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RESUMÉ – HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
•

Za posledních 15 let klesl počet obyvatel Karviné o 17 %, což je ve srovnání s Moravskoslezským krajem
nadprůměrný pokles. V současnosti v Karviné žije 52 824 obyvatel.

•

Populace v Karviné je ve srovnání s ČR i krajem výrazně starší. Na 100 dětí do 15 let zde připadá
155 seniorů starších 65 let.

•

Počet obyvatel bude dle prognózy klesat i v budoucnu. Očekáváme, že v roce 2033 bude v Karviné žít
cca 43,6 tisíc obyvatel. Úbytek bude způsoben z poloviny migrací a z poloviny přirozeným úbytkem.

•

Ve věkové skupině seniorů starších 80 let očekáváme do roku 2033 nárůst jejich počtu o 100 %.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OZP
•

Počet seniorů se v příštích 15 letech zvýší a poptávka po sociálních službách zaměřených na seniory
tak vzroste.

•

Z pohledu pobytových služeb jsou v Karviné podprůměrně pokryty zejména domovy pro seniory
a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Jako nedostatečná se dle normativů jeví rovněž
kapacita odlehčovacích služeb. Naopak domovy se zvláštním režimem, sociální rehabilitace a sociální
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče jsou pokryty nadprůměrně.

•

Co se týká sociálních služeb v ambulantní či terénní formě, potřebná je zejména pečovatelská služba,
která je dle normativů nyní pokryta jen cca z poloviny. Podprůměrně zastoupeny jsou také odlehčovací
služby, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace.

•

Na druhou stranu jsou v Karviné nadprůměrně pokryty denní stacionáře. Centra denních služeb
a sociální aktivizační služby pro seniory a OZP se dle normativů jeví jako dostačující.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSTATNÍ CÍLOVÉ SKUPINY
•

Celkově má Karviná dle normativů sociální služby pro ostatní cílové skupiny velice dobře pokryté.

•

Sociální služby pro děti a mladistvé – domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a raná
péče jsou všechny nadprůměrně zastoupeny.

•

Z pohledu ostatních cílových skupin jsou v pobytové formě dle normativů nadprůměrně pokryté
azylové domy a noclehárny. Nadprůměrné pokrytí však nemusí znamenat nadbytečnost. Údaje o
nezaměstnanosti a hmotné nouzi naznačují možný výskyt deprivovaných lokalit.

•

Ze sociálních služeb v terénní či ambulantní formě jsou mírně podprůměrně pokryté sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Oproti tomu terénní programy, odborné sociální poradenství či
telefonická krizová pomoc jsou zastoupeny výborně.
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METODOLOGIE
Prognóza budoucího vývoje populace v Karviné využívá tzv. kohortně-komponentní metodu. Tato metoda
vychází ze stávající věkové struktury obyvatel dle pohlaví a jednotek věku. Každá jednotka věku se vyznačuje
svou specifikou úmrtnosti, porodnosti a migrace.
Parametry modelu kohortně-komponentní metody představují věkově specifické míry plodnosti, koeficienty
přežití vypočítané z podrobných úmrtnostních tabulek zvlášť pro muže a ženy, migrační saldo po jednotkách
věku podle pohlaví.
Prognóza byla zpracována odděleně pro muže a ženy po jednotkách věku s výchozí věkovou strukturou k
30. 6. 2018. Po domluvě se zadavatelem je horizont prognózy stanoven na rok 2033.
ZDROJE DAT
Sociodemografická

studie

čerpá

z více

datových

zdrojů.

Primárním

zdrojem

dat

o obyvatelstvu jsou statistiky vedené Českým statistickým úřadem (ČSÚ), a to jak statistiky přirozené měny, tak
výsledky Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které proběhlo na území České republiky v roce 2011. Tyto prameny
doplňujeme podle potřeby dalšími statistickými údaji a informacemi poskytnutými zadavatelem.
AKTUALIZACE DEMOGRAFICKÉ PROGNÓZY
Demografická prognóza představuje výhled do budoucna, platný k aktuálnímu okamžiku a v případě, že se
předpokládané trendy skutečně naplní. Doporučujeme proto demografickou prognózu aktualizovat, a to
pravidelně po třech až čtyřech letech, a navíc za situace, kdy se objeví nepředvídaná okolnost – např. změna
územního plánu, velký developer, se kterým se nepočítalo, či jiná změna, která ovlivní atraktivnost zdejšího
bydlení a škol (např. nový významný zaměstnavatel, nové dopravní napojení na město apod.).
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PO DOHODĚ SE ZADAVATELEM PRACUJE DEMOGRAFICKÁ STUDIE S NÁSLEDUJÍCÍMI VARIANTAMI:
1. Střední varianta pro město Karviná
2. Nízká varianta pro město Karviná
3. Vysoká varianta pro město Karviná

Obr. 1 Město zahrnuté do prognózy

Zdroj: Mapy.cz

Demografická studie, Karviná | Červen 2019

5

OBYVATELSTVO
3.1. Celkový počet obyvatel
Podle ČSÚ žilo k 31. 12. 2018 v Karviné 52 824 obyvatel. Tento údaj zahrnuje osoby hlášené k trvalému pobytu
a cizince s povolením k dlouhodobému pobytu.

Tab. č. 1 Celkový počet obyvatel, 2018
Počet obyvatel
Karviná

52 824
Zdroj: ČSÚ

POZNÁMKA
Demografická studie a prognóza pracuje s údaji o obyvatelích, kteří na území jednotlivých obcí mají hlášeno
trvalé bydliště, nebo v případě cizinců hlášený pobyt. Pokud není specifikováno jinak, všechny údaje o počtu
obyvatel se vztahují k osobám s hlášeným pobytem v obci.
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3.2. Vývoj počtu obyvatel v letech 2004 - 2018
Počet obyvatel v Karviné mezi lety 2004 a 2018 klesnul o 10 643 osob, což představuje pokles o 17 %. Ve
srovnání s krajem1 se jedná o nadprůměrný pokles.

Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem
70 000

63 467
60 000

63 045

63 385

62 661

60 679
61 948

62 881

57 842
58 833

55 985
56 848

54 413

52 824

55 163

50 000

53 522

40 000

- 17 %

30 000

20 000

10 000

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Zdroj: ČSÚ

1

Počet obyvatel Moravskoslezského kraje mezi lety 2004 – 2018 klesnul o 4 %.
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3.3. Pohyb obyvatel
Jak již bylo uvedeno výše, v Karviné klesnul od konce roku 2004 do konce roku 2018 počet obyvatel
o 10 643 osob. Tento pokles byl způsoben zejména vysokým počtem vystěhovalých osob oproti přistěhovalým
(-7,5 tis.). Počet zemřelých také převyšuje počet narozených (-2,5 tis.)2.

