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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané Jihomoravského kraje,
s působností zákona o sociálních službách byly kraje postaveny před povinnost zpracovávat
střednědobé plány rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Proto, aby střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb plně odpovídal požadavkům jednotlivých občanů Jihomoravského kraje
bylo v roce 2004 zahájeno odborné vzdělávání v této oblasti, kterým prošli zástupci všech 21 obcí
s rozšířenou působností. Tyto obce s rozšířenou působností v rámci triád, složené z poskytovatelů,
uživatelů a zadavatelů, a pracovních skupin zpracovaly plány rozvoje sociálních služeb pro svůj
územně správní celek.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje je výsledkem analytické syntézy
plánů rozvoje sociálních služeb za územně správní obvod všech 21 obcí s rozšířenou působností,
a to díky jejich intenzivní práce v roce 2007 - 2009.
V procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování došlo od roku 2007
k velkému posunu. Považuji za důležité zmínit, že na přípravě Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Jihomoravského kraje na období 2009-2011 se podíleli nejen zaměstnanci Odboru sociálních
věcí Krajského úřadu, ale zejména členové jednotlivých pracovních skupin vytvořených v jednotlivých
obcích s rozšířenou působností a veřejnost.
Plán je živým dokument, který bude v pravidelných intervalech vyhodnocován a aktualizován,
a to zejména na základě aktuálních plánů rozvoje sociálních služeb územně správních obvodů obcí
s rozšířenou působností. Jen tak se může stát dobrým nástrojem pro vybudování spolehlivého,
efektivního a lidsky přístupného systému sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje je a bude také významnou pomocí v alokaci finančních
prostředků tak, aby respektovaly skutečné priority v sociální oblasti. Navíc v situaci globální ekonomické
krize, která se bude v blízké budoucnosti spíše prohlubovat, je třeba daleko více vnímat otázky spojené
s pomocí těm, kteří se octnou v neutěšené sociální situaci.
Závěrem chci touto cestou poděkovat všem, kteří na zpracování tohoto dokumentu participovali, ať již
svou zainteresovaností v pracovních skupinách nebo prostřednictvím připomínkování.
v. r. PhDr. Jiří Altman
radní Jihomoravského kraje

Vyspělá společnost se mimo jiné pozná i podle toho, jaké vytváří zázemí a poskytuje pomoc těm,
kterým již ubývá životních sil a nejsou schopni se sami o sebe dostatečně postarat, kteří žijí s nějakým
zdravotním handicapem, nebo se dostali náhle do situace, kterou sami nezvládnou a jsou odkázáni
na pomoc okolí. Posláním komunitního plánování, je na podkladě zhodnocení stavu zejména sociálních
služeb pro takto vymezené skupiny občanů v jednotlivých lokalitách a současně jejich reálných potřeb,
definovat prioritní spektrum sociálních služeb, které bude v určitém souladu ekonomických možností
a definovaných priorit. Je to metoda uplatňovaná na principu účasti zejména hlavních aktérů dané
komunity, což jsou klienti – uživatelé příslušných služeb, dále poskytovatelé těchto služeb
a v neposlední řadě i jejich zadavatelé, tedy zejména obce a kraje. Má – li být skutečně naplňováno
základní poslání komunitního plánování, pak nesmí jít o nějaký jednorázový krok, ale musí se jednat
o proces kontinuální, neustále se opakující, veřejný.
Pro území Jihomoravského kraje byla za základní „jednotku“ pro komunitní plánování stanovena obec
s rozšířenou působností – tedy oblast zahrnující všechny obce ve správním obvodu příslušné obce
s rozšířenou působností. Teprve kvalitně zpracované komunitní plány sociálních služeb ze všech obcí
s rozšířenou působností mohou být relevantním podkladem pro vytvoření krajského střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb – ten nemůže být jen prostým souhrnem v našem případě 21 „dílčích“
strategií, ale plánem, který z nich sice bude vycházet, ale nalezne společné průřezové priority
i několika cílových skupin, dopracuje některá vybraná opatření vztahující se ke specifickým službám
tak, aby byly poskytovány efektivně např. pro několik lokalit v rámci 1 společného poskytovatele apod.
V červnu 2008 byla Zastupitelstvem Jihomoravského kraje schválena 1. verze krajského plánu,
která byla mimo jiné limitována skutečností, že ne všechny obce s rozšířenou působností mají
zpracovány kvalitní strategie v dané oblasti nejen pro své vlastní město resp.obec, ale pro celé své
„spádové“ území. Následně bylo provedeno a vyhodnoceno připomínkovací řízení a současně
provedeny technické úpravy a zkorigována socio-demografická analýza. V říjnu 2008 byla
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje schválena 2.verze krajského plánu. V průběhu měsíci listopadu
2008 obce s rozšířenou působností pod vedením koordinátorů KP vyhodnotily plnění 2. návrhu
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2009-2011,
aktualizovaly příslušná opatření a následně je zapracovaly i do svých komunitních plánů.
V návaznosti na uvedené je nyní dle původně stanovené a odsouhlasené strategie předložena
3. verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2009-2011,
která představuje důležitý materiál v oblasti sociálních služeb zpracovaný podle požadavků výše
uvedeného zákona a metodiky stanové MPSV ČR. Tato verze rovněž prošla připomínkovacím řízením
cestou koordinátorů komunitního plánování obcí s rozšířenou působností.
I nadále se samozřejmě otevírá prostor k další diskuzi, připomínkování, aktualizaci materiálu – tento
proces musí být naopak de facto kontinuální. Následně nyní bude probíhat každoroční pravidelná
implementace plánovaných aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského
kraje na období 2009-2011 samozřejmě v návaznosti na komunitní plány všech 21 obcí s rozšířenou
působností. Každoročně bude krajskému zastupitelstvu předkládána informace o naplňování tohoto
plánu. Dle mého celý tento proces je pozitivním stimulem pro všechny, kteří se s metodou komunitního
plánování ještě myšlenkově i prakticky vyrovnávají a samozřejmě je významnou pomocí při rozdělování
finančních prostředků v rámci dotačních řízení ve smyslu respektování dohodnutých priorit. V této
souvislosti chci poděkovat všem, kteří se do tohoto procesu často za složitých podmínek zapojili –
ze strany obcí není tato povinnost legislativně zakotvena a často je tato činnost realizována
i bez dostatečného pochopení okolí a za situace, kdy zatím není garance nárůstu objemu finančních
prostředků pro dostatečný a potřebný rozvoj širokého spektra sociálních služeb (mimo jiné
i proto jako základní priorita je deklarována stabilita stávající sítě sociálních služeb). Jsem přesvědčen,
že v rámci našeho kraje existuje široká shoda na principu solidarity – a to ve smyslu solidarity zdravých
s handicapovanými a solidarity osob finančně a majetkově dobře zabezpečených s těmi, kteří mají
vážné existenční problémy. To je dobrý předpoklad pro citlivé, spravedlivé, objektivní posuzování
všech návrhů priorit rozvoje předkládaných aktivit v sociální oblasti. Pevně věřím, že všichni, kteří se
v systému komunitního plánování angažují ve prospěch potřebných a trpících mají a budou mít dobrý
pocit z toho, že jejich aktivita přispěla ke zmírnění utrpení řady jedinců a ke zlepšení jejich kvality života.
31.3. 2009
MUDr. Josef Drbal

Organizační struktura realizace krajského střednědobého plánu rozvoje
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o.p.s.

PhDr.Jan Králík
ostatní

Ing. Blanka Přikrylová
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působností
Blansko
Boskovice
Mateřské centrum
Brno
Břeclav
Bučovice
Hodonín
Hustopeče
Ivančice
Kuřim
Kyjov
Mikulov
Moravský Krumlov
Pohořelice
Rosice
Slavkov u Brna
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Lenka Brázdová

Vznik plánu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb se začal realizovat v roce 2007 – 2008. Byli osloveni
zástupci všech obcí s rozšířenou působností, kteří na základě poskytnuté dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje obcím na podporu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb odevzdali
podklady za své spádové územně správní obvody. Dále bylo realizováno ve všech obcích
Jihomoravského kraje dotazníkové šetření Zjišťování potřebnosti sociálních služeb. Z oslovených
673 obcí se navrátilo více jak 50% dotazníků a vzniklé požadavky byly do krajského plánu rozvoje
sociálních služeb zakomponovány.
Pro účely komunitního plánování spolupracoval Jihomoravský kraj s o.p.s. Komunitní plánování,
která v průběhu roku 2007 realizovala projekt s názvem „Podpora vytváření krajských plánů
střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Jihomoravském kraji“, jehož
výstupem byla Metodika pro sestavování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období
2009–2011 a na základě provedených výzkumů i Návrh priorit ve smyslu potřeb obyvatel
Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb. Do realizace tohoto projektu byly zapojeni
koordinátoři komunitního plánování z 21 ORP formou pravidelných setkávání a konzultací.
Na základě výstupu výše zmíněného projektu a jednotlivých plánů rozvoje sociálních služeb z 21 ORP
byl sestaven první návrh střednědobého plánu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
na území Jihomoravského kraje na období 2009 – 2011.
Dále se do procesu tvorby zapojila pracovní skupina vedoucího odboru sociálních věcí respektující
zásadu „triády“ a pracovní skupina neziskových organizací.
Výstupem společné práce jsou následující priority a opatření.

Vize plánu
Střednědobý plán
2009–2011 usiluje o:

rozvoje

sociálních

služeb

Jihomoravského

kraje

na

období



zachování stávající sítě sociálních služeb na území Jihomoravského kraje dle registru MPSV,



rozšíření sociálních služeb, které jsou podloženy dle mapování potřebnosti a následně jsou
rozpracovány v plánech rozvoje sociálních služeb obcí s rozšířenou působností,



podporu takových forem péče, které umožní uživatelům sociálních služeb (senioři, osoby se
zdravotním postižením) zůstat co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí,



podporu zachování co nejvyšší kvality života v návaznosti na kvalitu sociálních služeb
odpovídající nejen skutečným potřebám, ale i ekonomickým možnostem,



věnování pozornosti zařízením pro psychotiky a alkoholiky.

Metoda zpracování střednědobého plánu
Pro zpracování střednědobého plánu byly výchozí Metodiky pro plánování sociálních služeb
zpracované v rámci veřejné zakázky MPSV ČR „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních
služeb“.
Dále se při zpracování vycházelo z projektu o.p.s. Komunitní plánování „Podpora vytváření krajských
plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Jihomoravském kraji“,
jehož výstupem byla Metodika pro sestavování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na období 2009 – 2011 a na základě provedených výzkumů i „Návrh priorit ve smyslu potřeb obyvatel
Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb.“

