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ANALÝZA POTŘEB ZADAVETELŮ SRÁVNÍHO OBVODU OBCE 

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITOVEL 
 

 

 

1. Úvod 
 

Analýza byla zpracována v rámci analytické fáze procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v Mohelnici formou dotazníkového šetření. Jejím cílem je identifikovat jednotlivé 

problematiky života obyvatel na území obce s rozšířenou působností. Impulzem při tvorbě III. 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ke zjišťování potřeb obcí ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Litovel byla změna zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, kdy od 1. 1. 

2015 vznikly obcím nové povinnosti v dílu 4 – Působnost při zajišťování sociálních služeb.  

§92 Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

d) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti 

sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom 

spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem. 

§94 Obec 

e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; 

za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo 

skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních 

služeb a o jejich dostupných zdrojích, 

f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji 

informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a 

spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. 

Nejedná se však pouze o zjišťování potřeb obcí v oblasti sociálních a veřejných služeb, ale rovněž o 

koordinaci poskytovaných sociálních služeb a jejich plánování do let budoucích. To vše v návaznosti 

na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje, jeho „síť sociálních služeb“ a 

způsob financování sociálních služeb. 

  



2. Obce SO ORP Litovel1 a kontaktní osoby 
 

Č. Obec Kontaktní osoba Funkce kontaktní osoby 

1.  Bílá Lhota Jan Balcárek starosta 
2.  Bílsko Jaroslav Žák starosta 
3.  Bouzov Miloslava Jakšová Starosta 
4.  Červenka Ing. Vladimír Navrátil starosta 
5.  Dubčany Bc. Karel Stejskal starosta 
6.  Haňovice Arnošt Vogel starosta 
7.  Cholina Pavla Bezová starostka 
8.  Loučka Leo Kordas starosta 
9.  Luká Bc. Martina Mužíková starostka 
10.  Měrotín Martina Vaňková starostka 
11.  Mladeč Jiří Pekař starosta  
12.  Náklo Marek Ošťádal starosta 
13.  Olbramice Vítězslav Bednář starosta 
14.  Pňovice Radovan Štábl starosta 
15.  Senice na Hané Ing. Michal Tichý starosta 
16.  Senička Jiří Matoušek starosta 
17.  Slavětín Jitka Doubravová starostka 
18.  Střeň Mgr. Jiří Nevima, Ph.D. starosta 
19.  Vilémov Ing. Vladimír Huf starosta 

 

3. Dotazníkové šetření  
 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo všech 19 obcí, které tímto naplnily §94 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Sběr dat provedla Ing. Ludmila Zavadilová, předsedkyně komise zdravotní a 

sociální a zastupitelka města.  Analýzu potřeb zadavatelů zpracovala Bc. Lenka Tichavská, metodik 

komunitního plánování sociálních služeb Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník. 

4. Nejčastěji řešené problémy v obci 
 

 Na otázku nejčastěji řešených problémů odpovědělo z celkového počtu 19 obcí 15 obcí. 

Danou otázky nezodpověděly 4 obce (Senice na Hané, Senička, Mladeč, Bílá Hora). Další 3 obce 

uvedly, že neřeší žádné sociální problémy. „Běžné sociální problémy“ uvedly 4 obce (Cholina 

Haňovice, Loučka a Pňovice) a jednalo se o problematiku pohřebnictví a opatrovnictví. Nejvíce 

opakovaná problematika se týkala sociálních služeb péče. 7 obcí (Olbramice, Luká, Slavětín, Náklo, 

Cholina, Haňovice a Střeň) shodně identifikovaly problematiku péče o osoby se zdravotním 

postižením, osoby chronicky a dlouhodobě nemocné a seniory. Nejčastěji byl uveden problém s 

umístěním cílových skupin do zařízení domov pro seniory a domov se zvláštním režimem a jedenkrát 

o pečovatelskou službu.  
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Pod kategorii „Sociální vyloučení“ jsou zařazeny výskyty nezaměstnanosti, finančně/sociálně slabé 

rodiny a lidé bez domova. Tyto výskyty uvedly 4 obce (Bouzov, Slavětín, Střeň a Náklo). Sociálně 

patologické jevy uvedly 2 obce (Měrotín a Slavětín). U první obce se jednalo o mládež a u obce druhé 

o výskyt tzv. nepřizpůsobivých osob bez bližší specifikace. 1 obec (Náklo) uvedla velmi obecně 