Tab. č. 2 Pohyb obyvatel, 2004 - 2018
Přírůstek

Celkový

stěhováním

přírůstek

1 075

-57

-210

63 467

929

893

36

-82

63 385

687

775

1 022

-247

-340

63 045

635

731

972

1 040

-68

-164

62 881

2008

626

653

801

994

-193

-220

62 661

2009

594

742

753

1 318

-565

-713

61 948

2010

600

721

684

1 832

-1 148

-1 269

60 679

2011

515

718

691

1 353

-662

-865

58 833

2012

532

710

653

1 466

-813

-991

57 842

2013

495

740

696

1 445

-749

-994

56 848

2014

506

736

785

1 418

-633

-863

55 985

2015

490

700

754

1 366

-612

-822

55 163

2016

485

700

789

1 324

-535

-750

54 413

2017

495

692

756

1 450

-694

-891

53 522

2018

466

741

722

1 145

-423

-698

52 824

Období

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

2004

607

760

1 018

2005

559

677

2006

594

2007

Stav k 31.12.

Zdroj: ČSÚ

2

Zdánlivě ubylo více osob, než kolik ubylo v součtu přirozeným a migračním úbytkem. Je to dáno úpravou metodiky v roce 2011 a
napojení administrativních dat na Sčítání lidu, bytů a domů 2011.
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Demografická situace v Karviné je odlišná od situace v Moravskoslezském kraji. Míra přírůstku stěhováním je
zde výrazně nižší, naopak míra úmrtnosti je vyšší. Na tisíc obyvatel se v Karviné ročně odstěhuje průměrně 10
obyvatel.

Tab. č. 3 Relativní pohyb obyvatel v Karviné

Míra porodnosti

Míra úmrtnosti

Míra přistěhovalých

Míra vystěhovalých

Míra přírůstku stěhováním

Počet událostí na 1 000 obyvatel, průměr za roky 2014-18

Karviná

9,0

13,1

14,0

24,7

-10,7

Moravskoslezský kraj

10,0

11,1

4,5

6,5

-2,0

ČR

10,7

10,6

5,5

1,8

3,7
Zdroj: ČSÚ
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3.4. Pohlaví a věk obyvatel
Muži tvoří 49,6 % z celkového počtu obyvatel Karviné (ženy v populaci obvykle tvoří většinu, především kvůli
vyšší naději dožití).
Graf č. 2 Strom života, 31.12.2018

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura Karviné se od Moravskoslezského kraje mírně liší v následujícím:
•

Počet dětí ve věku do 10 let je podprůměrný.

•

Osoby ve věku 35 – 45 let jsou podprůměrně zastoupeny.

•

Muži ve věkové kategorii 45 – 65 let jsou nadprůměrně zastoupeni.

•

Počet žen starších 65 let je nadprůměrný.
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Populace v Karviné je v porovnání s Moravskoslezským krajem starší, na 100 dětí do 15 let zde připadá
155 seniorů starších 65 let.
Tab. č. 4 Srovnání skladby obyvatelstva podle věku – rok 2018
Obyvatelstvo ve věku

% obyvatel ve věku
Celkem

Karviná
Moravskoslezský
kraj
ČR

Index

0 – 14

15 – 64

65 a více

stáří

52 648

14 %

65 %

21 %

155

236 216

1 203 299

15 %

65 %

20 %

129

2 086 617

10 649 800

16 %

65 %

20 %

123

0 – 14 let

15 – 64 let

65 a více let

7 148

34 388

11 112

183 324

783 759

1 693 060

6 870 123

Zdroj: ČSÚ, stav k 31.12.2018
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PARAMETRY PROGNÓZY VÝVOJE OBYVATELSTVA
Budoucí vývoj počtu a struktury obyvatelstva závisí na čtyřech faktorech:
•

současné struktuře obyvatel podle věku a pohlaví (východisko),

•

na vývoji porodnosti,

•

na vývoji úmrtnosti,

•

na vývoji migrace.

STATISTICKÉ UPOZORNĚNÍ
Je třeba upozornit, že prognóza je platná pouze za podmínky, že nastanou předpokládané trendy popsané
níže. Z tohoto důvodu počítáme s variantními řešeními zohledňujícími mimo jiné i různé modely budoucí
bytové výstavby.

4.1. Současná struktura obyvatel
Prognóza vychází ze struktury obyvatel podle pohlaví a věku k 30. 6. 2018, evidované ČSÚ. Zahrnuje obyvatele
s trvalým či dlouhodobým pobytem v obci (tedy včetně cizinců).
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4.2. Plodnost
Budoucí úroveň plodnosti vyjádřená úhrnnou plodností a plodnost žen v závislosti na jejich věku (tj. míra
plodnosti podle věku) jsou základními parametry vstupujícími do prognostických výpočtů.
ÚHRNNÁ PLODNOST
Na 1 matku žijící v Karviné připadá v průměru 1,57 narozených dětí (průměr za poslední 3 roky).
Tab. č. 5 Úhrnná plodnost*
Rok

Karviná

Moravskoslezský kraj

ČR

2016

1,52

1,59

1,57

2017

1,62

1,60

1,63

2018

1,57

n/a

n/a

Průměr 2015 - 2017

1,57

1,60

1,60

Zdroj: ČSÚ * Počet živě narozených dětí na matku.

PARAMETRY PLODNOSTI PRO PROGNÓZU
Do budoucna počítáme s obdobnou úhrnnou plodností a to 1,6 dětí na matku ve střední variantě.
Tab. č. 6 Varianty vývoje úhrnné plodnosti použité v prognóz
Nízká varianta
Stávající stav
Prognóza 2019 – 2033

Střední varianta

Vysoká varianta

1,57
1,50

1,60

1,70
Zdroj: ČSU, odhad Demografie Morava
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MÍRA PLODNOSTI PODLE VĚKU MATKY
Pro účely prognózy budoucího demografického vývoje je důležitá jak celková úhrnná plodnost, tak i její věkový
profil (věk žen rodiček). Z níže uvedeného grafu je patrné, že v Karviné se nejvíce dětí rodí ženám v rozmezí
25 - 29 let.
Pro stanovení prognózy budoucího vývoje plodnosti budeme používat věkový profil plodnosti ve městě. Přitom
předpokládáme, že se bude věk matek při narození dítěte mírně zvyšovat, ovšem výrazně pomaleji, než tomu
bylo na přelomu 20. a 21. století.