Hodnocení realizace a aktualizace plánu
Hodnocení umožňuje vyvodit závěry o schopnosti plánu dosáhnout svých stanovených cílů.
Na základě výsledků hodnotícího procesu je možné provádět změny sledující zlepšení celkové
účinnosti plánu. Hodnocení plánu bude probíhat v rámci stávající pracovní skupiny jednou ročně. Jejím
svolatelem bude odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Střednědobý plán je „živý dokument“ jeho pravidelná aktualizace umožní přizpůsobení plánu novým
podmínkám, trendům a službám. Aktualizace bude probíhat pravidelně 1x za rok v těchto krocích:
 aktualizace sociálně demografické analýzy
 stanovení prioritních oblastí pro nové období
 dopracování podrobných analýz pro prioritní oblasti
 návrh priorit a projektů
Aktualizaci komunitního plánu bude zajišťovat koordinátor komunitního plánování odboru sociálních
věcí a příslušný garant pro sociální oblast Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Charakteristika Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj leží na jihovýchodě České
republiky.
Jeho
současná
podoba
vychází
ze zákona č. 347/1997 Sb., který nabyl účinnosti dne
1. 1. 2000, a pozdějších změn. Poslední změnou bylo
přičlenění 25 obcí z kraje Vysočina ke dni 1. 1. 2005,
kterou kraj získal více než sedm tisíc obyvatel. Kraj
sousedí na jihu s Rakouskem, na jihovýchodě se
Slovenskem a dále s pěti kraji ČR – od západu
k východu je to kraj Jihočeský, Vysočina, Pardubický,
Olomoucký a Zlínský.
Území kraje je tvořeno sedmi okresy. V pořadí podle
počtu obyvatel se jedná o okresy Brno-město, Brnovenkov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Blansko a Vyškov.
Kraj je rozdělen na 21 správních obvodů obcí
s rozšířenou působností, které se dále dělí na celkem 34 obvodů pověřených obecních úřadů. Zvláštní
statut má vojenský újezd Březina. K 1. 1. 2007 bylo v kraji celkem 673 obcí, z nichž 47 mělo statut
města. Počet obyvatel kraje je pozitivně ovlivněn přítomností Brna, druhého největšího města republiky.
Průměrný český kraj má 730 041 obyvatel, Jihomoravský kraj o polovinu více. Podobně i jeho rozloha je
2
2
2
o čtvrtinu vyšší než průměr krajů ČR – 7 195 km oproti 5 633 km . Rozlohou (7 195 km )
i počtem obyvatel (1 132,6 tis. k 1. 1. 2007) je Jihomoravský kraj čtvrtým největším krajem ČR.
Jihomoravský kraj je také třetím, nejhustěji osídleným krajem ČR, s významnou rolí venkovského
osídlení. Přirozený přírůstek obyvatelstva vykazuje záporné hodnoty. Přirozený úbytek obyvatelstva je
od roku 1995 realitou téměř ve všech okresech Jihomoravského kraje, na poklesu celkového počtu
obyvatel kraje se nejvíce podílelo město Brno. Díky rostoucí ekonomické atraktivitě kraje je však tento
negativní trend do určité míry překrýván kladným saldem migrace obyvatelstva. Jediným okresem,
v němž se v minulých letech počet obyvatel zvyšoval, byl okres Brno-venkov (efekt suburbanizace).
V rámci České republiky patří Jihomoravský kraj k oblastem s dlouhodobě nadprůměrnou mírou
nezaměstnanosti, v roce 2007 činila 6,9 %. Celkový trend ve vývoji nezaměstnanosti
je výrazným způsobem formován situací na trhu práce ve městě Brně, neboť ta se na celokrajských
zdrojích pracovní síly podílí více než jednou třetinou. Nezaměstnanost v kraji je poměrně výrazně
územně diferencována. V nejpostiženějších okresech (Znojmo 11,8 %, Hodonín 11,6 %) je míra
nezaměstnanosti více než dvakrát vyšší než v okrese s nejnižší nezaměstnaností (Brno-venkov
5,2 %). Jihomoravský kraj je charakteristický také podprůměrnou výší mezd, přičemž rostou i mzdové
rozdíly mezi okresy Brno-město a Brno-venkov na straně jedné a zbývajícím územím kraje na straně
druhé. V průběhu posledních tří let je na trhu práce v Jihomoravském kraji možno pozorovat poměrně
výrazné oživení. Poskytovatelé sociálních služeb na území Jihomoravského kraje jsou koncentrováni
především v Brně a v obcích s rozšířenou a přenesenou působností.
Celková nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 31.3 2008 je 6,43%. Nejmenší míra
nezaměstnanosti je v okrese Brno – venkov 4,31%, nejvyšší v okrese Znojmo 10,70%.

Silné stránky Jihomoravského kraje









Významné centrum v oblasti výzkumu a vývoje, strategických služeb a mezinárodních veletrhů,
sídlo řady vyšších a vysokých škol, dostatečná kapacita středních škol, možnost využít
vědeckovýzkumného potenciálu, zejména pro průmyslové inovace a rozvoj produktivních
služeb,
technický i oborový potenciál pro rozvoj produkce s vyšší přidanou hodnotou,
intenzivní rozvoj průmyslových zón,
kvalifikovaná pracovní síla, především v technických oborech, a vyšší podíl vysokoškolsky
vzdělané populace,
podprůměrné výdělky jako „motivační faktor“ pro potenciální (zejména zahraniční) investory,
výhodná pozice regionu v kontextu tvořící se sítě expresních silničních a železničních
komunikací, existence letiště s mezinárodním statutem,
atraktivní oblast z hlediska rozvoje cestovního ruchu.
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Výrazné zastoupení starších věkových skupin obyvatelstva v populačně malých obcích kraje
a ve městě Brně,
nadprůměrná úroveň nezaměstnanosti, především v okresech na jihu kraje,
vysoká úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti,
nedostatečná vazba školského systému a obsahu vzdělávání na potřeby regionálního trhu
práce,
dlouhodobě podprůměrná úroveň mezd,
absence velkého průmyslového podniku schopného plnit úlohu „pólu růstu“,
nízká podnikatelská aktivita v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti,
výrazná redukce zpracovatelských kapacit potravinářského průmyslu,
dlouhodobě přetrvávající nízká rentabilita podnikání v zemědělství.1

http://portal.mpsv.cz/sz/local/bm_info/sz/zpravy/2007/zprava_o_situaci_na_trhu_prace_v_jihomoravskem_kraji.do
c#_Toc178129930

Demografický vývoj struktury a obyvatelstva Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj byl v roce 1961 byl kraj členěn na 725 obcí, v nichž bylo 855 částí, 22 obcí mělo
statut města. V následujících letech probíhala postupná integrace obcí do větších celků, jejím
výsledkem bylo 609 obcí v roce 1980. Po roce 1990, kdy existovalo 620 obcí, došlo k opětovnému
osamostatnění dříve integrovaných obcí. V současnosti existuje 647 obcí, v nichž je 872 částí obcí,
statut města má 47 obcí (45 v době sčítání). Počet základních sídelních jednotek se postupně zvyšoval,
v roce 1970 jejich počet činil 1 159, v roce 1980 již 1 359, v roce 1991 se zvýšil na 1 494
a v roce 2001 dosáhl počtu 1 497. Brno - město má zvláštní postavení, je členěno na 29 částí,
které jsou postaveny na úroveň obce. Celkem 9 těchto částí se dělí na části obce, nejvíce částí obce
má Brno - střed, a to 9 částí. Pomineme-li Brno - město, pak dalších 77 obcí má více než jednu část
obce, nejvíce částí mají Letovice z okresu Blansko, a to 17 částí a Vyškov, který má 14 částí.
Obr. 1. Administrativní členění Jihomoravského kraje k 28.12.20072
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Jihomoravský kraj zahrnuje sedm okresů, a to Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov a Znojmo. Dále se člení na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a na 35 obvodů
obcí s pověřeným obecním úřadem. Celkem se v kraji nachází 673 obcí, z toho 49 má statut města
(nejnovějším městem se staly Jevišovice z okresu Znojmo v lednu 2007).
Tab. 1. Základní charakteristika okresů Jihomoravského kraje v roce 20073
Hustota
Rozloha
Území
Počet
obyvatel
zalidnění
na
2
(km )
km2
863
105 663
121,9
Blansko
230
368 533
1 594,8
Brno-město
1 499
195 644
128,0
Brno-venkov
1 039
113 171
108,7
Břeclav
1
099
157
176
143,0
Hodonín
876
87 519
99,5
Vyškov
1 590
112 828
70,8
Znojmo
7
196
1
140
534
157,5
Jihomoravský kraj

Počet obcí

Počet měst

116
1
187
63
82
80
144
673

8
1
13
9
8
5
5
49

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo na území Jihomoravského kraje v roce 2007
celkem 1 140 534 obyvatel, z toho 51,3 % žen (585 196) a 48,6 % mužů (555 338). Absolutní
a relativní data o pohybu obyvatelstva za rok 2007 jsou uvedena v následující tabulce. Střední stav
obyvatelstva Jihomoravského kraje činil 1 135 421.
Průměrný počet obyvatel jedné obce na konci 1. čtvrtletí 2007 činil 1 684 obyvatel, což je o něco více
než byl průměr ČR (1 629 obyvatel). Největšími sídly na území kraje jsou kromě krajského sídla okresní
města Brno – venkov (195 644 obyvatel), Hodonín (157 176 obyvatel), Břeclav (113 171 obyvatel),
Znojmo (112 828 obyvatel), Blansko (105 663 obyvatel) a Vyškov (87 519)
Počet obyvatel v Jihomoravském kraji je k 1.1 2008 1 140 534 , při čemž žen je 585 196 a mužů
555 338 z celkového počtu.
Počet obyvatel v Jihomoravském kraji k 1.1.2008
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Počet obyvatel v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 1.1.2008
Počet obyvatel
Název SO ORP

Blansko
Boskovice
Brno
Břeclav
Bučovice
Hodonín
Hustopeče
Ivančice
Kuřim
Kyjov
Mikulov
Moravský
Krumlov
Pohořelice
Rosice
Slavkov u Brna
Šlapanice
Tišnov
Veselí nad
Moravou
Vyškov
Znojmo
Židlochovice

Průměrný věk

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

55 204
50 459
368 533
58 716
15 727
61 606
34 849
23 693
20 439
56 016
19 606

27 076
24 828
176 035
28 505
7 830
30 196
17 161
11 655
10 055
27 610
9 544

28 128
25 631
192 498
30 211
7 897
31 410
17 688
12 038
10 384
28 406
10 062

40,8
40,0
41,8
40,1
40,0
40,0
39,9
40,0
39,4
40,3
39,5

39,3
38,4
39,9
38,4
38,4
38,2
38,2
38,5
38,1
38,5
38,0

42,2
41,5
43,6
41,8
41,6
41,7
41,6
41,3
40,7
42,1
41,0

22 324
12 626
23 954
20 887
57 965
28 141

11 057
6 295
11 694
10 321
28 676
13 864

11 267
6 331
12 260
10 566
29 289
14 277

40,2
39,7
40,3
39,8
40,0
40,7

38,9
38,0
38,7
38,3
38,7
39,2

41,5
41,3
41,8
41,3
41,3
42,2

39 554
50 905
90 504
28 826

19 340
24 947
44 417
14 232

20 214
25 958
46 087
14 594

40,2
40,1
39,6
39,7

38,5
38,6
37,9
38,1

41,9
41,5
41,2
41,3

V obcích se statusem města žilo na konci roku 2006 celkem 711 606 obyvatel, tj. 62,8 % všech
obyvatel kraje. Kromě Brna vykazuje největší stupeň urbanizace okres Blansko (52,9 %) a Břeclav
(50,6 %). Naopak venkovské obyvatelstvo výrazně převažuje v okrese Brno-venkov (stupeň urbanizace
pouze 35,6 %). Sídelní struktura Jihomoravského kraje je charakterizována v následující tabulce.
Tab. 2. Velikostní struktura obcí Jihomoravského kraje k 31.12.2006
Počet obcí
Počet obyvatel
Velikostní kategorie obcí
abs.
%
abs.
%
do 200 obyvatel
119
17,7
15 118
1,3
200 – 499 obyvatel
199
29,6
66 757
5,9
500 – 999 obyvatel
179
26,6
128 178
11,3
1 000 – 1 999 obyvatel
96
14,3
128 715
11,4
2 000 – 4 999 obyvatel
58
8,6
173 467
15,3
5 000 – 9 999 obyvatel
13
1,9
90 710
8,0
10 000 – 19 999 obyvatel
3
0,4
34 738
3,1
20 000 – 49 999 obyvatel
5
0,7
128 200
11,3
nad 50 000 obyvatel
1
0,1
366 680
32,4
Celkový součet
673
100,0
1 132 563
100,0
Pramen: Počet obyvatel v obcích Jihomoravského kraje k 31.12.2006, ČSÚ, 2007