Romskou otázku. Problematiku absence malometrážních bytů označily 3 obce (Vilémov, Střeň a 

Loučka), ve smyslu sociálních/malometrážní bytů pro cílové skupiny seniorů a sociálně slabých osob. 

Z dotazníků lze dovodit, že malometrážní byty by byly řešením i pro další obce.  

Zejména problémy s drogově závislými a nezaměstnanost. Samostatným tématem je péče o seniory, 

jejich umísťování v domovech pro seniory, s bydlením, rozvozem obědů seniorům, jejich ochranou 

před nekalými praktikami. V neposlední řadě řeší obce otázky týkající se vandalismu a osob bez 

domova. Jedenkrát byl zmíněn nedostatek vhodných prostor pro kluby a kroužky. 

 

5. Obce a volnočasové aktivity pro cílové skupiny: 

5.1. Děti a mládež  
V naprosté většině v dotázaných 

obcí jsou pro děti a mládež 

realizovány jednorázové akce, 

jako je např. den dětí nebo 

maškarní karneval. Nejčastější 

aktivity pro děti a mládež jsou 

organizovány sbory dobrovolných 
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hasičů, TJ Sokol, různé kroužky Domu dětí a mládeže a kroužky realizované 

základními školami. Co se týká sportovních aktivit, jsou v několika obcích dětem 

k dispozici dětská hřiště a kroužky zaměřené na fotbal, basketbal a házenou.  

5.2. Rodiny s dětmi 
Volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi 

realizovaná skoro všemi dotázanými 

obcemi je formou jednorázových aktivit 

zaměřených na poznávací turistiku, 

společenské akce typu Mikulášské besídky, 

sportovních olympiády apod.. K dispozici 

jsou obecní knihovny. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Senioři 
V šesti obcích (Bouzov, Senice, 

Cholina, Náklo, Pňovice a Střeň) 

byly založeny Kluby (spolky) 

seniorů. Další obce uváděly 

aktivity typu kroužek ručních 

prací, cvičení jógy, přednášky, 

zájezdy, výlety a obdobné akce. 

v pěti obcích jsou také 

pravidelně pořádány besedy 

pro seniory. Další volnočasovou 

aktivitou realizovanou obcí je 

nejčastěji organizování zájezdů 

nebo uspořádání počítačového kurzu. Jednotlivě poté obce uvádějí kroužky typu včelaři, 

rybáři, pletení či ochotnického divadla. 

 

 

 

 



Celkový pohled na volnočasové aktivity pro všechny cílové skupiny obyvatel: 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

OBEC DĚTI A MLÁDEŽ RODINY S DĚTMI SENIOŘI 

Bílá Lhota ANO NE NE 

Bílsko NE NE NE 

Bouzov ANO NE ANO 

Červenka ANO NE ANO 

Dubčany ANO ANO NE 

Haňovice ANO ANO ANO 

Cholina ANO NE ANO 

Loučka ANO ANO ANO 

Luká ANO ANO ANO 

Měrotín ANO NE NE 

Mladeč ANO NE NE 

Náklo ANO ANO ANO 

Olbramice NE ANO ANO 

Pňovice ANO ANO ANO 

Senice na Hané ANO NE ANO 

Senička ANO ANO NE 

Slavětín ANO NE NE 

Střeň ANO ANO ANO 

Vilémov ANO ANO ANO 

 

V Přehledu je uvedeno 19 obcí. 
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6. Obce a sociální služby pro cílové skupiny 
 

Obce byly dotázány, zda jsou v jejich obci poskytovány sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. V tomto případě všechny oslovené obce odpověděly kladně, tzn., že na jejich 

správním obvodu je poskytována sociální služba nebo využívají sociální služby v jiné obci. 