Graf č. 3 Míry plodnosti podle věku matky

Zdroj: ČSÚ, výpočet Demografie Morava
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4.3. Úmrtnost
Pro odhad úmrtnosti vycházíme z podrobných úmrtnostních tabulek pro muže a ženy za období 2014 - 2015,
vypočítaných pro Moravskoslezský kraj.
Při odhadování naděje dožití vycházíme ze střední varianty projekce ČSÚ pro Moravskoslezský kraj. Podle ní by
v roce 2020 měla naděje dožití činit 75,3 let pro muže a 81,8 pro ženy. Tuto naději dožití jsme upravili do tří
variant prognózy.
Tab. č. 7 Střední délka života při narození, Moravskoslezský kraj
Muži

Ženy

2014 - 2015 – současný stav

74,2

80,9

Nízká varianta – prognóza

74,2

80,9

Střední varianta – prognóza

75,3

81,8

Vysoká varianta - prognóza

76,3

82,8

Zdroj: ČSÚ, odhad Demografie Morava
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4.4. Migrace
Na regionální úrovni je budoucí vývoj často ovlivněn spíše migrací než porodností či úmrtností. Odhadování
budoucí migrace je velmi komplikované. Na lokální úrovni může mít na migraci vliv tolik aspektů, že není možné
je všechny předvídat3. Nezohledněním migrace bychom se ale mohli dopustit většího zkreslení, než když
započítáme jakkoliv její ne zcela přesný odhad.
Při odhadování budoucí migrace vycházíme z dosavadních trendů. V posledních deseti letech se pohybovalo
saldo migrace okolo -500 až -600 osob ročně. Nízká varianta tento negativní trend kopíruje a průměrné roční
saldo migrace stanovuje na - 500 osob. Naopak, vysoká varianta předpokládá, že míra vystěhování klesne a
saldo migrace bude pouze -100 osob ročně. Střední varianta počítá se saldem migrace -300 osob ročně.
Tab. č. 8 Parametry budoucí migrace pro roky 2019 – 2033
Odhad salda migrace

Odhad salda migrace

Odhad salda migrace

Odhad salda migrace

za roky 2019 - 2023

za roky 2024 - 2028

za roky 2029 – 2033

Vysoká varianta

- 500

- 500

- 500

-1 500

Střední varianta

- 1 500

- 1 500

- 1 500

- 4 500

Nízká varianta

- 2 500

- 2 500

- 2 500

- 7 500

Varianta

CELKEM ZA ROKY
2019 -2033

Zdroj: odhad Demografie Morava

STŘEDNÍ VARIANTA MIGRACE předpokládá, že do roku 2033 celkové saldo migrace ve městě dosáhne počtu
- 4 500 osob, tedy -300 osob ročně.
NÍZKÁ VARIANTA MIGRACE počítá s tím, že v příštích 15 letech bude celkové saldo migrace činit - 7 500 osob.
VYSOKÁ VARIANTA MIGRACE předpokládá, že do roku 2033 celkové saldo migrace v Karviné dosáhne počtu
-1 500 osob.

POZNÁMKA
Na výši migrace mají vliv jak vnitřní faktory (např. nabídka pozemků k výstavbě, regulace...), tak i ekonomická
situace obyvatel či bytová výstavba. Doporučujeme proto situaci monitorovat a provádět pravidelnou
aktualizaci demografické studie.

3

Jak se bude vyvíjet ekonomická situace, zda bude zájem o bydlení v obci, jak se z pohledu migrace budou

chovat rozvedení, zda se plánovaná výstavba nezpozdí…
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Předpokládaný vývoj migračního přírůstku ukazuje níže uvedený graf.
Graf č. 4 Přírůstek stěhováním pozorovaný v letech 2004 – 2018 a prognózovaný
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0
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Zdroj: ČSÚ, odhad Demografie Morava
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VĚKOVÁ STRUKTURA MIGRACE
Do prognózy vývoje věkové struktury obyvatel započítáváme jak celkovou intenzitu migrace, tak i věkový profil
přistěhovalých a vystěhovalých za roky 2016 až 2018.
Z přehledu je jasně patrné, že do Karviné se stěhují především lidé ve věku 25 - 34 let, často i s malými dětmi.
Mírně starší se zároveň i vystěhovávají.

Tab. č. 9 Věková struktura migrace 2016 - 2018
Věk

Přistěhovalí

Vystěhovalí

0-4

11 %

10 %

5-9

8%

6%

10 - 14

4%

5%

15 - 19

5%

5%

20 - 24

11 %

10 %

25 - 29

12 %

13 %

30 - 34

11 %

11 %

35 - 39

7%

8%

40 - 44

6%

6%

45 - 49

6%

6%

50 - 54

5%

5%

55 - 59

3%

4%

60 - 64

3%

3%

65 - 69

3%

2%

70 – 74

2%

2%

75 – 79

1%

1%

80 – 84

1%

1%

85+

1%

1%

100 %

100 %

Celkem

Zdroj: ČSÚ
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VÝSLEDKY PROGNÓZY
Na základě výše uvedených parametrů byl proveden modelový výpočet vývoje počtu a struktury obyvatel obce.
Pokud se naplní shora uvedené předpoklady, lze očekávat, že celkový počet obyvatel bude v příštích 15 letech
klesat. V roce 2033 by zde mělo žít cca 43,6 tisíc obyvatel ve střední variantě, což by znamenalo pokles -18 %
oproti stávajícímu stavu.
Graf č. 5 Vývoj počtu obyvatel dle 3 prognostických modelů
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

Nízká varianta

Střední varianta

Vysoká varianta

Dosavadní vývoj
Zdroj: výpočet Demografie Morava

POZNÁMKA
Zatímco v posledních 15 letech byl úbytek obyvatel způsoben především migrací (-7,5 tis.), v příštích 15 letech
očekáváme snížení migrace (-4,5 tis.). Zároveň ale výrazně více lidí ubyde přirozeným způsobem. Vzhledem
k věkové struktuře zemře o 4,5 tis. více lidí, než se narodí.
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Očekáváme, že celkový počet obyvatel Karviné v příštích 15 letech klesne o cca 18 %. V následujícím grafu je
srovnání vývoje počtu obyvatel dle základních věkových skupin. Počet dětí ve věku do 15 let v příštích letech
klesne o cca třetinu. Výrazný pokles se bude týkat také skupiny osob v produktivním věku (15 – 64 let),
konkrétně o jednu čtvrtinu. Obyvatelstvo Karviné bude výrazně stárnout a počet seniorů nad 65 let se v příštích
15 letech zvýší o 9 %.
Graf č. 6 Vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin, střední varianty
35 000