Nejvíce obcí spadá do velikostní kategorie 200 – 499 obyvatel; patří sem 199 obcí, kde však žije pouze
5,9 % obyvatel. Téměř třetinu všech obyvatel Jihomoravského kraje koncentruje město Brno. Největší
podíl obyvatel ze zbývajících velikostních kategorií pak žije v obcích s 2 – 5 tis. obyvateli (173,5 tis.
osob, tj. 15,3 %). Nejnižší podíl obyvatel má trvalé bydliště v obcích do 200 obyvatel, ale nevýznamně
jsou rovněž zastoupena sídla s 10 – 20 tis. obyvateli, která jsou pouze tři a žije zde jen 3,1 % obyvatel
kraje
V Jihomoravském kraji dlouhodobě klesá počet obyvatel v předproduktivním věku a zvyšuje se počet
osob ve věku vyšším než 65 let. Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje na konci roku 2006 činil
40,5 let, což bylo nejvíce po Praze, Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Nejstarší je obyvatelstvo
ve městě Brně; průměrný věk zde dosahoval 41,8 let, což bylo o 1,6 roku více než byl průměr ČR.
V Brně je rovněž ze všech okresů Jihomoravského kraje největší rozdíl mezi obyvatelstvem starším
65 let a mladším 15 let (na 100 osob v předproduktivním věku připadá téměř 128 osob starších 65 let).
Nejmladší obyvatelstvo vykázal okres Břeclav (39,7 let); celkově populačně nejpříznivější je ale situace
v okrese Znojmo (index stáří je 90,1).
Tab. 3. Věková struktura obyvatelstva Jihomoravského kraje k 31.12.2006
Věk

Blansko

Brnoměsto

0 – 14 let

15 907 47 428

15 – 64 let

76 471

65 a více

16 375 60 616

Brnovenkov
26 587

258
122 787
636
25 777

Břeclav Hodonín

Vyškov

Znojmo

JMK

22 403

12 841

17 268 160 256

88 748 112 019

62 007

81 562 802 230

16 624

12 595

15 561 170 077

17 822

22 529

ČR
147951
4
732523
8
148243
7
40,2
100,2

40,5
Průměrný věk
40,2
41,8
40,0
39,7
39,9
39,8
39,5
106,1
Index stáří*
102,9
127,8
97,0
93,3
100,6
98,1
90,1
Pramen: Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 2006, ČSÚ, 2007
 index stáří = podíl obyvatelstva v postproduktivním (65 a více let) a předproduktivním věku (0 – 14 let)

Průměrný věk k 1.1.2008 dle Českého statistského úřadu v rámci Jihomoravského kraje je 40,1 let,
u žen je průměrný věk 41,4 let a u mužů je průměrný věk 38,5let.
Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje k 1.1.2008
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Tab. 4. Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském v roce 2006 a 20074
Narození Zemřelí
absolutně
2006
2007
relativně ‰
2006
2007

Přirozený
Přistěhovalí
přírůstek

Vystěhovalí

Migrační
saldo

Celkový
přírůstek

11512
12371

11667
11774

-155
597

10217
16883

7857
9509

2360
7374

2205
7971

10,2
10,9

10,3
10,4

-0,1
0,5

9,0
14,9

6,9
8,4

2,1
6.5

1,9
7,0

V roce 2007 se v Jihomoravském kraji živě narodilo 12 371 dětí, což je o 859 dětí více než
ve stejném období roku 2006. V přepočtu na 1 000 obyvatel (hrubá míra porodnosti) se na prvním místě
s hodnotou 11,5 živě narozených dětí na 1 000 obyvatel umístil okres Brno-město, pod republikovým
průměrem tohoto ukazatele (10,7) se z Jihomoravských okresů nachází okresy, Břeclav, Hodonín
a Vyškov. Oproti stejnému období minulého roku se v Jihomoravském kraji mírně zhoršila
novorozenecká úmrtnost (z 3,0 na hodnotu 3,1).
Meziročně se opět zvýšil počet i podíl dětí narozených mimo manželství. V průběhu letošního roku se
mimo manželství v Jihomoravském kraji narodilo 3 557dětí (27 %), loni to bylo 3 201 dětí (27,8 %).
Nejvyšší podíl z Jihomoravských okresů v roce 2007 vykazuje okres Brno-město (10,6 %, tj. 1 314
mimomanželsky narozených dětí z 4 217 dětí živě narozených celkem). Nejnižší podíl (2 %) dětí
narozených mimo manželství je v okrese Vyškov (249 z 922 dětí).
Počet narozených dětí mimo manželství v roce 2007
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V 2007 zemřelo v Jihomoravském kraji 8 446 osob (4 170 mužů, 4 276 žen). Ve struktuře zemřelých
podle nejčastěji zastoupených příčin úmrtí první místo náleží nemocem oběhové soustavy, druhé místo
nádorovým onemocněním a na třetím místě byly vnější příčiny úmrtí (poranění, otravy apod.).
V letošním roce zemřelo v kraji na nemoci oběhové soustavy 1 915 mužů (45,9 % z celkového počtu
zemřelých mužů) a 2 528 žen (59,1 % z celkového počtu zemřelých žen), na novotvary 1 203 mužů
(28,8 %) a 927 žen (21,7 %). Třetí nejčastější příčinou úmrtí mužů byly vnější příčiny, a to 315 případů
(7,6 %), u žen v 216 případech nemoci dýchací soustavy (5,1 %). Celkem 19 žen a 80 mužů spáchalo
ve sledovaném období letošního roku sebevraždu, ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2006 jich bylo
celkem o 8 méně. Nejvíce zemřelých připadlo v absolutní hodnotě (2 856 osob) i v relativním vyjádření
(10,4 %), tj. v počtu zemřelých na 1 000 obyvatel, na okres Brno-město, naopak nejmenší úmrtnost
(9,2 osob na 1 000 obyvatel) byla v okrese Brno-venkov.
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V roce 2007 bylo uzavřeno 6 287 sňatků, tedy o 428 více než v předcházejícím roce. V hodnoceném
období bylo povoleno 3369 rozvodů, (o 273 rozvodů více než v roce 2006). Největší rozvodovost
(počet rozvodů na 1 000 obyvatel) vykazuje v Jihomoravském kraji okres Brno-město (4,0), naopak
nejnižší je v okrese Břeclav (1,9). Rozvodovost v Jihomoravském kraji dosahuje 3,0 rozvodu na 1 000
obyvatel, stejně jako v průměru České republiky.
Počty sňatků a rozvodů v Jihomoravském kraji v roce 2007
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Do Jihomoravského kraje se v 2007 přistěhovalo 16 883 osob, což je o 6666 osob více než roku
2006. Z celkového počtu přistěhovalých se 10 676 osob (o 5841 více než ve stejném období 2006)
přistěhovalo ze zahraničí, z toho více než polovina 5 081 osob z Ukrajiny. Ze Slovenska se přistěhovalo
1 383 osob, z Vietnamu 859 osob. Z kraje se od počátku roku vystěhovalo 9509 osob, je to o 1652
osob více než v roce 2006. Z celkového počtu vystěhovalých se 2006 osob vystěhovalo za hranice
republiky, z toho nejvíce na Ukrajinu (730osob).
Přistěhovavalí a vystěhovalí obyvatelstvo v roce 2007
do státu Ukrajina z okresů Jihomoravského kraje
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V Jihomoravském kraji představoval v roce 2007 přírůstek stěhování 7 971obyvatel, což v porovnání
s rokem 2006 znamená zvýšení migračního přírůstku o více než 5 766osob. Na přírůstku stěhováním
se významně podílí zahraniční stěhování. Migrační saldo zahraničního stěhování představuje přírůstek
7 374 lidí. 5

Přírůstek stěhováním celkem
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Přírůstek obyvatelstva stěhováním
v Jihomoravském kraji v roce 2007

Přírůstek stěhováním ženy

http://www2.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/11003B2F1B/$File/400107q413.xls

Struktura vzdělanostní úrovně obyvatelstva Jihomoravského kraje
Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let v Jihomoravském kraji uvedená v následující tabulce
odhaluje lepší než průměrnou úroveň vzdělání. Výběrové šetření zjistilo výrazně vyšší podíl
vysokoškoláků v populaci Jihomoravského kraje než na úrovni ČR. Důvodem je především přítomnost
druhého největšího města ČR (Brna), v němž je lokalizováno mnoho vysokých škol. Téměř shodný
s ČR byl v Jihomoravském kraji na konci 1. čtvrtletí 2007 podíl středoškoláků s maturitou, zatímco
výrazně méně bylo středoškoláků bez maturity a také obyvatel s nejvýše základním vzděláním.
Tab. 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva staršího 15 let v Jihomoravském kraji a v ČR v 1. čtvrtletí
6
2007
Jihomoravský kraj
abs.
%
základní
60,1
12,8
191,5
40,9
střední bez maturity
136,6
29,2
střední s maturitou
vysokoškolské
80,0
17,1
468,25
100,0
celkem
* index = podíl relativní hodnoty Jihomoravského kraje a ČR
Vzdělanostní
kategorie

Česká republika
abs.
%
598,0
14,0
1 879,4
44,0
1 252,2
29,3
539,0
12,6
4 268,5
100,0

Index*
91,6
92,9
99,4
135,4
-

K pozitivům Jihomoravského kraje patří dostatečná síť předškolních a školských zařízení. Děti
v předškolním věku svěřují rodiče 633 mateřským školám, základní vzdělání poskytuje 479 základních
škol, z nichž převážná část žáků přechází na další studium do 56 oborů středních odborných učilišť
nebo do 92 oborů středních odborných škol a 41 gymnázií. Síť škol většinou pokrývá požadavky
na umístění dětí, i když se stále ještě projevují některé nedostatky. Snahou středního a učňovského
školství je zabezpečení provázanosti nabídky středního školství s potřebami trhu práce.
Na nadprůměrné vzdělanostní úrovni obyvatel v kraji má podíl i kvalitní systém vysokého školství.
Potřebné vzdělání poskytují studentům civilní i soukromé vysoké školy v Brně a Lednici, opomenout
nelze ani význam Univerzity obrany v Brně.
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Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za 1.
čtvrtletí 2007, ČSÚ, 2007

Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2007
Tabulka č. 22: Nezaměstnanost - mezikrajové srovnání k 31. prosinci 2006
kraj
ČR
PHA
STČ
JČ
PL
KV
ÚST
LB
KH
PA
VY
JM
OL
MS
ZL

počet
obyvatel
10 287 189
1 888 126
1 175 254
630 006
554 537
304 602
823 265
430 774
549 643
507 751
511 645
1 132 563
639 894
1 249 290
589 839

míra
registrované
nezam. - %
7,67
2,72
5,32
5,68
5,60
9,20
13,77
7,04
6,32
6,91
7,10
8,82
8,97
12,58
7,75

uchazeči o
pořadí zaměstnání
celkem
14
13
11
12
3
1
8
10
9
7
5
4
2
6

448 545
21 364
35 498
20 426
17 957
16 221
63 652
17 258
19 298
19 369
20 060
55 230
31 187
85 422
25 601

volná
pracovní
místa
celkem

počet
uchazečů
na 1 místo

93 425
16 192
12 478
5 222
7 214
2 364
5 003
3 648
4 413
7 296
4 071
7 990
4 537
7 890
5 111

pořadí

4,80
1,32
2,84
3,91
2,49
6,86
12,72
4,73
2,64
2,65
4,93
6,91
6,87
10,83
5,01

14
10
9
13
5
1
8
12
11
7
3
4
2
6

Jihomoravský kraj dlouhodobě patří ke krajům s vyšší nezaměstnaností. V listopadu 2007 byla míra
nezaměstnanosti nejnižší od počátku roku, v prosinci se ale zvýšila o 0,5 procentního bodu na 6,92 %.
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku však byla nižší o téměř 2 procentní body. Průměru
České republiky (5,98 %) nedosáhlo celkem 7 krajů, přičemž v Ústeckém kraji byla téměř dvojnásobná.
Meziměsíční nárůst se projevil ve všech jihomoravských okresech, nejvýrazněji v okresech Znojmo
(o 1,45 procentního bodu) a Břeclav (o 0,94 procentního bodu). Meziroční pokles se rovněž projevil
ve všech okresech kraje, v okrese Hodonín se snížila míra nezaměstnanosti o 2,63 procentního bodu,
výraznější byl také pokles nezaměstnanosti v okresech Břeclav a Znojmo (o 2,13 resp. 2,08
procentního bodu). V rámci celé České republiky si z jihomoravských okresů koncem prosince nejlépe
stály okresy Brno-venkov (21. místo) a Vyškov (23. místo). Nižší nezaměstnanost než průměr
za republiku měl už jen okres Blansko (35. místo), Brno-město se stejnou mírou nezaměstnanosti jako
za celou republiku bylo na 41. místě.
Tabulka č. 23: Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2007

okres, kraj

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
Jihomoravský kraj

meziměsíční
meziroční
neumístění
přírůstek
přírůstek
uchazeči o
míra nezaměstnanosti v %
(úbytek)
(úbytek)
zaměstnání
neumístěných neumístěných
k 31.12.2007
uchaz. v %
uchaz. v %
celkem
ženy
muži
5,59
7,40
4,10
3 225
4,1
-15,5
5,08
7,30
4,81
13 249
1,1
-22,4
4,53
6,13
3,32
4 023
2,5
-11,6
7,46
8,30
6,82
4 774
10,5
-27,0
10,7
12,86
9,13
8 908
6,8
-17,8
4,88
6,51
3,71
2 350
6,7
-29,6
11,53
14,34
9,34
6 810
11,0
-15,4
6,92
8,57
5,64
44 239
5,3
-19,9

Územní srovnání - vybrané ukazatele podle okresů Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj je podle platného zákonného ustanovení vymezen okresy Blansko, Brno-město,
Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo a je rozdělen na 21 správních obvodů obcí
s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice,
Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov,
Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a Židlochovice.