Pečovatelská služba (§40 zákona2) je nejvíce využívanou sociální službou. Z dotazovaných 19 obcí jich 

15 (Senička, Olbramice, Loučka, Luká, Mladeč, Červenka, Měrotín, Slavětín, Náklo, Cholina, Haňovice, 

Pňovice, Bílá Lhota, Bouzov a Vilémov) využívá služby Charity Litovel a 1 (Senice na Hané) využívá 

pečovatelskou službu Pomadol s.r.o. Olomouc. 3 obce (Střeň, Bílsko a Dubčany) pečovatelskou 

službu nevyužívají. 

Domov pro seniory (§49 zákona) v Července využívají obce Červenka a Senička. 

Domov se zvláštním režimem (§50 zákona) Bílsko využívají obce Bílsko a Senička. Obec Mladeč pak 

využívá služeb PSS Nové Zámky. 

Terénní programy (§69 zákona) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65 zákona) 

neuvedla žádná obec. 

6.1. Spolufinancování sociálních a navazujících služeb 

6.1.1. Spolufinancování sociálních služeb 
Nebylo možné zpracovat porovnání, kolik % finančních prostředků z celkového rozpočtu 

obcí bylo vydáno na sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v letech 

2014 a 2015.  

a) Pečovatelská služba: 

V roce 2014 ze 13 vyplněných údajů uvedly 3 z dotázaných obcí nulovou hodnotu uvolněných 

finančních prostředků. Ostatní obce vydaly finanční prostředky v rozmezí od 5.000,- Kč do 

7.000,- Kč nebo 0,04-0.9% z celkového rozpočtu obce.  

V roce 2015 uvedla nulovou hodnotu vydaných finančních prostředků 1 obec. Zbylé obce 

uvolnily prostředky ve výši od 5.000,- Kč až do 10.000,- Kč nebo 0,04-0,11% z celkového 

rozpočtu obce. 

b) Domov pro seniory 

V roce 2014 přispěla jedna obec částkou 5 000 Kč a v roce 2015 2 obce částkou 3 000 a 5 000 

Kč.  

c) Domov se zvláštním režimem 

V roce 2014 přispěla jedna obec částkou 0,55% z celkového rozpočtu obce a v roce 2015 

přispěla 1 obec částkou 4 000 Kč. 

Obce pak dále podpořily finančně Terénní programy a Hospic, přesto, že je neuvedly jako 

využívanou sociální službu. 
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 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 



Alespoň v jednom roce byly podpořeny tyto sociální služby: Hospic Na svatém kopečku, 

Pečovatelská služba Charita Litovel, Pomadol, s.r.o. Olomouc, Domov důchodců Červenka, 

Domov důchodců Nové zámky, DZR Bílsko.  

Obce Senička a Olbramice a Vilémov využívají pečovatelskou službu Charity Litovel, 

avšak ani v jednom sledovaném roce nepřispěly na její financování. 

Domovy pro seniory spolufinancovaly 2 obce (Mladeč a Senička), přičemž Mladeč 

neoznačila využívání této služby. Naopak obec Červenka uvedla, že službu využívá, ale 

finančně se nepodílí. Mimo sociální služby přispívá obec Bouzov na dům 

s pečovatelskou službou. 

DZR spolufinancovaly 2 obce (Senička a Cholina), avšak obce Bílsko a Mladeč 

využívání služeb označily, ale finančně se nepodílely.  

6.1.2. Spolufinancování navazujících služeb  
V roce 2014 a 2015 byly uvolněny prostředky v následujících obcích. 

Financování volnočasových aktivit       
v % z rozpočtu obce 

Obec 2014 2015 

Bílá Lhota 0,29 0,29 

Bouzov 1,95 1,309 

Červenka 1,7 2,23 

Dubčany 0,1 0,1 

Haňovice 53,5 15,5 

Cholina 0,275 0,275 

Loučka 2 2 

Luká 1 1 

Náklo 1 1 

Olbramice 0,5 0,5 

Pňovice 0 1,59 

Střeň 0,0193 0,0226 

Vilémov 1 2 

 

Na další veřejně prospěšné služby občanům přispěly v roce 2014 a 2015 pouze tři obce. 