- 24 %

30 000
25 000
20 000

+9%

15 000
10 000
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0

0 - 14 let

15 - 64 let

65 a více let

Zdroj: výpočet Demografie Morava
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Index stáří je jednou z charakteristik věkové struktury obyvatelstva, která vypovídá o stárnutí obyvatelstva.
V Karviné je v současnosti index stáří 155, což znamená, že na 100 dětí do 15 let zde připadá 155 seniorů ve
věku 65+ let. Ve srovnání s celou ČR (index stáří 123) je to výrazně nadprůměrná hodnota.
Do budoucna index stáří poroste. V roce 2033 bude na 100 dětí připadat cca 250 seniorů.
Graf č. 7 Vývoj indexu stáří
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Zdroj: výpočet Demografie Morava
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Počet dětí do dvou let věku bude po celé predikované období klesat. Ve střední variantě se počet nejmladších
sníží z dnešní úrovně 1 400 na cca 900 v roce 2033.
Graf č. 8 Vývoj počtu dětí ve věku 0 - 2 let
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Zdroj: výpočet Demografie Morava
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Počet tří až pětiletých dětí, tj. potenciálních žáků MŠ, bude klesat až na cca 900 dětí v roce 2033.

Graf č. 9 Vývoj počtu dětí ve věku 3 - 5 let
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Zdroj: výpočet Demografie Morava
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Počet dětí ve věku prvního stupně základní školní docházky s trvalým bydlištěm v Karviné bude při střední
variantě klesat až na cca 1 600 dětí v roce 2033.

Graf č. 10 Vývoj počtu dětí ve věku 6 - 10 let
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Zdroj: výpočet Demografie Morava
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Pro doplnění uvádíme i orientační odhad počtu šestiletých dětí. Ve střední variantě by se měl jejich počet po
celé predikované období snižovat až na cca 300 v roce 2033.

Graf č. 11 Vývoj počtu šestiletých dětí
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Nízká varianta

Střední varianta

Vysoká varianta

Zdroj: výpočet Demografie Morava
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Počet dětí ve věku druhého stupně ZŠ bude dle střední varianty nejdříve růst. Po roce 2021 bude následovat
pokles. V roce 2033 bude v Karviné žít cca 1 440 dětí v této věkové kategorii.

Graf č. 12 Vývoj počtu dětí ve věku 11 - 14 let
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Zdroj: výpočet Demografie Morava
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Pro doplnění uvádíme i počet jedenáctiletých dětí, tedy potenciálních žáků šestých tříd. Jejich počet v příštích
letech klesne o cca 30 %.

Graf č. 13 Vývoj počtu jedenáctiletých dětí
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Zdroj: výpočet Demografie Morava
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Pokud jde o mladistvé ve věkové skupině 15 – 18 let, očekáváme až do roku 2025 mírný nárůst jejich počtu. Po
roce 2026 očekáváme pokles až na cca 1 500 osob v roce 2033.

Graf č. 14 Vývoj počtu obyvatel ve věku 15 - 18 let
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Zdroj: výpočet Demografie Morava
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Počet obyvatel ve věkové skupině 19 – 23 let bude klesat až do roku 2025. Poté bude následovat mírný nárůst
až na cca 2 300 osob v roce 2030. Poté očekáváme pokles.

Graf č. 15 Vývoj počtu obyvatel ve věku 19 - 23 let
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Zdroj: výpočet Demografie Morava
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Počet obyvatel ve věku 24 - 39 let klesne v příštích letech až na cca 6 600 osob.

Graf č. 16 Vývoj počtu obyvatel ve věku 24 - 39 let
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Zdroj: výpočet Demografie Morava
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U věkové skupiny 40 - 64 let očekáváme mírný pokles. V roce 2033 bude v Karviné oproti současným 19 475
obyvatelům žít cca 16 400 občanů daného věkového rozmezí.

Graf č. 17 Vývoj počtu obyvatel ve věku 40 - 64 let
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Počet seniorů bude v příštích 15 letech růst ze současných 11 260 na cca 12 300 osob.

Graf č. 18 Vývoj počtu obyvatel ve věku 65+ let
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Intenzivní nárůst lze očekávat ve věkové podskupině 80letých a starších. V roce 2033 by podle střední varianty
v Karviné mělo žít zhruba 4 tisíce seniorů v tomto věku, což představuje nárůst o 100 %.

Graf č. 19 Vývoj počtu obyvatel ve věku 80+ let
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Zdroj: výpočet Demografie Morava

POZNÁMKA
Nárůst počtu seniorů bude mít významný vliv na požadavky v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a
bezbariérovosti. Vzroste poptávka po terénních i pobytových sociálních službách, poptávka po zdravotních
službách, a budou se zvyšovat požadavky kladené na bezbariérovost veřejných prostranství.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
6.1. Senioři a OZP
Potřebu sociálních služeb lze nepřímo odhadnout z příspěvku na péči (PnP). Ten je určen osobám, které z
důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních
životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z PnP pak
mohou tyto osoby hradit sociální péči4. Při odhadování budoucího počtu osob vyžadujících pomoc vycházíme
z počtu pobíratelů PnP dle pohlaví a věku za POU Karviná z roku 2018.
V POU Karviná pobírá PnP 2 062 osob. Přepočteme-li to podle věkové struktury na město Karviná,
odhadujeme, že zde pobírá PnP cca 1 720 osob.
Průměrný počet PnP na 1 000 obyvatel dosahuje 32,6 což je méně oproti celému Moravskoslezskému kraji.

Tab. č. 10 Počet vyplacených příspěvků na péči, prosinec 2018

Lokalita

Příspěvek na péči

Celkem příspěvků na tisíc
obyvatel

Město Karviná - odhad

1 720

32,6

POU Karviná

2 062

32,1

Moravskoslezský kraj

43 882

36,5

ČR

358 223

33,6

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

4

Na PnP mají nárok osoby, které z důvodu zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání
životních potřeb dle stupně závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních
potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat (např. mobilita, orientace, komunikace,
stravování, oblékání…).
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V souvislosti s demografickým stárnutím lze do budoucna očekávat, že počet osob vyžadujících pomoc při
sebeobsluze, respektive příjemců PnP, vzroste, a to ze stávajících 1 720 na cca 2 200 v roce 2033 (+ 28 %).
Naroste především počet seniorů pobírající PnP. Počet OZP (do 64 let) spíše mírně klesne na cca 410 v roce
2033.