Okres Blansko
Okres Blansko leží v severní části Jihomoravského kraje. V rámci kraje sousedí z jihu s okresy
Brno-venkov a Vyškov. Ze západu má společnou hranici s okresem Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina),
ze severu s okresem Svitavy (Pardubický kraj) a z východu s okresem Prostějov (Olomoucký kraj).
Členitý povrch území okresu charakterizují především vrchoviny. Do západní části okresu zasahuje
Hornosvratecká vrchovina, která je součástí Českomoravské vrchoviny. Z hlediska regionálního členění
reliéfu se směrem od Brna do okolí Sloupu a Holštejna táhne 3 až 5 kilometrů široký pruh silně
zvrásněných devonských vápenců - Moravský kras. Tato chráněná krajinná oblast patří mezi
nejvýznamnější krasové oblasti ve Střední Evropě. Nejvyšším bodem s nadmořskou výškou 727 metrů
jsou Skály na rozhraní okresu Blansko a Prostějov. Naopak nejnižším místem je údolí řeky Svitavy
u Adamova s nadmořskou výškou 248 metrů.
Po zohlednění změn správního uspořádání k 1.1.2007 se rozlohou 86 268 ha okres Blansko řadí
k menším okresům Jihomoravského kraje, menší je jen okres Brno-město s 23 032 ha. Administrativně
se okres Blansko po sladění hranic k 1.1.2007 člení na 116 obcí a dále pak
na 174 částí obcí. Statut města má 8 obcí - je to Adamov, Blansko, Boskovice, Kunštát, Letovice,
Olešnice, Rájec-Jestřebí a Velké Opatovice. Celkem 97 obcí má pouze 1 část obce, 19 obcí se dělí
na 2 a více částí obce, město Letovice má dokonce 17 částí obce. Z hlediska velikostních skupin obcí
bylo v okrese 36 obcí s počtem obyvatel menším než 199 (počty obyvatel ke konci roku 2005), 37 obcí
mělo stav obyvatel v rozmezí 200 až 499 osob, 500 až 999 obyvatel mělo 24 obcí, 16 obcí spadalo
do skupiny 1 000 až 4 999 obyvatel, 2 obce (Boskovice a Letovice) patřily do skupiny 5 000 až 19 999
obyvatel a konečně 1 obec byla ve skupině 20 000 až 49 999 obyvatel (Blansko - 20 557 obyvatel).
Ve městech žilo 53 % obyvatelstva.
Jeho rozloha činí 11,9 % z celkové plochy kraje. Z 51,1 % jej tvoří zemědělská půda (z toho 72,1 %
zabírá orná půda a 20,7 % trvale zatravněné porosty). Lesy pokrývají 48,0 % plochy okresu, a řadí ho
tak na první místo v zalesněných plochách kraje.
Meziročně byl v Jihomoravském kraji nárůst obyvatel o 0,19 %, což v absolutních číslech
představuje 2.205 obyvatel. V okrese Blansko se narodilo 1.047 a zemřelo 1.123, přistěhovalo 1.751
a vystěhovalo 1.065 obyvatel. Celkem došlo k nárůstu o 610 obyvatel.
K 31.3.2007 bylo z hlediska struktury podnikatelské sféry zapsáno do registru ekonomických
subjektů 19.081 podnikatelských subjektů, to představuje 7,2 % z celkového počtu ekonomických
subjektů kraje. 82,5 % tvořily fyzické osoby a 17,5 % právnické osoby. V členění podle odvětvové
činnosti tvořily z celkového počtu 18,3 % podniky zabývající se průmyslovou činností, 11,0 % tvořily
stavební podniky, 7,6 % zemědělské podniky, ale nejvíce, 63,1 % podniky zabývající službami.
Z hlediska cestovního ruchu je okres atraktivní oblastí pro tuzemské i zahraniční návštěvníky, je zde
nespočet kulturních památek a přírodních krás. Nejzajímavější reliéfovou i krajinnou jednotkou
blanenského okresu je již vzpomínaný Moravský kras, který byl v roce 1956 vyhlášen chráněnou
krajinnou oblastí. K nejvýznamnějším architektonickým památkám patří renesanční zámek, tvořící
dominantu města Blanska, dále empírový zámek v Boskovicích, renesanční a raně barokní zámek
v Kunštátě, renesanční zámek v Lysicích. Zámek v Rájci nad Svitavou je nejhonosnějším objektem
raného klasicismu na Moravě. Zajímavé jsou i gotické hradní zříceniny Holštejn nedaleko Sloupu,
Čertův hrádek v katastru Olomučan či Nový hrad, který leží 4 kilometry jižně od Blanska.7
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http://www.komora.cz/hk-cr/inmp/knihovna-informaci-pro-podnikani/regionalni-informace/krajecr/jihomoravsky-kraj-b/art_22929/okres-blansko.aspx

Okres Brno-město
Okres Brno-město leží v centrální části Jihomoravského kraje. V rámci kraje sousedí s okresem Brnovenkov. Město Brno je ze tří stran obklopeno zalesněnými kopci, na jihu přechází do rozsáhlé
jihomoravské nížiny. Ze severozápadu je chráněno výběžky Drahanské a Českomoravské vrchoviny,
na severovýchodě se rozkládá Moravský kras. Brno leží na ploše 23 032 hektarů v nadmořské výšce od
190 do 425 m. Městem protékají dvě řeky – Svitava a Svratka. Díky své poloze má Brno příjemné
klimatické podmínky.
Okres Brno-město tvoří statutární město Brno, které je druhým největším městem České republiky,
zároveň je centrem Moravy, jedné z historických zemí Koruny české. Na území města Brna žije téměř
2
třetina obyvatel celého Jihomoravského kraje, 366 680 obyvatel tvoří 32,4 celku a na 1 km
připadá1 594 obyvatel (k 31.12.2006).Z územně správního pohledu se statutární město Brno člení na
29 městských částí. Největší, co do počtu obyvatel, je městská část Brno-střed, nejmenší městská část
Brno-Útěchov. Rozloha města (230 km2) se na současný stav zvětšovala postupným připojováním
předměstských obcí. V roce 1919 vzniklo tzv. Velké Brno připojením 23 předměstských obcí, v roce
1944 byla k Brnu připojena Líšeň, v roce 1960 Bystrc, v letech 1961 až 1980 bylo připojeno dalších 11
obcí. Městské části v dnešní podobě vznikly v roce 1990.
Jeho rozloha činí 3,2 % z celkové plochy kraje. Ze 34,8 % jej tvoří zemědělská půda (z toho 67,1 %
zabírá orná půda a 3,9 % trvale zatravněné porosty). Lesy pokrývají 27,7 % plochy okresu, a řadí ho tak
na třetí místo v zalesněných plochách kraje.
Meziročně byl v Jihomoravském kraji nárůst obyvatel o 0,19 %, což v absolutních
představuje 2.205 obyvatel. V okrese Brno-město se narodilo 4.056 a zemřelo 3.833,
přistěhovalo 6.943 a vystěhovalo 7.243 obyvatel. Celkem došlo k poklesu o 77 obyvatel.

číslech

K 31.3.2007 bylo z hlediska struktury podnikatelské sféry zapsáno do registru ekonomických
subjektů 111.156 podnikatelských subjektů, to představuje 41,9 % z celkového počtu ekonomických
subjektů kraje. 71,7 % tvořily fyzické osoby a 28,3 % právnické osoby. V členění podle odvětvové
činnosti tvořily z celkového počtu 11,1 % podniky zabývající se průmyslovou činností, 8,4 % tvořily
stavební podniky, 1,1 % zemědělské podniky, ale nejvíce, 79,4 % podniky zabývající službami.
Ve městě je řada stavebních památek z období gotiky, především Stará radnice, hrady Špilberk
a Veveří, chrám sv. Petra a Pavla, i památek z období renesance a baroka. Je zde evidováno 1 430
kulturních a 6 národních kulturních památek. Jedinečnou kulturní památkou funkcionalistické
architektury je vila Tugendhat, zapsaná do seznamu světového kulturního a přírodního bohatství
UNESCO. Ve městě je také přes 50 kostelů, zoologická zahrada, hvězdárna s planetáriem i botanická
zahrada.8
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http://www.komora.cz/hk-cr/inmp/knihovna-informaci-pro-podnikani/regionalni-informace/krajecr/jihomoravsky-kraj-b/art_22930/okres-brno-mesto.aspx