Financování veřejných služeb                
v % z rozpočtu obce 

Obec 2014 2015 

Olbramice 0,123 0,123 

Pňovice 0 0,25 

Střeň 0,06 EU 
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6.2.  Informovanost o sociálních službách 
Na dotaz, zda mají občané informace o sociálních službách, odpověděla „ANO“ 2 obce (Bílsko 

a Bouzov) z dotázaných a „SPÍŠE ANO“ zaznačilo jako odpověď 13 dotázaných (Bouzov, 

Senička, Olbramice, Senice na Hané, Loučka, Luká, Mladeč, Červenka, Měrotín, Slavětín, 

Cholina, Pňovice a Vilémov) a „SPÍŠE NE“ odpověděly 3 obce (Náklo, Haňovice a Střeň). Obec 

Mladeč neuvedla žádnou informaci. 

Zda by měla dotázaná obec zájem o společné řešení sociální oblasti s obcemi ORP Litovel 

odpovědělo „ANO“ 13 obcí (Bouzov, Olbramice, Loučka, Luká, Mladeč, Měrotín, Slavětín, 

Náklo, Cholina, Bílsko, Pňovice, Střeň a Vilémov), „SPÍŠE ANO“ 4 obce (Senička, Senice na 

Hané, Červenka, Haňovice), 1 obec (Bílá Lhota) odpověděla „SPÍŠE NE“ a 1 obec (Dubčany) ale 

v budoucnu ano.  

  

 

7. Bydlení 

7.1.  Obecní byty 
 Na dotaz, zda disponuje obec obecními byty, odpovědělo kladně 9 obcí.  

Bouzov (88 bytů; 0 volných), Senice (18; 3 volné), Luká (15; 0 volných), Červenka (52; 0 

volných), Měrotín (1; 0 volných), Náklo (12; 1 volný), Cholina (18; 0 volných), Střeň (12; 0 

volných), Bílá Lhota (3; 0 volných). 

 

 

  



7.2.  Ubytovny 
Na otázku, zda je v dané obci ubytovna pro sociálně slabé, odpověděly všechny obce 

záporně.  

 

7.3. Volné objekty/budovy 
12 z dotázaných obcí uvedlo, že nedisponují žádnými volnými objekty (budovami). Zbylé obce 

odpověděly kladně a uvedly následující záměry s těmito objekty. Řešení hledá obec Červenka 

a Střeň. Volná budova v Haňovicích není majetkem obce, Bílsko má záměr vybudování 

chráněných dílen pro DZR, Pňovice a Měrotín mají zájem o multi/kulturní centrum a Náklo 

má záměr vytvořit obecní byty nebo komunitní dům pro seniory. 

 

8. Zadluženost občanů 
 

O dluhové problematice se obce nevyjádřily, avšak lze předpokládat, že celorepublikový problém 

předluženosti občanů se nevyhýbá ani ORP Litovel. 

8.1. Oddlužovací společnosti 
Všechny dotázané obce uvedly shodně, že na jejich území nepůsobí žádná oddlužovací 

společnost. 

 

9. Specifika obcí  

9.1. Strategický dokument 
Strategický dokument, zahrnující sociální oblast, mají 2 obce (Cholina a Střeň). Nicméně 

všechny obce jsou zahrnuty ve strategickém dokumentu MAS Moravská cesta. 

 

9.2. Obecně závazné vyhlášky 
Na dotaz, zda má obec vlastní obecně závaznou vyhlášku na ochranu obyvatelstva, například 

o zákazu podomního prodeje, odpovědělo kladně 7 z dotázaných obcí (Červenka- Tržní řád a 

zákaz podomního prodeje. Obce Senička, Měrotín, Náklo, Cholina, Haňovice a Dubčany uvedly 

zákaz podomního prodeje. Naopak 12 obcí uvedlo, že žádnou takovou vyhlášku nemají. 