Graf č. 20 Odhad počtu osob potřebujících pomoc při sebeobsluze, Karviná, střední varianta
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Zdroj: ČSÚ, Demografie Morava

POZNÁMKA
Přes určitá omezení, jež jsou vlastní uvedeným odhadům, lze učinit závěr, že poptávka po sociálních službách
zaměřených na seniory se v příštích letech výrazně zvýší.
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6.2. Ekonomická situace obyvatelstva
HMOTNÁ NOUZE
Počet dávek v hmotné nouzi na tisíc obyvatel je v POU Karviná 45,6, což je vysoce nadprůměrné oproti
Moravskoslezskému kraji.
Tab. č. 11 Průměrný počet měsíčních vyplacených dávek v hmotné nouzi za 1Q 2019
Příspěvek na
živobytí

Doplatek na bydlení

Mimořádná

Celkem dávky

Celkem příspěvků

okamžitá pomoc

v hmotné nouzi

na 1 000 obyvatel

POU Karviná

1 731

1 177

22

2 930

45,6

Moravskoslezský kraj

16 676

10 242

320

27 238

22,6

ČR

67 961

35 927

1 678

105 566

9,9
Zdroj: MPSV

NEZAMĚSTNANOST
Průměrná míra nezaměstnanosti za 1. kvartál roku 2019 činila v Karviné 8,9 %, což je nadprůměrné oproti
Moravskoslezskému kraji i ČR.
Tab. č. 12 Míra nezaměstnanosti, měsíční průměr za 1Q 2019
Počet nezaměstnaných

Míra nezaměstnanosti

Karviná

3 131

8,9 %

Moravskoslezský kraj

37 230

4,7 %

ČR

215 829

3,1 %
Zdroj: Úřad práce

EXEKUCE
Průměrný podíl osob v exekuci v Karviné je 15,4 %. Ve srovnání s Moravskoslezským krajem a ČR zde žijí
relativně více zadlužení lidé.
Tab. č. 13 Počty exekucí, 2017
Počet osob starších 15

Počet osob v exekuci

Podíl osob v exekuci

47 763

7 375

15,4 %

Moravskoslezský kraj

1 033 048

112 227

10,9 %

ČR

8 896 900

863 000

9,7 %

let
Karviná

Zdroj: Mapaexekuci.cz
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KRIMINALITA
Index kriminality je základním nástrojem pro srovnání kriminality za jednotlivá obvodní (místní) oddělení
policie. Vyjadřuje počet zjištěných skutků za zvolené období přepočtený na 10 000 obyvatel.
Ve městě Karviná působí dvě obvodní oddělení policie – Karviná 1 a Karviná 7. Obvodní oddělení Karviná 1,
jehož územní působnost je hlavně v centru města, zaznamenalo ve sledovaném období 325,8 trestných činů
na 10 000 obyvatel, což je ve srovnání s Moravskoslezským krajem vysoce nadprůměrné. Obvodní oddělení
Karviná 7 zaznamenalo 171,0 trestných činů na 10 000 obyvatel.
Tab. č. 14 Index kriminality, období 01/2018 – 12/2018
Území

Počet trestných činů

Index kriminality

Obvodní oddělení Karviná 1*

721

325,8

Obvodní oddělení Karviná 7**

727

171,0

Moravskoslezský kraj

23 465

190,2

ČR celkem

192 405

183,5
Zdroj: Mapakriminality.cz

* územní působnost obvodního oddělení Karviná 1: Karviná - Staré Město, Karviná - Nové Město, Karviná - Fryštát, Karviná - Darkov,
Karviná – Doly
** územní působnost obvodního oddělení Karviná 7: Karviná - Mizerov, Karviná - Hranice, Karviná - Ráj, Karviná - Louky, Petrovice u
Karviné - Prstná, Marklovice, Dolní Marklovice
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6.3. Aktuálně poskytované sociální služby
Následující tabulky sumují aktuální kapacity sociálních služeb, které obyvatelé Karviné využívají. Jedná se o
služby působící na území Karviné, ale také služby mimo území města, které Karviná dotuje a obyvatelé je
mohou využívat. Kompletní seznam všech poskytovatelů sociálních služeb včetně kapacit je uveden v příloze.
Z pohledu kapacity jsou v Karviné nejvíce zastoupeny azylové domy (132 lůžek), domovy se zvláštním režimem
(122 lůžek) a domovy pro seniory (121 lůžek).
Tab. č. 15 Kapacity sociálních služeb pro obyvatele Karviné – pobytová forma
Aktuální kapacity Karviná

Soc. služba

(počet lůžek)

Azylové domy

132

Domovy se zvláštním režimem

122

Domovy pro seniory

121

Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních lůžkové péče

26

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

24

Domy na půl cesty

13

Noclehárny

13

Sociální rehabilitace

11

Chráněné bydlení

9

Odlehčovací služby

4
Zdroj: zástupci Karviné, červen 2019
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U terénních a ambulantních služeb jsou kapacitně jsou nejvíce zastoupeny denní stacionáře (17,7 úvazků),
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (16,2 úvazků) a pečovatelská služba (15,5 úvazku).
Tab. č. 16 Kapacity sociálních služeb pro obyvatele Karviné – terénní/ambulantní forma

Soc. služba

Aktuální kapacity Karviná
(počet úvazků přímé péče)

Denní stacionáře

17,7

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

16,2

Pečovatelská služba

15,5

Terénní programy

10,4

Odborné sociální poradenství

9,7

Odborné sociální poradenství

9,7

Osobní asistence

7,5

Sociální rehabilitace

3,6

Podpora samostatného bydlení

3,0

Podpora samostatného bydlení

3,0

Sociálně terapeutické dílny

2,9

Telefonická krizová pomoc

2,6

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2,4

Nízkoprahová denní centra

2,2

Nízkoprahová denní centra

2,2

Centra denních služeb

1,9

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP

1,8

Raná péče

1,7

Služby následné péče

1,1

Odlehčovací služby

0,3

Tlumočnické služby

0,3
Zdroj: zástupci Karviné, červen 2019
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6.4. Normativy kapacit sociálních služeb
Při plánování kapacit sociálních služeb v Karviné vycházíme z „normativů“ vypočítaných z kapacity základní sítě
sociálních služeb ve čtyřech krajích (Praha, Středočeský, Ústecký a Moravskoslezský). U služeb zaměřených na
seniory a OZP započítáváme počty lůžek v případě pobytových forem, respektive počty úvazků u terénních a
ambulantních forem. Pro přepočet jsme kapacity zprůměrovali na 1 000 příjemců příspěvků na péči. U služeb
pro ostatní cílové skupiny počítáme s průměrem na 10 000 obyvatel. Výsledné číslo tak udává relativní
průměrné kapacity sociálních služeb ve čtyřech krajích. Všechny výpočty budoucího vývoje vychází ze střední
varianty demografické prognózy.