Okres Brno-venkov
Okres Brno-venkov leží ve středozápadní části Jihomoravského kraje. V rámci kraje sousedí od jihu
k severu s okresy Znojmo, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Blansko. Zároveň prstencovitě obklopuje okres
Brno-město. Společnou západní hranici má také s okresy Třebíč a Žďár nad Sázavou z Kraje Vysočina.
Rozložením okresu v krajině jsou dány jeho přírodní podmínky. Nejnižší nadmořská výška je přibližně
180 metrů na jihu okresu (oblast Přísnotice, Unkovice), na severu a severozápadě okresu naopak
přesahuje až 550 metrů (Babí lom 563 m n. m., oblast Tišnovsko, Deblín, Zbraslav). Převážná část
okresu leží v nadmořské výšce od 250 do 450 metrů.
V porovnání se sousedními okresy je území okresu Brno-venkov sušší, protože je pod vlivem
dešťového stínu Českomoravské vysočiny.Po zohlednění změn správního uspořádání k 1.1.2007
celková plocha okresu Brno-venkov dosáhla 149 891 ha. Od 1.1.2005 podle zákona o změně hranic
krajů přešlo do Jihomoravského kraje celkem 25 obcí z kraje Vysočina. Jde o 24 obcí z okresu Žďár
nad Sázavou a o 1 obec (Senorady) z okresu Třebíč, které se staly obcemi okresu Brno-venkov.
V rámci sladění hranic okresů s hranicemi správních území obcí s rozšířenou působností k 1.1.2007 se
počet zvýšil o dalších 25 obcí -14 obcí z okresu Blansko, 7 obcí z okresu Břeclav a 4 obce z okresu
Znojmo. Počet obcí okresu se tak zvýšil z původních 137 obcí na 187 obcí, 13 z nich má statut města Dolní Kounice, Ivančice, Kuřim, Modřice, Oslavany, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Tišnov,
Újezd u Brna, Zbýšov a Židlochovice. Okres Brno-venkov nemá vlastní okresní město.
Jeho rozloha činí 20,8 % z celkové plochy kraje. Z 34,9 % jej tvoří zemědělská půda (z toho 67,1 %
zabírá orná půda a 3,8 % trvale zatravněné porosty). Lesy pokrývají 27,7 % plochy okresu, a řadí ho tak
na čtvrté místo v zalesněných plochách kraje.
Meziročně byl v Jihomoravském kraji nárůst obyvatel o 0,19 %, což v absolutních číslech
představuje 2.205 obyvatel.
V
okrese Brno-venkov
se
narodilo 1.920
a
zemřelo 1.674,
přistěhovalo 4.813 a vystěhovalo 3.487 obyvatel. Celkem došlo k nárůstu o 1.572 obyvatel.
K 31.3.2007 bylo z hlediska struktury podnikatelské sféry zapsáno do registru ekonomických
subjektů 38 409 podnikatelských subjektů, to představuje 14,6 % z celkového počtu ekonomických
subjektů kraje. 81,1 % tvořily fyzické osoby a 18,9 % právnické osoby. V členění podle odvětvové
činnosti tvořily z celkového počtu 16,7 % podniky zabývající se průmyslovou činností, 13,8 % tvořily
stavební podniky, 7,4 % zemědělské podniky, ale nejvíce, 62,1 % podniky zabývající službami.
Vedle přírodních zajímavostí zvyšuje turistickou přitažlivost okresu množství stavebně-historických
památek. Najdeme mezi nimi památky všech stavebních slohů od románského až po moderní
architekturu 20. století, včetně technických památek a památek lidového stavitelství. Na území okresu
se dochovalo přes 400 významných kulturních a uměleckých památek. Mezi nejznámější
a nejnavštěvovanější patří evropské unikáty, jako cisterciácký klášter Porta Coeli v Předklášteří
u Tišnova, benediktinský klášter v Rajhradě u Brna, zámek a zámecký park v Židlochovicích nebo
Mohyla míru na Prateckém kopci (památník Bitvy tří císařů). Nelze opomenout ani zříceninu ženského
premonstrátského kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích nebo původní tvrz v Hrubšicích,
přestavěnou na renesanční zámek s patrovými arkádovými ochozy. Z technických památek je to
především železniční most na trati Střelice - Hrušovany, kovárna v Těšanech a Stará huť
v Josefovském údolí.9
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Okres Břeclav
Okres Břeclav leží v jižní části Jihomoravského kraje. V rámci kraje sousedí od západu k východu
s okresy Znojmo, Brno-venkov, Vyškov a Hodonín. Jižní hranici okresu tvoří státní hranice
s Rakouskem. Je to území lužních lesů, sněhobílých skal, vinic a polí, kraj bohaté historie, četných
památek, lidových tradic, region dvou světových unikátů chráněných UNESCO. Převážně nížinaté
území okresu se rozkládá v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu, Středomoravských Karpat
a Dolnomoravského úvalu. Dyjsko-svrateckým úvalem protékají řeky Jevišovka, Jihlava a Svratka.
Středomoravské Karpaty jsou tvořeny útvary Dunajovických kopců, Pavlovských vrchů, Pouzdřanských
kopců,
Šakvického
vrchu,
Staré
hory,
Hustopečské
brány,
Zaječického
kopce
a Kloboucké pahorkatiny. Nejvýše položeným bodem je vrch Děvín v CHKO Pálava s nadmořskou
výškou 554 metrů a nejníže položeným bodem je soutok Moravy a Dyje v katastrálním území Lanžhot
se 149 metry nadmořské výšky.
Okres Břeclav se nachází v nejjižnějším cípu Moravy. Po zohlednění změn správního uspořádání
k 1.1.2007 má okres Břeclav rozlohu 103 882 ha. Administrativně se okres Břeclav po sladění hranic
k 1.1.2007 člení na 63 obcí a dále pak na 69 částí obcí. Celkem 9 obcí má statut města - Břeclav,
Hustopeče, Klobouky u Brna, Lanžhot, Mikulov, Podivín, Valtice, Velké Bílovice a Velké Pavlovice.
Celkem 58 obcí má pouze jednu část, 4 obce se dělí na 2 části a město Břeclav má 3 části. Z hlediska
velikostních skupin obcí bylo v okrese 12 obcí s počtem obyvatel menším než 499, 500 až 999 obyvatel
mělo 18 obcí, 29 obcí spadalo do skupiny 1 000 až 4 999 obyvatel, 2 obce (Hustopeče
a Mikulov) patřily do skupiny 5 000 až 19 999 obyvatel a konečně 1 obec (Břeclav) byla ve skupině
20 000 až 49 999 obyvatel. Břeclav je největším městem okresu - měřeno jak počtem obyvatel
(25 652), tak rozlohou (8 717 ha).
Jeho rozloha činí 14,4 % z celkové plochy kraje. Ze 76,6 % jej tvoří zemědělská půda (z toho 78,6 %
zabírá orná půda a 4,1 % trvale zatravněné porosty). Lesy pokrývají 18,5 % plochy okresu, a řadí tak
okres k nejméně zalesněným plochách v kraji.
Meziročně byl v Jihomoravském kraji nárůst obyvatel o 0,19 %, což v absolutních číslech
představuje 2.205 obyvatel. V okrese Břeclav se narodilo 1.166 a zemřelo 1.274, přistěhovalo 1.335
a vystěhovalo 1.176 obyvatel. Celkem došlo k nárůstu o 51 obyvatel.
K 31.3.2007 bylo z hlediska struktury podnikatelské sféry zapsáno do registru ekonomických
subjektů 24.927 podnikatelských subjektů, to představuje 9,4 % z celkového počtu ekonomických
subjektů kraje. 83,7 % tvořily fyzické osoby a 16,3 % právnické osoby. V členění podle odvětvové
činnosti tvořily z celkového počtu 13,7 % podniky zabývající se průmyslovou činností, 12,2 % tvořily
stavební podniky, 17,2 % zemědělské podniky, ale nejvíce, 56,9 % podniky zabývající službami.
K zajímavostem okresu patří mimo jiné i známé archeologické naleziště v Dolních Věstonicích,
proslavené nálezem sošky Věstonické Venuše, Sirotčí hrádek, vyhlídková Stolová hora, horolezecký
terén strmé vápencové stěny Martinky a soustava vodních děl Nové Mlýny. Region Břeclavska je spjatý
s vinařstvím, které zde má dlouholetou tradici a s vinařskou turistikou. Ze známých zámků jsou turisty
navštěvovány: novogotický zámek Lednice, barokní zámek Mikulov, novogotický zámek Valtice či
klasicistní zámek Klobouky u Brna. Nezanedbatelný je i čilý přeshraniční ruch především s obcemi
10
Dolního Rakouska.
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Okres Hodonín
Okres Hodonín leží v jižní části Jihomoravského kraje. V rámci kraje sousedí ze západu
a severozápadu s okresy Břeclav a Vyškov. Ze severovýchodu má společnou hranici s okresy Kroměříž
a Uherské Hradiště ze Zlínského kraje. Jižní hranici okresu tvoří státní hranice se Slovenskem. Okres je
charakteristický členitým terénem. Severní část Hodonínska tvoří listnaté lesy Ždánického lesa
a Chřibů, jižní část lemují hřebeny Bílých Karpat, které byly pro své mimořádné bohatství rostlinných
i živočišných druhů v roce 1980 vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí a v roce 1996 získaly statut
biosférické rezervace UNESCO. Středem území prochází úrodný Dolnomoravský úval. Nejvýše
položené místo okresu je hora Čupec v Bílých Karpatech (819 m n. m.), nejníže položený bod
(159,5 m n.m.) leží u obce Mikulčice, v místě, kde řeka Morava opouští území okresu.
Okres Hodonín leží na jihovýchodní Moravě při hranici se Slovenskou republikou. Území okresu
o celkové rozloze 1 099 km2 zaujímá 15,3 % rozlohy území Jihomoravského kraje a je charakteristické
svým protáhlým tvarem ze západu na východ. Administrativně se okres Hodonín člení po narovnání
hranic k 1.1.2007 na 82 obcí a dále pak na 93 částí. Celkem 8 obcí má statut města - Bzenec,
Dubňany, Hodonín, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vracov a Ždánice. Celkem 75 obcí má
pouze 1 část obce, 7 obcí se dělí na 2 a více částí obce, město Kyjov má 4 části obce. Z hlediska
velikostních skupin obcí bylo v okrese 5 obcí s počtem obyvatel menším než 199, 16 obcí mělo stav
obyvatel v rozmezí 200 až 499 osob, 500 až 999 obyvatel mělo 25 obcí, 31 obcí spadalo do skupiny
1 000 až 4 999 obyvatel, 4 obce (Strážnice, Dubňany, Veselí nad Moravou a Kyjov) patřily do skupiny
5 000 až 19 999 obyvatel a konečně 1 obec byla ve skupině 20 000 až 49 999 obyvatel
(Hodonín - 26 110 obyvatel k 31.12.2006). K tomuto datu žilo v okrese(před územní změnou) celkem
156 951 obyvatel, z toho bylo 79 983 žen (51,0 %). Průměrný věk obyvatel okresu na konci roku 2004
dosahoval 39,3 roků (37,4 u mužů a 41,1 u žen). V rámci Jihomoravského kraje je nejvyšší věkový
průměr v okrese Brno-město, a to 41,4 roku, naopak okresem s nejnižším věkovým průměrem je
Znojmo - 38,9 roku.
Jeho rozloha činí 15,3 % z celkové plochy kraje. Ze 63,2 % jej tvoří zemědělská půda (z toho 77,4 %
zabírá orná půda a 11,5 % trvale zatravněné porosty). Lesy pokrývají 24,5 % plochy okresu, a řadí ho
tak na páté místo v zalesněných plochách kraje.
Meziročně byl v Jihomoravském kraji nárůst obyvatel o 0,19 %, což v absolutních číslech
představuje 2.205 obyvatel. V okrese Hodonín se narodilo 1.443 a zemřelo 1.715, přistěhovalo
1.066 a vystěhovalo 1.197 obyvatel. Celkem došlo k poklesu o 403 obyvatel.
K 31.3.2007 bylo z hlediska struktury podnikatelské sféry zapsáno do registru ekonomických
subjektů 31.171 podnikatelských subjektů, to představuje 11,8 % z celkového počtu ekonomických
subjektů kraje. 83,6 % tvořily fyzické osoby a 16,4 % právnické osoby. V členění podle odvětvové
činnosti tvořily z celkového počtu 16,4 % podniky zabývající se průmyslovou činností, 13,6 % tvořily
stavební podniky, 10,5 % zemědělské podniky, ale nejvíce 59,5 % podniky zabývající službami.
Bohatou historii okresu dokumentují cenné archeologické nálezy u Mikulčic. Archeologická expozice
na místě vykopávek nabízí obraz velkolepé kultury prvního slovanského státního útvaru na našem
území. Středověk připomíná turisticky atraktivní templářská tvrz s bludištěm chodeb v Čejkovicích.
Střediskem lidových tradic je Strážnice se skanzenem lidové architektury a každoročním mezinárodním
folklórním festivalem. Město Kyjov ožívá každý čtvrtý rok festivalem lidové kultury Slovácký rok. Přímo
symbolické jsou pro okres všudypřítomné vinice a vinné sklepy. Celý vinorodý region je protkán
vinařskými cyklistickými stezkami se zastaveními u nejpozoruhodnějších historických vinných sklepů
v jednotlivých obcích. Mezi nejzajímavější patří historický soubor vinných sklepů Plže.11
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Okres Vyškov
Okres Vyškov leží v severovýchodní části Jihomoravského kraje. V rámci kraje sousedí ze západu
s okresy Blansko, Brno-venkov, z jihu s okresy Břeclav a Hodonín. Z východu má společnou hranici
s okresem Prostějov z Olomouckého kraje a s okresem Kroměříž z kraje Zlínského. Územně se okres
rozprostírá na rozhraní dvou horských systémů – Českého masívu a Karpat. Geologická hranice mezi
nimi jde Vyškovským úvalem, geograficky pak Vyškovskou bránou. Severozápadně od této hranice leží
Drahanská vrchovina prvohorního stáří (na území okresu zasahuje Konická vrchovina, která je její
součástí), jež je na okrajích rozlámaná v četná údolí, např. Rakovecké údolí, údolí Malé a Velké Hané.
Nejvýše položenou obcí okresu je na Drahanské vrchovině obec Krásensko s nadmořskou výškou 552
metrů, nejvyšším bodem s nadmořskou výškou 600 metrů je vrch Kojál. Naopak nejnižším místem
okresu je území u obce Šaratice se 199 metry nad mořem.
Okres Vyškov leží ve východní části Jihomoravského kraje, sousedí se šesti okresy. Po zohlednění
změn správního uspořádání k 1.1.2007 patří okres Vyškov rozlohou 87 608 ha k menším okresům
Jihomoravského kraje, menší je pouze okres Brno-město (23 032 ha) a okres Blansko (86 268 ha).
Administrativně se okres Vyškov po sladění hranic k 1.1.2007 člení na 80 obcí a dále pak na 118 částí
obcí. Pouze 5 obcí má statut města (Bučovice, Ivanovice na Hané, Rousínov, Slavkov u Brna
a Vyškov). Celkem 66 obcí má pouze 1 část obce, 17 obcí se dělí na dvě a více částí obce, město
Vyškov má dokonce 14 částí obce. Z hlediska velikostních skupin obcí bylo v okrese 6 obcí s počtem
obyvatel menším než 199, 32 obcí mělo stav obyvatel v rozmezí 200 až 499 osob, 500 až 999 obyvatel
mělo 29 obcí, 10 obcí spadalo do skupiny 1 000 až 4 999 obyvatel, 2 obce (Bučovice
a Slavkov u Brna) patřily do skupiny 5 000 až 19 999 obyvatel a konečně 1 obec byla ve skupině
20 000 až 49 999 obyvatel (Vyškov - 22 013 obyvatel).
Jeho rozloha činí 12,2 % z celkové plochy kraje. Z 55,2 % jej tvoří zemědělská půda (z toho 91,4 %
zabírá orná půda a 3,4 % trvale zatravněné porosty). Lesy pokrývají 35,0 % plochy okresu, a řadí ho tak
na první místo v zalesněných plochách kraje.
Meziročně byl v Jihomoravském kraji nárůst obyvatel o 0,19 %, což v absolutních číslech představuje
2 205 obyvatel. V okrese Vyškov se narodilo 813 a zemřelo 892, přistěhovalo 1 639 a vystěhovalo
1 237 obyvatel. Celkem došlo k nárostu o 323 obyvatel.
K 31.3.2007 bylo z hlediska struktury podnikatelské sféry zapsáno do registru ekonomických
subjektů 17 203 podnikatelských subjektů, to představuje 6,5 % z celkového počtu ekonomických
subjektů kraje. 83,8 % tvořily fyzické osoby a 16,2 % právnické osoby. V členění podle odvětvové
činnosti tvořily z celkového počtu 16,5 % podniky zabývající se průmyslovou činností, 16,4 % tvořily
stavební podniky, 7,9 % zemědělské podniky, ale nejvíce 59,2 % podniky zabývající službami.
Okres Vyškov není typickou rekreační oblastí. Návštěvníkům však poskytuje možnosti k zajímavým
procházkám v přírodě i k prohlídce mnohých architektonických a kulturních památek. V katastru obce
Nesovice se na 9 hektarech nachází národní přírodní památka Malhotky, v katastru obce Letonice pak
na ploše 24 hektarů národní přírodní rezervace Větrníky. Obě území mají charakter stepi s výskytem
chráněné a ohrožené teplomilné vegetace. Historické památky jsou v okrese zastoupeny řadou zámků
a větrných mlýnů. Např. čistě renesančním zámkem v Bučovicích, v Nových Zámcích, barokním
zámkem Slavkov u Brna - stojícím na místě původní gotické tvrze s francouzskou zahradou a anglickým
parkem nebo barokním zámkem Vyškov. Ve Chvalkovicích mohou návštěvníci shlédnout větrný mlýn,
12
rovněž tak Ruprechtově, kde navíc uvidí i unikátní Halladayovou turbinou.
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Okres Znojmo
Okres Znojmo leží
v jihozápadní
části Jihomoravského
kraje. V
rámci
kraje
sousedí
z východu s okresem Břeclav a ze severu s okresem Brno-venkov. Ze severozápadu má společnou
hranici s okresem Třebíč z Kraje Vysočina. Území okresu patří ke dvěma geomorfologickým celkům. Na
západní polovině okresu je to Český masiv a ve východní polovině Karpatská soustava. Rozhraní mezi
těmito dvěma soustavami probíhá z Rakouska přibližně přes obec Šatov, Znojmo k Moravskému
Krumlovu.
Okres Znojmo patří rozlohou 159 050 ha mezi největší okresy České republiky. Základní podobu
a velikost získal v roce 1961 sloučením okresu Znojmo a Moravský Krumlov s částí okresu Moravské
Budějovice, současná podoba byla upravena k 1.1.2007 zesouladěním hranic okresu se správním
územím obcí s rozšířenou působností. Administrativně se okres Znojmo po sladění hranic k 1.1.2007
člení na 144 obcí a dále pak na 170 částí obcí. Celkem 5 obcí má statut města - jsou to Hrušovany nad
Jevišovkou, Miroslav, Moravský Krumlov, Znojmo, nejmladším městem jsou Jevišovice (únor 2007).
Celkem 129 obcí má pouze 1 část obce, 15 obcí se dělí na 2 a více částí obce, město Znojmo má
9 částí obce. Z hlediska velikostních skupin obcí bylo v okrese 40 obcí s počtem obyvatel menším než
199, 57 obcí mělo stav obyvatel v rozmezí 200 až 499 osob, 500 až 999 obyvatel mělo 26 obcí, 19 obcí
spadalo do skupiny 1 000 až 4 999 obyvatel, 1 obec (Moravský Krumlov - 6 021 obyvatel) patřila do
skupiny 5 000 až 19 999 obyvatel a konečně 1 obec (Znojmo - 35 032 obyvatel) byla
ve skupině 20 000 až 49 999 obyvatel.
Jeho rozloha činí 22,0 % z celkové plochy kraje. Ze 71,0 % jej tvoří zemědělská půda (z toho 91,5 %
zabírá orná půda a 2,5 % trvale zatravněné porosty). Lesy pokrývají 22,1 % plochy okresu, a řadí ho tak
na předposlední místo v zalesněných plochách kraje.
Meziročně byl v Jihomoravském kraji nárůst obyvatel o 0,19 %, což v absolutních číslech
představuje 2.205 obyvatel. V okrese Znojmo se narodilo 1.067 a zemřelo 1.156, přistěhovalo
1.209 a vystěhovalo 991 obyvatel. Celkem došlo k nárůstu o 129 obyvatel.
K 31.3.2007 bylo z hlediska struktury podnikatelské sféry zapsáno do registru ekonomických
subjektů 23 078 podnikatelských subjektů, to představuje 8,7 % z celkového počtu ekonomických
subjektů kraje. 82,5 % tvořily fyzické osoby a 17,5 % právnické osoby. V členění podle odvětvové
činnosti tvořily z celkového počtu 14,1 % podniky zabývající se průmyslovou činností, 14,8 % tvořily
stavební podniky, 10,7 % zemědělské podniky, ale nejvíce 60,4 % podniky zabývající službami.
Území znojemského okresu, jak dokazují četné archeologické nálezy, bylo osídlováno již od pravěku starší doby kamenné. Okres má velice příznivé přírodní podmínky a prostředí k rodinné rekreaci.
Zvláště povodí horního toku řeky Dyje spolu s přilehlou krajinou. Další rekreační a turistické možnosti
se nabízí na horním a středním toku Jevišovky a Rokytné. Všechny tyto oblasti jsou protkány sítí
značených cest pro turisty a cyklisty s napojením na sousední okresy a Rakousko. Na území se
nachází řada zámků především z doby renesance. K návštěvě láká renesanční zámek Uherčice,
Moravský Krumlov, hrad Jevišovice přestavěný na renesanční zámek, zřícenina hradu Bítov nad
Vranovskou přehradou aj.13
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Sociální služby v Jihomoravském kraji, jejich systém a podmínky působení