Obecně závaznou vyhlášku o zákazu jiného rizikového chování či jednání právnických či 

fyzických obce uvádí, že žádnou takovou vyhlášku nemají.  

 



9.3. Spolupráce obcí 
Zájem o spolupráci s Litovlí v různé míře projevily všechny dotazované obce. „ANO“ 

odpovědělo 14 obcí. „SPÍŠE ANO“ odpověděly 4 obce a 1 obec odpověděla „SPÍŠE NE“, ale 

očekává spolupráci v budoucnu.  

Jaký druh spolupráce v oblasti koordinace sociálních služeb očekávají obce od ORP Litovel. 

Na tuto otázku nenašly obce jednoznačnou odpověď. Jejich odpovědi signalizují, že zejména 

menší obce nemají kapacitu lidských zdrojů na řešení otázek projektového manažerství, 

opatrovnictví a sociálních služeb. 

Obec 

Míra 

očekávání 

spolupráce 

Očekávaný druh spolupráce v oblasti koordinace sociálních 

služeb  

Bílá Lhota SPÍŠE NE Pomoc s agendou - dotace apod., oprava DPS 

Bílsko ANO Poradenství týkající se opatrovnictví 

Bouzov SPÍŠE ANO Neuvedeno 

Červenka SPÍŠE ANO Společné projekty 

Dubčany ANO Neuvedeno 

Haňovice SPÍŠE ANO Řešení problémů s nepřizpůsobivými občany 

Cholina ANO Pomoc při opatrovnictví a ochraně dětí 

Loučka ANO Neuvedeno 

Luká ANO Řešení problémů přestárlých občanů - vybudování pobytového zařízení 

Měrotín ANO Neuvedeno 

Mladeč ANO Neuvedeno 

Náklo ANO Dle možností - senioři, Romové, drogová prevence 

Olbramice 
ANO Přehled jaké soc. služby by nám Litovel mohla nabídnout a které může 

obec využít.  

Pňovice ANO Vybudování domova pro seniory 

Senice na 
Hané 

SPÍŠE ANO Neuvedeno 

Senička SPÍŠE ANO Aktuálně dle potřeb místních občanů 

Slavětín ANO Vzájemná spolupráce 

Střeň 
ANO 

Okamžitá pomoc člověku v tísni (krizová situace, lidé bez domova), 
pomoc při zajištění dotace pro výstavbu soc. bydlení, startovacích bytů) 

Vilémov ANO Možnosti řešení ubytování sociálně slabých a seniorů 

 

Z níže uvedených grafů je patrné, že téměř 30% obcí má zájem spolupracovat s Litovlí na 

koordinaci sociálních služeb, ale neuvedly žádné téma ke spolupráci. 70% obcí má jasnou 

představu o možné spolupráci. 

 



 

 

 

10. Shrnutí – sociotechnická opatření 

 
Cílem dotazníkového šetření nebylo získat 100% relevantní data, ale získat komplex informací, které 

pomohou zacílit podporu obce ORP Litovel na problémové oblasti týkajících se sociálních a 

navazujících služeb. 

Z šetření vyplývá následující: 

1) Zájem obcí o spolupráci s městem Litovel: 

Evidentní zájem obcí o spolupráci s městem Litovlí, zejména v oblasti řešení bydlení a 

pobytových sociálních služeb pro seniory a osob se závislostmi, projektových záměrů a 

13 

5 

1 
0 

Míra očekávání spolupráce 

ANO

SPÍŠE ANO

SPÍŠE NE

NE

Projektové 
poradenství, 

dotace; 2; 10% 

Řešení sociálních 
problémů; 8; 40% 

Oblast bydlení; 4; 
20% 

Neuvedeno; 6; 30% 

Očekávaný druh spolupráce 

Projektové poradenství, dotace Řešení sociálních problémů Oblast bydlení Neuvedeno



informovanosti o sociálních službách. Dotazníky byla potvrzena zejména poptávka 

pobytových služeb pro seniory.  