POZNÁMKA
Za jednoznačně nejlepší formu plánování kapacit, dostupnosti a kvality sociálních služeb považujeme tzv.
komunitní plánování sociálních služeb. Jakékoliv koeficienty přepočtené na celostátní úroveň nemusí odpovídat
situaci v obci. Níže uvedené počty jsou proto určeny jako podklad pro diskuzi při komunitním plánování.
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PŘEPOČET KAPACIT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBYVATELE KARVINÉ – CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI A OZP, POBYTOVÁ
FORMA
V případě sociálních služeb určených primárně seniorům a OZP vycházíme z počtu příjemců PnP, kterých bylo
v Karviné v roce 2018 1 720. Odhad potřebné kapacity pak počítáme jako průměr kapacit za čtyři kraje.
Z analýzy vyplývá, že na 1 000 osob pobírajících příspěvek na péči ve čtyřech krajích ČR připadá v průměru 33,6
lůžek v domovech pro OZP.
Na Karvinou se 1 768 příjemci PnP (v roce 2019) by pak modelově mělo připadat průměrně 59 lůžek
v domovech pro OZP, aktuálně však mají jen 24 lůžek. Přepočtené kapacity domovů pro seniory by aktuálně
měly dle normativů dosahovat 191 lůžek, nyní je jich 121 a v domovech se zvláštním režimem by mělo být
alespoň 75 lůžek, aktuálně mají 122.
S nárůstem počtu seniorů poroste do budoucna i potřebná kapacita sociálních služeb.
Tab. č. 17 Senioři a OZP: potřebné - průměrné kapacity, pobytová forma
Průměrná kapacita

Aktuální kapacity
Soc. služba

přepočtená na Karvinou

Karviná
(lůžka)

2019

2024

2029

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

24

59

66

73

Domovy pro seniory

121

191

212

236

Domovy se zvláštním režimem

122

75

84

93

Odlehčovací služby

4

13

14

16

Sociální rehabilitace

11

0

1

1

26

8

9

10

0

4

4

5

Sociální služby poskytované ve zdrav.
zařízeních lůžkové péče
Týdenní stacionáře

Zdroj: Výpočet Demografie Morava
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PŘEPOČET KAPACIT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBYVATELE KARVINÉ – CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI A OZP,
AMBULANTNÍ / TERÉNNÍ FORMA
Podle normativů připadá na věkovou strukturu obyvatel města Karviná průměrně 29,1 pracovních úvazků
přímé péče pečovatelské služby, ale aktuálně mají 15,5 úvazků. Na denní stacionáře dle normativů připadá 9,1
úvazků, ve skutečnosti jich mají 17,7.

Tab. č. 18 Senioři a OZP: potřebné – průměrné kapacity, ambulantní / terénní forma
Průměrná kapacita
Aktuální kapacity
Soc. služba

přepočtená na Karvinou

Karviná
(úvazky)

2019

2024

2029

Centra denních služeb

1,9

1,6

1,7

1,9

Denní stacionáře

17,7

9,1

10,1

11,2

Odlehčovací služby

0,3

3,8

4,2

4,7

Osobní asistence

7,5

8,8

9,8

10,9

Pečovatelská služba

15,5

29,1

32,4

36,0

0

0,1

0,1

0,2

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP

1,8

1,8

2,0

2,3

Sociálně terapeutické dílny

2,9

4,5

5,0

5,5

Sociální rehabilitace

3,6

5,9

6,6

7,3

0

0,5

0,5

0,6

Průvodcovské a předčitatelské služby

Tísňová péče

Zdroj: Výpočet Demografie Morava

SHRNUTÍ SENIOŘI A OZP
V Karviné jsou z pobytových zařízení podprůměrně zastoupeny zejména domovy pro seniory, domovy pro OZP
a odlehčovací služba. Naopak domovy se zvláštním režimem, sociální rehabilitace a sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče jsou zastoupeny nadprůměrně.
Z terénních a ambulantních forem jsou podprůměrně zastoupeny pečovatelská služba, odlehčovací služby,
sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace. Naopak nadprůměrně pokryté jsou denní stacionáře.
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PŘEPOČET KAPACIT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBYVATELE KARVINÉ – DĚTI A MLADISTVÍ
V případě sociálních služeb určených pro děti a mladistvé přepočítáváme kapacity na 1 000 dětí ve věku 0 – 7
let v případě rané péče, 6 – 26 let u nízkoprahových zařízení, respektive 18 – 26 let pro domy na půl cesty.
Z normativů lze odhadnout, že pro potřeby obyvatel Karviné je průměrná přepočítaná potřeba 4,6 úvazku pro
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Počet dětí a mladistvých bude do budoucna mírně klesat a tím se sníží
i potřeba těchto zařízení.

Tab. č. 19 Sociální služby pro děti a mladistvé: potřebné – průměrné kapacity
Průměrná kapacita
Soc. služba + ukazatel

Domy na půl cesty (lůžka, věk 18 – 26 let)
Nízkoprahová zař. pro děti a mládež
(úvazky, věk 6 – 26 let)
Raná péče
(úvazky, věk 0 – 7 let)

Aktuální kapacity

přepočtená na Karvinou

Karviná
2019

2024

2029

13

1,8

1,4

1,4

16,2

4,6

4,0

3,7

1,7

0,6

0,5

0,4

Zdroj: Výpočet Demografie Morava

KOMENTÁŘ
Při plánování kapacit sociálních služeb pro děti a mládež je potřeba přihlédnout k místní situaci. Údaje o
nezaměstnanosti a hmotné nouzi naznačují možný výskyt deprivovaných lokalit, ve kterých je sociální práce
zaměřená na děti a mládež zvlášť potřebná.
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PŘEPOČET KAPACIT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBYVATELE KARVINÉ – OSTATNÍ VĚKOVÉ SKUPINY, POBYTOVÁ
FORMA
V případě sociálních služeb určených ostatním cílovým skupinám přepočítáváme kapacity na 10 000 obyvatel
s trvalým pobytem v regionu. V Karviné žije 52,8 tisíc osob.
Z normativů lze odhadnout, že pro potřeby obyvatel Karviné je průměrná přepočtená potřeba 42 lůžek
v azylových domech, v současnosti jich zde je 132. Ve chráněném bydlení by na demografickou situaci
v Karviné mělo být 20 lůžek, v současnosti je jich pouze 9.
Vzhledem k tomu, že celkový počet obyvatel bude v budoucnu klesat, bude se rovněž snižovat poptávka po
daných sociálních službách. Poptávka se však může změnit i z důvodů nesouvisejících s demografií (např. nárůst
drogově závislých, prostituce, bezdomovectví, což je spolu s úbytkem obyvatel pravděpodobné...)