SWOT analýza
Současnou situaci systému sociálních služeb charakterizuje následující SWOT analýza. Silné a slabé
stránky popisují vnitřní charakteristiky systému sociálních služeb v Jihomoravském kraji, příležitosti
a ohrožení jsou především vnějšími vlivy, tedy externími faktory ovlivňujícími sociální služby.
Silné stránky (S)










Průběžné mapování služeb v kraji – existuje aktuální přehled poskytovaných druhů sociálních
služeb.
Zastoupení téměř všech druhů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).
Zastoupení téměř všech právních forem zřizovatelů sociálních služeb – služby jsou
zřizovány nejen orgány státní správy i samosprávnými subjekty (kraje, obce), ale i nestátními
neziskovými organizacemi.
Uplatňování principu vícezdrojového financování.
Vlastní grantová politika kraje (pro rok 2007 – systém jednoletého financování a systém
víceletého financování.
Rovnoměrně rozložená síť pobytových sociálních služeb zřizovaných krajem.
Zájem kraje o zvyšování kvality sociálních služeb (projekty ESF).
Podpora kraje při školení zástupců obcí s rozšířenou působností pro komunitní plánování
a vytváření místních partnerství (projekty ESF).
Proškolení metodici pro KPSS.

Slabé stránky (W)









Nerovnoměrné lokální rozložení jednotlivých druhů sociálních služeb a poskytovatelů
na území kraje.
Nerovnoměrné zastoupení jednotlivých druhů sociálních služeb – nízké zastoupení osobní
asistence, odlehčovacích služeb, denních stacionářů, nízkoprahových zařízení a sociální
rehabilitace.
Omezená kapacita pečovatelské služby a služeb osobní asistence.
Vytváření plánů rozvoje sociálních služeb jako dobrovolná aktivita obcí.
V minulém období nebyly v obcích, resp. územích pověřených obcí, systematicky
shromažďovány informace o rozsahu poskytovaných služeb a potřebách ohrožených
cílových skupin.
Většina poskytovatelů dosud neprošla kontrolou kvality sociálních služeb.
Nízká míra informovanosti obyvatel o struktuře a nabídce sociálních služeb na území kraje.
Nedostatečné využití zdrojů ESF ze strany jednotlivých poskytovatelů (obce, nestátní
organizace).

Příležitosti (O)







Registrace sociálních služeb – zpřehlednění a ustálení struktury poskytovatelů.
Kontrola kvality sociálních služeb – proškolení pracovníků kraje, kteří budou participovat
na kontrole kvality.
Transformace pobytových sociálních služeb zřizovaných krajem.
Strukturální fondy EU jako zdroj rozvoje sociálních služeb.
Povinnost dosaženého vzdělání pro výkon činnosti v sociálních službách a dalšího
vzdělávání dle zákona o sociálních službách – rozvoj kvality.
Zákonem stanovená kontrola kvality služeb - inspekce.

Ohrožení (T)









Princip registrace sociálních služeb – poskytovatelé mohou žádat o registrace v krajích,
kde sídlí statutární orgán.
Nízká míra orientace některých poskytovatelů v požadavcích zákona o sociálních službách.
Demografická situace – zvyšuje se podíl seniorské populace, roste poptávka po službách
pro tuto cílovou skupinu.
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve smyslu zákona o sociálních službách, ohrožení
kvality sociálních služeb.
Nedostatečná nabídka akreditovaných kurzů.
Omezený počet zkušených inspektorů kvality sociálních služeb.
Nízká motivace obcí pro komunitní plánování.
Omezená spolupráce poskytovatelů a obcí při uzavírání dohod o zajištění některých druhů
služeb.

Poskytované sociální služby v Jihomoravském kraji
Na území Jihomoravského kraje bylo v souladu se zákonem o sociálních službách, registrováno
545 sociálních služeb včetně sociálních služeb, které jsou s celo-krajskou a s celo-republikovou
působností. Z aktuálních výstupů vyplývá, že se počet sociálních služeb v kraji do určité míry
stabilizoval.
Své sociální služby zaregistrovali i noví poskytovatelé a v souladu se zákonem o sociálních službách,
se změnila i struktura poskytovaných sociálních služeb.
Poskytovatelé sociálních služeb
Sociální služby na území Jihomoravského kraje poskytují v největší míře nestátní neziskové
organizace, následují příspěvkové organizace zřízené krajem, příspěvkové organizace zřízené obcemi
a sociální služby poskytované obcemi.
Graf č. 1 Zastoupení poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji
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Počet zaregistrovaných zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji
Nejvyužívanější sociální službou obyvateli Jihomoravského kraje je odborné sociální poradenství. Počty
intervencí několikanásobně převyšují další počty uživatelů jednotlivých sociálních služeb. Mezi
nejužívanější sociální služby dále patří pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem a sociálně aktivizační služby pro seniory.
Graf č. 2
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Pobytová zařízení
Sociální služby poskytované v pobytových zařízeních sociálních služeb nabízí okolo 7 440 lůžek.
Největší podíl představují lůžka v domovech pro seniory, následují domovy se zvláštním režimem
a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Nejnižší kapacitou jsou zastoupeny domy
na půl cesty, týdenní stacionáře a chráněné bydlení.
Graf č. 3
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Zdroje pro určení priorit střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb


Průřezové priority a současně i priority k jednotlivým cílovým skupinám byly stanoveny
na základě:



SWOT analýza – identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a rizik v oblasti sociálních
služeb
na území Jihomoravského kraje.