Doporučení:  

o Spolupráce s Olomouckým krajem na společné databázi čekatelů na pobytové sociální 
služby, aby bylo eliminováno zdvojování žádostí klientů a tím uměle zvyšována 
potřebnost služby.  

o Podporovat tzv. seniorské bydlení formou komunitních domů či seniorských 
malometrážních bytů s využitím tzv. sousedské výpomoci nebo terénních forem 
sociálních služeb.  

 

2) Bytový fond obcí a jejich obsazenost: 

Obce spravují bytový fond, který je téměř plně využit. Volné jsou pouze 3 bytové jednotky 

v obci Senice a 1 bytová jednotka v obci Náklo. 

 

3) Místní a typová dostupnost sociálních služeb: 

 

Doporučení: 

o Vzhledem k řešeným sociálním problémům je doporučeno prošetřit formou depistáží 
výskyt osob: 

a) s návykovým jednáním (terénní programy) 
b) sociálně vyloučené osoby a rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi ve spolupráci s OSPOD) 
c) Obce na území ORP Litovle jsou pokryty pečovatelskou službou. 

Doporučeno zjistit potřebnost v obcích Dubčany, Bílsko a Střeň. 
 

4) Financování sociálních služeb:  

Spolufinancování sociálních služeb obcemi, na jejímž území jsou služby poskytovány, je 

jedním z hodnotících kritérií pro dotace přidělované Olomouckým krajem ze státního 

rozpočtu. Z šetření vyplývá, že spolufinancování sociálních služeb je ze strany obcí 

nesystémový. Příklad: Obce Olbramice, Senice na Hané a Senička, využívají pečovatelskou 

službu, ale nepodílí se na jejím financování. Jiné obce službu nevyužívají, ale přesto přispívají. 

Doporučení:  

o Možnost přesunu podpory sociálních služeb z obcí na MAS Moravská cesta 

vytvořením společného fondu pro sociální oblast. Cíleně tak bude zpřehledněno 

financování sociálních služeb a zefektivňovat poskytování sociálních služeb, ale 

především by to vedlo ke zmenšení administrace jak na straně obcí, tak na straně 

poskytovatelů.  

 

 

5) Informovanost o sociálních službách: 

Obce se domnívají, že mají dostatečné množství informací o sociálních službách. Všechny 

obce však vnímají pouze sociální služby zaměřené na seniory. Nikdo z dotázaných neuvedl 

např. odlehčovací službu nebo asistenční služby, které v jejich obcích poskytuje Charita 

Šternberk, středisko Litovel nebo terénní programy Společnosti Podané ruce. Chybí sociálně 

aktivizační služby. 



Doporučení:  

o Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb v tištěné a 

elektronické verzi. 

 

6) Strategické dokumenty obcí a volné budovy v obcích:  

Strategický dokument zahrnující sociální oblast mají pouze 2 obce.  

Doporučení:  

o Nastavení spolupráce Města Litovle s obcemi (viz. Kapitola 7.3) ke společnému řešení 

využití volných budov nebo jen obcím poskytnout metodickou podporu.  

 

7) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Moravská cesta 

Doporučení:  

o Prostudovat kapitoly týkající se sociálních služeb návazných služeb a sociálního 

podnikání.   

o Nastavit spolupráci zástupců MAS Moravská cesta a Střednědobého plánování 

rozvoje sociálních služeb Litovelska realizovaného Městem Litovel ke zpřehlednění 

poskytování sociálních služeb na území ORP a jejich koordinace.  

 

8) Volnočasové aktivity pro cílové skupiny děti, mládež, rodina a senioři. 

Obce se velmi dobře starají o volnočasové aktivity v oblasti sportovních, kulturně-

společenských a vzdělávacích činnostech pro všechny cílové skupiny. Tyto činnosti jsou brány 

jako prevence proti sociálnímu vyloučení osob. 

 

 

 

 

 