Tab. č. 20 Ostatní cílové skupiny: potřebné - průměrné kapacity – pobytová forma
Soc. služba

Aktuální kapacity

Průměrná kapacita

Karviná

přepočtená na Karvinou

(lůžka)

2019

2024

2029

132

42

40

37

Chráněné bydlení

9

20

19

18

Krizová pomoc

0

1

1

1

Noclehárny

13

5

5

5

Služby následné péče

0

1

1

1

Azylové domy

Zdroj: Výpočet Demografie Morava
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PŘEPOČET KAPACIT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBYVATELE KARVINÉ – OSTATNÍ CÍLOVÉ SKUPINY, AMBULANTNÍ /
TERÉNNÍ FORMA
Dle normativů vychází, že na velikost Karviné by mělo průměrně připadat 5,8 pracovních úvazků v odborném
sociálním poradenství, nyní zde mají 9,7 úvazků. Na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi připadají
4,4 úvazky, v současnosti zde mají 2,4 úvazky. V terénních programech vychází dle normativů 4,4 úvazky,
v současnosti zde mají 10,4 úvazku.

Tab. č. 21 Ostatní cílové skupiny: potřebné - průměrné kapacity – ambulantní / terénní forma
Průměrná kapacita

Aktuální kapacity
Soc. služba

přepočtená na Karvinou

Karviná
(úvazky)

2019

2024

2029

Intervenční centra

0

0,3

0,3

0,3

Kontaktní centra

0

1,2

1,2

1,1

Krizová pomoc

0

0,6

0,6

0,5

Nízkoprahová denní centra

2,2

1,5

1,4

1,3

Odborné sociální poradenství

9,7

5,8

5,5

5,2

Podpora samostatného bydlení

3,0

1,1

1,1

1,0

Služby následné péče

1,1

0,4

0,4

0,4

2,4

4,4

4,2

3,9

2,6

0,7

0,6

0,6

0

0,7

0,6

0,6

Terénní programy

10,4

4,4

4,2

3,9

Tlumočnické služby

0,3

0,5

0,5

0,4

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Telefonická krizová pomoc
Terapeutické komunity

Zdroj: Výpočet Demografie Morava

SHRNUTÍ OSTATNÍ CÍLOVÉ SKUPINY
Většina sociálních služeb je oproti normativům pokryta nadprůměrně, což však nemusí nic vypovídat o
nadbytečnosti. Vždy je potřeba vzít v úvahu socioekonomickou situaci, která v případě Karviné naznačuje
nadprůměrný výskyt deprivovaných lokalit a sociálně nežádoucích jevů.
Podprůměrně zastoupena je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
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ZPRACOVATEL STUDIE

Společnost DEMOGRAFIE MORAVA se zaměřuje na zkvalitňování života ve městech a
obcích na Moravě. Nabízíme demografické prognózy, průzkum veřejného mínění,
plánování sociálních služeb či plánování kapacit škol a školek. Díky našim dlouholetým
zkušenostem Vám dokážeme zaručit spolehlivé výsledky prvotřídní kvality, které slouží
pro tvorbu podkladů pro strategické rozvojové plány a komunitní plánování sociálních
služeb ve městech a obcích na Moravě.

Petr Fusek
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PŘÍLOHA – PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V následující tabulce jsou uvedeny všechny sociální služby, které mohou obyvatelé Karviné využívat. Jedná se hlavně o služby na území města Karviné, ale
zahrnuty jsou také sociální služby mimo území města, které Karviná dotuje a obyvatelé je mohou využívat.
Tab. č. 22 Zařízení sociálních služeb využívané obyvateli Karviné
Název zařízení

EUNIKA Karviná

Druh sociální služby

Poskytovatel

Celková kapacita 2019

Z toho kapacita
pro Karvinou

denní stacionář

Slezská diakonie

6,1 úvazků

4,392 úvazků

raná péče

Slezská diakonie

1 úvazek

0,75 úvazků

Slezská diakonie

1,8 úvazků

1,8 úvazků

sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením
HOSANA Karviná

domov pro osoby se zdravotním postižením

Slezská diakonie

12 lůžek

8 lůžek

OBČANSKÁ PORADNA Karviná

odborné sociální poradenství

Slezská diakonie

2 úvazky

1,9 úvazků

KONTAKT Karviná

terénní program

Slezská diakonie

2 úvazky

2 úvazky

POHODA Karviná

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Slezská diakonie

2 úvazky

2 úvazky

STREETWORK ON LINE Karviná

terénní program

Slezská diakonie

2 úvazky

2 úvazky

KLUB ON LINE Karviná

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Slezská diakonie

2,2 úvazků

2,2 úvazků

EFFATHA Karviná

sociálně terapeutické dílny

Slezská diakonie

3,4 úvazků

2,924 úvazků

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Slezská diakonie

3 úvazky

2,43 úvazků

azylový dům

Slezská diakonie

49 lůžek

41 lůžek

sociální rehabilitace

Slezská diakonie

16 lůžek

11 lůžek

BETHEL Karviná

Název zařízení

Druh sociální služby

Poskytovatel

Celková kapacita 2019

Z toho kapacita
pro Karvinou

terénní program

Slezská diakonie

1,4 úvazků

1,4 úvazků

noclehárna

Slezská diakonie

17 lůžek

13 lůžek

nízkoprahové denní centrum

Slezská diakonie

2,4 úvazků

2,16 úvazků

NOE Karviná

podpora samostatného bydlení

Slezská diakonie

3 úvazky

3 úvazky

STREETWORK GABRIEL

terénní program

Slezská diakonie

2 úvazky

2 úvazky

RÚT Karviná

sociální rehabilitace

Slezská diakonie

4 úvazky

3,56 úvazků

Středisko PS a AS

osobní asistence

Sociální služby Karviná, p.o.

7,5 úvazků

7,5 úvazků

Středisko služeb

centra denních služeb

Sociální služby Karviná, p.o.

2,25 úvazku

1,89 úvazků

Středisko Denní stacionář a chráněné bydlení

chráněné bydlení

Sociální služby Karviná, p.o.