Socio-demografický popis území.



Analýzy poskytovatelů sociálních služeb na základě registru poskytovatelů sociálních služeb.
MPSV informace o místní dostupnosti, poskytovateli sociální služby, kapacitě, cílové skupině
a informace o finančním rozpočtu poskytovatele příslušné zaregistrované sociální služby.



Výzkum realizovaný Vysokou školou finanční a správní, studijní středisko Most v rámci projektu
o.p.s. Komunitní plánování „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje
sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Jihomoravském kraji.“



Plány rozvoje sociálních služeb územně správních obvodů obcí s rozšířenou působností, jejíž
přesný název a plánovací období uvádí následující tabulka

Plánovací
období

2007–2009

ORP

Název plánu rozvoje sociálních služeb

Brno

Komunitní plán sociálních služeb města Brna do roku 2009

Moravský
Krumlov
Pohořelice
Bučovice
Hodonín

2007–2010
Hustopeče
Znojmo
2007-2011

Vyškov
Ivančice
Kuřím
Kyjov

2008

Mikulov
Šlapanice
Tišnov
Veselí
nad Moravou

Zpřesněný podklad pro střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Jihomoravském kraji pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Moravský Krumlov
Podklady k 30.9.2007 pro střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro správní území
Pohořelic
Plán rozvoje sociálních služeb na správním území města
Bučovice
Podklady k rozšíření střednědobého plánu sociálních služeb
pro Hodonín a jeho spádové obce 2007-2010
Zpřesněný podklad procesu komunitního plánování
sociálních služeb - město Hustopeče
Komunitní plán sociálních služeb pro region Znojmo
na období let 2007-2010
Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově
na období 2007-2011
Plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice
Rozvojový plán sociálních služeb správního obvodu obce
s rozšířenou působností Kuřim
Komunitní plánování sociálních služeb na území Kyjovska
2008
Podklad pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji pro správní území Mikulov (Komunitní
plánování sociálních služeb Mikulov)
Rozvojový plán sociálních služeb správního obvodu obce
s rozšířenou působností Šlapanice
Komunitní plán sociálních služeb města Tišnov na rok
2008–2009
Zpřesněný podklad pro střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb pro správní území Veselí nad Moravou

Blansko
Boskovice
2008–2009

Slavkov u Brna
Židlochovice

Břeclav
2008–2010
Rosice

Komunitní plán sociálních služeb města Blansko 2008–2009
Plán rozvoje sociálních služeb v Boskovicích na období
2008–2009
Komunitní plán sociálních služeb města Slavkova u Brna
do roku 2009
Zpřesněný podklad pro střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Jihomoravském kraji pro správní území
Židlochovice
Průzkumy potřebnosti sociálních služeb mezi populacemi
zadavatelů a poskytovatelů ve spádové oblasti Břeclavi (za
účelem rozvoje a plánování sociálních služeb na daném
území Břeclavi)
Zpřesněný podklad pro střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Jihomoravském kraji

Finanční rozpočet na jednotlivé sociální služby na rok 2009–2011
Na základě upřesněných rozpočtů na rok 2008 uvedených v registru poskytovatelů sociálních služeb
byl zpracován orientační finanční rozpočet na jednotlivé sociální služby v Jihomoravském kraji,
které nebudou financovány z OP LZZ na individuální projekt.
Náklady na další roky byly meziročně zvýšeny o předpokládanou míru inflace ve výši 4 %.

SOCIÁLNÍ
SLUŽBA

NÁZEV
POSKYTOVATELE

Náklady 2008
dle registru
MPSV

Náklady
2009

Náklady
2010

Náklady
2011

Náklady
2009-2011

500 000

520 000

540 800

562 432

1 623 232

707 875

736 190

765 638

796 263

2 298 091

517 700

538 408

559 944

582 342

1 680 694

205 000

213 200

221 728

230 597

665 525

1 815 650

1 888 276

1 963 807

2 042 359

5 894 442

Manželská a
rodinná poradna

2 255 000

2 345 200

2 439 008

2 536 568

7 320 776

Manželská a
rodinná poradna

1 691 400

1 759 056

1 829 418

1 902 595

5 491 069

Manželská a
rodinná poradna

2 245 600

2 335 424

2 428 841

2 525 995

7 290 260

Manželská a
rodinná poradna

2 898 000

3 013 920

3 134 477

3 259 856

9 408 253

Centrum sociálních
služeb Vyškov, o.p.s.

Poradna pro
rodinu, manželství
a mezilidské vztahy

1 538 539

1 600 081

1 664 084

1 730 647

4 994 811

Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková
organizace

Poradna pro rodinu
a mezilidské vztahy

795 300

827 112

860 196

894 604

2 581 913

Český helsinský
výbor

Poradenské
centrum Českého
helsinského výboru

5 841 121

6 074 766

6 317 756

6 570 467

18 962 989

Český klub
nedoslýchavých
HELP

Poradenské
středisko Českého
klubu
nedoslýchavých
HELP

374 340

389 314

404 886

421 082

1 215 281

DebRA ČR

511 693

532 161

553 447

575 585

1 661 193

663 110

689 634

717 220

745 909

2 152 763

695 658

723 484

752 424

782 521

2 258 429

386 290

401 742

417 811

434 524

1 254 077

708 900

737 256

766 746

797 416

2 301 418

1 037 400

1 078 896

1 122 052

1 166 934

3 367 882

987 600

1 027 104

1 068 188

1 110 916

3 206 208

4 761 992

4 952 472

5 150 571

5 356 593

15 459 636

NÁZEV ZAŘÍZENÍ

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
A Kluby ČR, o.p.s.

A Kluby ČR, o.p.s.
Asociace rodičů a
přátel zdravotně
postižených dětí v
ČR, o.s.
Bílý kruh bezpečí,
o.s.
Centrum naděje a
pomoci o.s
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

DebRA ČR
DCHB
DCHB
DCHB
DCHB
DCHB
DCHB
DCHB

A Kluby ČR, o.p.s. Poradna pro
zaměstnanost
A Kluby ČR, o.p.s. A poradna
Poradna a
půjčovna
rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
"PAPRSEK"
Poradna Bílého
kruhu bezpečí, o.s.
Brno
Centrum naděje a
pomoci o.s.

Poradna Porta
Tišnov
Celsuz - charitní
poradenství
DLBsH Rajhrad
Charitní poradna
Hodonín
Okno dokořán
Blansko
Charitní sociálně
právní poradna
Bučovice
Centrum
poradenství a
pomoci Znojmo

DCHB
DNO, o.s.

Diecézní charita
Brno - Oddělení
migrace
Sociální poradna
DNO

537 650

559 156

581 522

604 783

1 745 461

279 000

290 160

301 766

313 837

905 763

Gabriela

Hospic sv. Alžběty

361 860

376 334

391 388

407 043

1 174 765

Charita Kyjov

Občanská poradna

195 845

203 679

211 826

220 299

635 804

Charita Veselí nad
Moravou

Charita Veselí nad
Moravou Občanská poradna

417 846

434 560

451 942

470 020

1 356 522

Institut pedagogickopsychologického
poradenství ČR

Středisko integrace
menšin Brno

532 920

554 237

576 406

599 463

1 730 106

2 927 000

3 044 080

3 165 843

3 292 477

9 502 400

823 684

856 631

890 897

926 532

2 674 060

1 028 600

1 069 744

1 112 534

1 157 035

3 339 313

553 089

575 213

598 221

622 150

1 795 584

IQ Roma servis, o.s
Liga za práva
vozíčkářů, o.s
Město Blansko
Na počátku, o.s.

Centrum
poradenství a
zaměstnanosti
Liga za práva
vozíčkářů, o.s
Poradna pro rodinu
a mezilidské vztahy
Poradna Na
počátku

Národní rada osob se
zdravotním
postižením ČR, o.s.

Poradna pro
uživatele sociálních
služeb - Břeclav

208 286

216 617

225 282

234 293

676 193

Národní rada osob se
zdravotním
postižením ČR, o.s.

Poradna pro
uživatele sociálních
služeb - Brnoměsto

928 512

965 652

1 004 279

1 044 450

3 014 381

Národní rada osob se
zdravotním
postižením ČR, o.s.

Poradna pro
uživatele sociálních
služeb - Vyškov

208 286

216 617

225 282

234 293

676 193

Národní rada osob se
zdravotním
postižením ČR, o.s.

Poradna pro
uživatele sociálních
služeb - Boskovice

208 286

216 617

225 282

234 293

676 193

Národní rada osob se
zdravotním
postižením ČR, o.s.

Poradna pro
uživatele sociálních
služeb - Hodonín

208 286

216 617

225 282

234 293

676 193

Sdružení Podané
ruce, o.s.

Speciální prevence

1 749 000

1 818 960

1 891 718

1 967 387

5 678 066

Národní rada osob se
zdravotním
postižením ČR, o.s.

Poradna pro
uživatele sociálních
služeb - Znojmo

208 286

216 617

225 282

234 293

676 193

Občanská poradna
Brno
Občanské sdružení
Anabell - sociální
poradenství pro
nemocné anorexií a
bulimií
Občanské sdružení
LOGO
Občanské sdružení
ONŽ - pomoc a
poradenství pro ženy
a dívky

Občanská poradna
Brno
Občanské sdružení
Anabell - sociální
poradenství pro
nemocné anorexií a
bulimií
Občanské sdružení
LOGO

1 275 000

1 326 000

1 379 040

1 434 202

4 139 242

2 422 618

2 519 522

2 620 303

2 725 115

7 864 940

509 805

530 197

551 405

573 461

1 655 064

Poradna pro ženy a
dívky - Veselí nad
Moravou

246 000

255 840

266 074

276 717

798 630

Open Family, o.p.s.

Open Family, o.p.s.

370 820

385 653

401 079

417 122

1 203 854

Organizace pro
pomoc uprchlíkům
ParaCENTRUM
Fenix

Organizace pro
pomoc uprchlíkům
ParaCENTRUM
Fenix

1 823 480

1 896 419

1 972 276

2 051 167

5 919 862

1 062 073

1 104 556

1 148 738

1 194 688

3 447 982

Persefona o.s.

Persefona o.s.

2 465 581

2 564 204

2 666 772

2 773 443

8 004 420

Poradna pro rodinu,
manželství a dítě,
okres Brno - venkov,
příspěvková
organizace

Poradna pro
rodinu, manželství
a dítě, okres Brno venkov

2 790 000

2 901 600

3 017 664

3 138 371

9 057 635

602 220

626 309

651 361

677 416

1 955 086

1 546 850

1 608 724

1 673 073

1 739 996

5 021 793

1 337 564

1 391 067

1 446 709

1 504 578

4 342 353

Právní občanská
poradna Dialog, o.s.
Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.
Rada seniorů České
republiky, o.s.

