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1. Východiska a problémové oblasti
Obec Kobylá nad Vidnavkou má dle údajů českého statistického úřadu 413 obyvatel a počet
Romů v obci se dlouhodobě pohybuje nad 10% z celkového počtu obyvatel.
Kobylá nad Vidnavkou je jednou z lokalit zmíněnou v Gabalově analýze sociálně
vyloučených romských lokalit a komunit v České republice.
Obec je postižena, stejně jako celý region, vysokou nezaměstnaností (od roku 2011 je míra
nezaměstnanosti více méně stabilní – v zimním období dosahuje až 20%, pozitivní sezonní
výkyv dosahuje kolem 5%).
Významnou charakteristikou je vysoká závislost na sociálním systému. Pobíraní dávek
můžeme vnímat jako indikátor ohrožení sociálním vyloučením.

2. Vymezení osob ohrožených sociálním vyloučením
o Dlouhodobě nezaměstnaní
o Dlouhodobě závislí na příjmu dávek hmotné nouze
o Osob mimo systém sociální pomoci
o Osoby znevýhodněné kvůli etnickému původu
o Osoby předlužené a ohrožené ztrátou bydlení
o Rodiny s jedním rodičem
o Oběti trestných činů
o Osoby dopouštějící se sociálně patologického jednání

3. Prioritní oblasti a cíle
Zajištění minimální sítě sociálních služeb a navazujícíchprogramů na území obce Kobylá nad
Vidnavkou.
Koordinace institucí z oblasti sociální služeb a sociální prevence a návazcích programů.
Zajištění návaznostisociálních služeb na další programy – prioritně zvyšování zaměstnanosti,
dluhového poradenství, vzdělávací avolnočasové, prevencekriminality.

4. Opatření a nástroje
Identifikace potřeb a potřebných kapacit k zajištění dostupnosti adekvátní podpory pro
specifické cílové skupiny, zpřesnění výčtu a charakteristiky osob a skupin ohrožených
sociálnímvyloučením.
Realizace sociálních služeb a aktivit s prvky aktivní depistáže problémů a monitoringu potřeb
(typově sociální služby terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a
činnosti terénního pracovníka obce).
Formulování podoby optimální sítě sociálních služeb, programů sociální prevence a dalších
návazných programů.
Zajištěnípodmínek a prostředků pro fungování prvků navržené sítě.
Zajištění koordinace činnosti prvků sítě a evaluace jejích fungování (dopady na sociální
proces sociálního začleňovaní).

5. Návaznosti
Plán realizace aktivit na podporu sociálního začleňování v obci Kobylá nad Vidnavkou
vychází z priorit a cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících
na Jesenickuna období let 2018 až 2020.

Vypracovala: Zuzana Jochmannová, starostka
V Kobylé nad Vidnavkou