2 lůžka

2 lůžka

Středisko PS a AS

pečovatelská služba

Sociální služby Karviná, p.o.

15,5 úvazků

15,5 úvazků

Středisko Azylový dům pro rodiny s dětmi

azylový dům

Sociální služby Karviná, p.o.

55 lůžek

42 lůžek

Středisko Denní stacionář a chráněné bydlení

denní stacionář

Sociální služby Karviná, p.o.

10,6 úvazků

9,116 úvazků

Středisko sociálního poradenství a ter.

odborné sociální poradenství

Sociální služby Karviná, p.o.

1 úvazek

0,95 úvazku

programů

terénní program

Sociální služby Karviná, p.o.

3 úvazky

3 úvazky

Středisko Služeb

odlehčovací služba

Sociální služby Karviná, p.o.

4 lůžka

3,52 lůžek

domov pro seniory

Nový Domov, p.o.

62 lůžek

48 lůžek

domov se zvláštním režimem

Nový Domov, p.o.

104 lůžek

70 lůžek

domov pro seniory

SLEZSKÁ HUMANITA o.p.s.

40 lůžek

32 lůžek

odborné sociální poradenství

SLEZSKÁ HUMANITA o.p.s.

0,3 úvazky

0,225 úvazků

Nový Domov, p. o.
Domov pro seniory Slezské Humanity, o.p.s.
Sociální poradna a poradna pro pozůstalé
SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s

Název zařízení

Druh sociální služby

Poskytovatel

Centrum pro rodinu Sluníčko

Centrum pro rodinu Sluníčko

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poradna Modrého kříže

odborné sociální poradenství

Služby následné péče

služba následné péče

CPP, p.o., Rodinná a manželská poradna

odborné sociální poradenství

CPP, p.o., Linka důvěry

telefonická krizová pomoc

Charitní středisko pro děti a mládež Kometa

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Charita Český Těšín

Dům na půl cesty Heřmánek

dům na půl cesty

Heřmánek, z.s.

OÁZA Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Denní stacionář GALAXIE CENTRUM POMOCI
z.ú.
Terénní odlehčovací služba GALAXIE CENTRUM
POMOCI z.ú.

denní stacionář

odlehčovací služba

Celková kapacita 2019

Z toho kapacita
pro Karvinou

4,4 úvazky

4,4 úvazky

Modrý kříž v ČR

1,25 úvazků

1,15 úvazků

Modrý kříž v ČR

1,25 úvazků

1,1125 úvazků

10,9 úvazků

5,45 úvazků

4,3 úvazky

2,58 úvazků

2,6 úvazků

2,6 úvazků

24 lůžek

13 lůžek

5,1 úvazku

5 úvazků

5,5 úvazků

4,18 úvazků

0,31 úvazků

0,31 úvazků

z.s.

Centrum psychologické
pomoci, p. o.
Centrum psychologické
pomoci, p. o.

Akademický ústav Karviná, z.
ú.
GALAXIE CENTRUM POMOCI
z.ú.
GALAXIE CENTRUM POMOCI
z.ú.

Domov Jistoty, p. o.

chráněné bydlení

Domov Jistoty, p. o.

13 lůžek

2 lůžka

NsP Karviná-Ráj

oddělení sociálních služeb ve ZZ

NsP Karviná-Ráj

60 lůžek

26 lůžek

BENJAMÍN p.o. , středisko Karviná

domov pro osoby se zdravotním postižením

BENJAMÍN p.o.

18 lůžek

10 lůžek

Domov Alzheimer Darkov o.p.s.

domov se zvláštním režimem

118 lůžek

40 lůžek

SÁRA Petrovice u Karviné

azylový dům

60 lůžek

40 lůžek

Domov Alzheimer Darkov
o.p.s.
Slezská diakonie

Název zařízení

Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé,
o.p.s.

Druh sociální služby

raná péče

tlumočnické služby

domov se zvláštním režimem

Poskytovatel

SPRP Ostrava, z.s. (mateřská
organizace)
Centrum služeb pro neslyšící
a nedoslýchavé, o.p.s
Armáda spásy v České
republice, z.s.

Celková kapacita 2019

Z toho kapacita
pro Karvinou

n/a

0,18 úvazků

4,175 úvazků

0,2505 úvazků

85 lůžek

5 lůžek

29 lůžek

4 lůžka

Armáda spásy
domov se zvláštním režimem

Armáda spásy v České
republice, z.s.

domov pro seniory

Charita Český Těšín

24 lůžek

11 lůžek

domov pro seniory

Charita Český Těšín

50 lůžek

2 lůžka

chráněné bydlení

Slezská diakonie

14 lůžek

1 lůžko

chráněné bydlení

Slezská diakonie

11 lůžek

1 lůžko

domov pro osoby se zdravotním postižením

Slezská diakonie

20 lůžek

1 lůžko

azylový dům

Slezská diakonie

40 lůžek

9 lůžek

domov pro osoby se zdravotním postižením

Slezská diakonie

25 lůžek

3 lůžka

55 lůžek

15 lůžek

30 lůžek

8 lůžek

5,6 úvazků

0,728 úvazků

Charita Český Těšín

Slezská diakonie

domov pro seniory

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně
prospěšná společnost

Slezská Humanita, o.p.s.
domov pro seniory

Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o.p.s

raná péče

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně
prospěšná společnost
Centrum pro dětský sluch
TAMTAM, o.p.s.

Název zařízení

Čtyřlístek -centrum pro osoby se ZP Ostrava,
p.o.
Domov Jistoty, p.o.

Druh sociální služby

domov pro osoby se zdravotním postižením

chráněné bydlení

Poskytovatel

Čtyřlístek -centrum pro osoby
se ZP Ostrava, p.o.
Domov Jistoty, příspěvková
organizace

Celková kapacita 2019

Z toho kapacita
pro Karvinou

23 lůžek

2 lůžka

12 lůžek

3 lůžka

domov pro seniory

Domov Vesna, p.o.

184 lůžek

3 lůžka

domov se zvláštním režimem

Domov Vesna, p.o.

10 lůžek

2 lůžka

37 lůžek

1 lůžko

31 lůžek

2 lůžka

2,55 úvazků

0,0765 úvazků

Domov Vesna, p.o.

Medela - péče o seniory o.p.s.

domov se zvláštním režimem

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s.

domov pro seniory

Tyfloservis, o.p.s.

sociální rehabilitace

Medela - péče o seniory
o.p.s.
Obecně prospěšná
společnost Sv. Josefa, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s.

Zdroj: zástupci Karviné, červen 2019

