovi v obci Vranovice.
Přímo obec Vranovice službě nepřispívá. Poradna rané péče DOREA by musela
žádat o dotace přes ORP Pohořelice a to považuje vedoucí sociální služby za
administrativně náročné, jelikož mají klienty ze všech 21 ORP v Jihomoravském kraji.
Tyto jednotlivosti tedy zatím pokrývá Brno.
Nyní chtějí více propagovat svoji službu mimo Brno, jelikož zjistili, že služba není
mezi obyvateli regionu příliš známá. Plánují vytvořit tištěné propagační materiály.
Některé ORP je oslovují k propagaci na Dnech sociálních služeb, např. Znojmo, kde
se mohou prezentovat.
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IX.2.7. Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno - Středisko rané péče
SPRP, pobočka Brno
Druh služby: Raná péče
Dosah služby: Jihomoravský kraj
Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým
postižením, rodiny s dítětem/dětmi
Respondentka: Mgr. Karla Němcová
V regionu ORP Pohořelice má tato sociální služba 1 klientskou rodinu, která pečuje
o těžce postižené dítě, a to v Loděnicích u Moravského Krumlova. Město Pohořelice
přispívá službě částkou 7.007 Kč.
V ORP Pohořelice schází, dle názoru vedení rané péče, osobní asistence pro děti
s postižením ve věku 0-7 let.
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IX.

ZÁVĚR

Závěrem si společnost AUGUR Consulting s.r.o. dovoluje stručně shrnout vybrané
poznatky závěrečné zprávy projektu „Analýza pro potřeby komunitního plánování
sociálních služeb v ORP Pohořelice“, který byl realizován v rámci projektu „Komunitní
plán sociálních služeb v rámci ORP Pohořelice na období 2019–2021“
podporovaného z finančních prostředků Evropské unie, Evropského sociálního
fondu, Operačního programu Zaměstnanost49.
Analýza probíhala v období od listopadu 2017 do dubna 2018. Při empirických
aktivitách byly identifikovány názory, postoje a potřeby cílových skupin, běžná
populace a potenciální uživatelé sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb,
poskytovatelé sociálních služeb, zástupci obcí participujících v ORP Pohořelice
na procesu KPSS a další aktéři působící v sociální oblasti.
ORP Pohořelice využívá při uspokojování potřeb svých obyvatel v sociální oblasti mj.
svou geografickou polohu, tj. blízkost krajského města Brna, ale také sociální služby,
které působí v okolních ORP, jako např. Mikulov, Břeclav, Znojmo.
V ORP Pohořelice nebyl na základě analýzy empirických poznatků identifikován
žádný sociální jev, který by nebyl řešen nebo který by významným způsobem
vyžadoval urgentní řešení.
V návaznosti na proces stárnutí populace se však, stejně jako v jiných regionech
a obcích České republiky, projevuje potřeba řešit přednostně uspokojování
oprávněných potřeb v sociální oblasti pro cílovou skupinu seniorů50. Na potřebnosti
uspokojování potřeb cílové skupiny seniorů se shodli zástupci více cílových skupin
mj. také zástupci obcí I. typu v ORP Pohořelice. Doporučujeme tedy, aby se při
optimalizaci a rozvíjení sítě a kapacit sociálních služeb přihlédlo k podpoře služeb
sociální péče pro tuto cílovou skupinu, poskytovaných především terénní formou 51.
Současně doporučujeme, aby byli dále podporováni stávající poskytovatelé
sociálních služeb, kteří v ORP Pohořelice působí. Nad rámec jiných potřeb v sociální
oblasti byly zmiňovány např. podpora startovacích bytů pro mladé52 a senior taxi.
Současně je potřeba upozornit na zvýšenou míru šikany na základních školách.

49

Jednotlivé empirické aktivity mají ve své závěrečné části samostatná shrnutí hlavních zjištění.
Proces stárnutí populace je charakteristický pro většinu území České republiky i států EU.
51
Služby poskytované terénní formou jsou mimo jiné preferovány také ve střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2018-2020 a odpovídají moderním trendům
sociální politiky a sociální práce, tj. podpora seniorů v jejich přirozeném prostředí za účasti rodinných
příslušníků, osob blízkých a profesionálních sociálních služeb poskytovaných terénní formou.
52
V návaznosti na demografický vývoj ve věkové skupině 0-14 let v letech 2010-2015.
50
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Také při analýze výsledků mezi běžnou populací obyvatel ORP Pohořelice bylo
identifikováno, že v ORP neschází zásadním způsobem žádná sociální služba.
Respondenti však citlivým způsobem přistupují a vyjadřují se k možnostem, které jim
v sociální oblasti ORP Pohořelice nabízí nebo do budoucnosti nabízet může. V tomto
smyslu je potřeba zdůraznit poznatek, že naprostá většina dotázaných respondentů
podporuje vznik komunitního centra, kde bude prostor pro poskytování sociálních
služeb, poradenství, setkávání občanů, volnočasových aktivit či vzdělávání pro
všechny obyvatele regionu, a to napříč všemi generacemi v nově zrekonstruovaném
objektu bývalého hotelu Pfann.
Společnost AUGUR Consulting si dále nečiní ambici formulovat další doporučení.
Jednotlivé poznatky, které vzešly z této analýzy, jsou v podobě kvantifikací
a komentářů uvedeny v jednotlivých samostatných kapitolách této závěrečné zprávy.
Závěrem si dovolujeme vyjádřit poděkování vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Silvii
Maturové, koordinátorce projektu paní Ing. Táně Poláchové, starostům obcí I. typu,
kteří participují na procesu KPSS a všem dalším respondentům, kteří aktivně
spolupracovali na této analýze.
Společnost Augur Consulting věří, že se zprostředkované výsledky stanou zajímavou
zpětnou vazbou a napomohou dalšímu systematickému rozvoji sociálních služeb
v celém ORP Pohořelice.
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