Právní občanská
poradna Dialog,
o.s.
Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.
Rada seniorů
České republiky,
o.s. regionální
pracoviště Brno
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ROZKOŠ bez RIZIKA

Rozkoš bez Rizika

Sdružení
pěstounských rodin

Poradna náhradní
rodinné péče
Drogové služby ve
vězení a následná
péče

1 321 000

1 373 840

1 428 794

1 485 945

4 288 579

2 481 892

2 581 168

2 684 414

2 791 791

8 057 373

2 518 000

2 618 720

2 723 469

2 832 408

8 174 596

Speciální prevence

802 000

834 080

867 443

902 141

2 603 664

Sdružení Práh

Sdružení Práh

858 000

892 320

928 013

965 133

2 785 466

Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR

Sociální poradna Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých

183 000

190 320

197 933

205 850

594 103

Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR

Sociální poradna
SONS - Kyjov

117 000

121 680

126 547

131 609

379 836

SOZE

7 239 452

7 529 030

7 830 191

8 143 399

23 502 620

59 550

61 932

64 409

66 986

193 327

11 600

12 064

12 547

13 048

37 659

270 000

280 800

292 032

303 713

876 545

524 460

545 438

567 256

589 946

1 702 641

294 848

306 642

318 908

331 664

957 213

148 636

154 581

160 765

167 195

482 541

181 984

189 263

196 834

204 707

590 805

Občanská poradna

1 180 000

1 227 200

1 276 288

1 327 340

3 830 828

TyfloCentrum Brno,
pracoviště Vyškov

228 380

237 515

247 016

256 896

741 427

217 000

225 680

234 707

244 095

704 483

1 326 860

1 379 934

1 435 132

1 492 537

4 307 603

222 980

231 899

241 175

250 822

723 897

226 940

236 018

245 458

255 277

736 753

640 000

665 600

692 224

719 913

2 077 737

Sdružení Podané
ruce, o.s.
Sdružení Podané
ruce, o.s.

SOZE
Svaz neslyšících a
nedoslýchavých
Svaz postižených
civilizačními
chorobami v ČR, o.s.
Svaz tělesně
postižených v České
republice, o.s.,
Okresní organizace
Svaz tělesně
postižených v České
republice,
o.s.městská
organizace
Svaz tělesně
postižených v České
republice, o.s.,
Okresní organizace
Svaz tělesně
postižených v České
republice, o.s.
Okresní organizace
Hodonín
Svaz tělesně
postižených v ČR,
o.s., Okresní
organizace Brno venkov
TRIADA Poradenské centrum,
o.s.
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
Unie neslyšícich Brno

CELKEM

Specifické
poradenství pro
sluchově postižené
- Zastávka u Brna
Svaz postižených
civilizačními
chorobami v ČR,
o.s. Brno
Svaz tělesně
postižených v
České republice,
o.s., Okresní
organizace
Svaz tělesně
postižených v
České republice,
o.s. městská
organizace
Svaz tělesně
postižených v
České republice,
o.s.
Svaz tělesně
postižených v
České republice,
o.s. Okresní
organizace
Hodonín
Svaz tělesně
postižených v ČR,
o.s., Okresní
organizace Brno venkov

TyfloCentrum Brno,
pracoviště Znojmo
TyfloCentrum Brno
- Dům soc.služeb
J.Chaloupky pro
nevidomé
Tyflocentrum Brno,
pracoviště
Mor.Krumlov
TyfloCentrum Brno,
pracoviště Břeclav
Unie neslyšícich
Brno

VIDA

VIDA centrum Brno

369 572

384 355

399 729

415 718

1 199 802

Občanské sdružení
Krok

Občanská poradna
Krok

0

638 000

663 520

690 061

1 991 581

80 389 769

84 243 359

87 613 094

91 117 617

262 974 070

40

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
OSOBNÍ
ASISTENCE
Asociace pomáhající
lidem s autismem
ALPA – JM. o.s.
Centrum pro rodinu
Hodonín
Centrum sociálních
služeb Kyjov
DCHB

Asociace
pomáhající lidem
s autismem ALPA –
JM. o.s.
Centrum pro rodinu
Hodonín
Centrum sociálních
služeb Kyjov
Osobní asistence
Znojmo

Domov pro mne

Domov pro mne

Hewer - občanské
sdružení

Terénní osobní
asistence
Osobní asistence
Kyjov
Osobní asistence
Charita Strážnice

Charita Kyjov
Charita Strážnice
Charita Veselí nad
Moravou
Liga za práva
vozíčkářů, o.s.
Pečovatelská služba
Homedica, o.p.s.
REMEDIA PLUS
o.p.s.
Slezská diakonie
Zdislava Veselí,
o.p.s.

Charita Veselí nad
Moravou – osobní
asistence
Liga za práva
vozíčkářů, o.s.
Pečovatelská
služba Homedica,
o.p.s.
REMEDIA PLUS
o.p.s
Eliada, osobní
asistence
Osobní asistence
Zdislava Veselí

1 556 630

1 618 895

1 683 651

1 750 997

5 053 543

830 700

863 928

898 485

934 425

2 696 838

387 000

402 480

418 579

435 322

1 256 382

3 272 883

3 403 798

3 539 950

3 681 548

10 625 297

1 729 663

1 798 850

1 870 804

1 945 636

5 615 289

247 840

257 754

268 064

278 786

804 604

501 869

521 944

542 822

564 534

1 629 300

503 159

523 285

544 217

565 985

1 633 488

797 916

829 833

863 026

897 547

2 590 406

7 073 789

7 356 741

7 651 010

7 957 051

22 964 801

250 000

260 000

270 400

281 216

811 616

850 000

884 000

919 360

956 134

2 759 494

730 360

759 574

789 957

821 556

2 371 087

506 000

526 240

547 290

569 181

1 642 711

19 237 809

20 007 321

20 807 614

21 639 919

62 454 854

2 994 000

3 113 760

3 238 310

3 367 843

9 719 913

705 130

733 335

762 669

793 175

2 289 179

4 617 985

4 802 704

4 994 813

5 194 605

14 992 122

4 155 000

4 321 200

4 494 048

4 673 810

13 489 058

3 572 800

3 715 712

3 864 340

4 018 914

11 598 967

2 759 380

2 869 755

2 984 545

3 103 927

8 958 228

22 021 230

22 902 079

23 818 162

24 770 889

71 491 130

1 530 000

1 591 200

1 654 848

1 721 042

4 967 090

755 025

785 226

816 635

849 300

2 451 161

1 103 330

1 147 463

1 193 362

1 241 096

3 581 921

1 230 000

1 279 200

1 330 368

1 383 583

3 993 151

4 641 800

4 827 472

5 020 571

5 221 394

15 069 437

3 567 680

3 710 387

3 858 803

4 013 155

11 582 345

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
BETÁNIE –
křesťanská pomoc
Brigancia, o.s.

Betánie křesťanská pomoc,
pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba Brigancia

Centrum sociálních
služeb Kuřim

Centrum sociálních
služeb Kuřim

Centrum sociálních
služeb Kyjov

Centrum sociálních
služeb Kyjov,
Centrum sociálních
služeb města
Letovice
příspěvková
organizace
Individuální sociální
péče –
pečovatelská
služba

Centrum sociálních
služeb města
Letovice, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb Vyškov, o.p.s.
Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková
organizace
Diakonie ČCEstředisko v Brně
DCHB
DCHB
DCHB

DCHB

DCHB

Pečovatelská
služba
Diakonie – ČCEstředisko v Brně
Pečovatelská
služba Oblastní
charity Tišnov
Oblastní charita
Rajhrad
Charitní
pečovatelská
služba Ratíškovice
CHPS – Brnocharitní
pečovatelská
služba
Charitní
pečovatelská
služba Blansko
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DCHB

DCHB
DCHB

DCHB

DCHB

DCHB

Charita Kyjov

Charita Kyjov

Charita Kyjov
Charita Strážnice

Charita Veselí nad
Moravou

Město Adamov

Město Blansko
Město Bzenec
Město Hustopeče
Město Ivančice

Město Klobouky u
Brna

Město Mikulov
Město Šlapanice,
Masarykovo nám.7,
Šlapanice
Město Tišnov

Město Valtice

Město Velké
Opatovice
Město Židlochovice
Městská správa
sociálních služeb
Městys Jedovnice
Městys Lomnice
Městys Moravská
Nová Ves

Charitní
pečovatelská
služba Břeclav
Charitní
pečovatelská
služba Mutěnice
Charitní
pečovatelská
služba Znojmo
Charitní
pečovatelská
služba Ždánice
Domovinka –
charitní
pečovatelská
služba Šardice
Charitní
pečovatelská
služba Bučovice
Charitní
pečovatelská
služba Kyjov
Charitní
pečovtelská služba
Svatobořice –
Mistřín
Charitní
pečovatelská
služba Vracov
Charitní
pečovatelská
služba Strážnice
Charita Veselí
nad MoravouPečovatelská
služba
Pečovatelská
služba města
Adamova
Pečovatelská
služba Města
Blanska
Pečovatelská
služba Bzenec
Dům s
pečovatelskou
službou
Pečovatelská
služba Ivančice
Domácnosti osob
ve městě včetně
Domu s
pečovatelskou
službou
Dům pečovatelské
služby
Město Šlapanice,
Masarykovo nám.7,
Šlapanice
Centrum sociálních
služeb Tišnov
Organizační složka
Pečovatelská
služba, zřízená
městem Valtice
Terénní
pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba Židlochovice
Pečovatelská
služba
Dům s
pečovatelskou
službou
Městys Lomnice Pečovatelská
služba
Dům s
pečovatelskou
službou

5 777 087

6 008 170

6 248 497

6 498 437

18 755 105

2 601 200

2 705 248

2 813 458

2 925 996

8 444 702

2 289 445

2 381 023

2 476 264

2 575 314

7 432 601

1 674 200

1 741 168

1 810 815

1 883 247

5 435 230

1 376 700

1 431 768

1 489 039

1 548 600

4 469 407

3 748 700

3 898 648

4 054 594

4 216 778

12 170 020

2 848 416

2 962 353

3 080 847

3 204 081

9 247 280

1 446 275

1 504 126

1 564 291

1 626 863

4 695 280

1 954 108

2 032 272

2 113 563

2 198 106

6 343 941

1 392 119

1 447 804

1 505 716

1 565 945

4 519 464

8 206 347

8 534 601

8 875 985

9 231 024

26 641 610

1 397 000

1 452 880

1 510 995

1 571 435

4 535 310

6 482 900

6 742 216

7 011 905

7 292 381

21 046 501

1 461 000

1 519 440

1 580 218

1 643 426

4 743 084

893 300

929 032

966 193

1 004 841

2 900 066

2 800 274

2 912 285

3 028 776

3 149 927

9 090 989

1 559 200

1 621 568

1 686 431

1 753 888

5 061 887

2 521 175

2 622 022

2 726 903

2 835 979

8 184 904

690 000

717 600

746 304

776 156

2 240 060

3 055 000

3 177 200

3 304 288

3 436 460

9 917 948

487 000

506 480

526 739

547 809

1 581 028

620 000

644 800

670 592

697 416

2 012 808

2 228 000

2 317 120

2 409 805

2 506 197

7 233 122

3 494 000

3 633 760

3 779 110

3 930 275

11 343 145

1 284 000

1 335 360

1 388 774

1 444 325

4 168 460

206 600

214 864

223 459

232 397

670 719

449 300

467 272

485 963

505 401

1 458 636
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NADĚJE o.s.
Nazaria o.p.s.
Obec Blatnice pod
Svatým Antonínkem
Obec Habrovany
Obec Heršpice
Obec Petrovice

Obec Říčany
Oblastní charita
Vyškov
Pečovatelská služba
Homedica, o.p.s.
Pečovatelská služba
Vyškov, příspěvková
organizace
Penzion pro
důchodce Rosice
REMEDIA PLUS
o.p.s.
Sanus Brno
Statutární město
Brno

Statutární město
Brno

Statutární město
Brno
Statutární město
Brno
Statutární město
Brno
Statutární město
Brno
Středisko zdravotních
a sociálních služeb
Bučovice
Svaz důchodců ČR,
Městská organizace
Brno
Zdislava Veselí,
o.p.s.
Židovská obec Brno

Dům Naděje Brno Bohunice
Pečovatelská
služba Nazaria
Dům s
pečovatelskou
službou
Dům s
pečovatelskou
službou
Pečovatelská
služba Heršpice
Dům s
pečovatelskou
službou
Dům s
pečovatelskou
službou Říčany
Oblastní charita
Vyškov – Dědice
Pečovatelská
služba Homedica,
o.p.s.
Pečovatelská
služba Vyškov
Penzion pro
důchodce Rosice
REMEDIA PLUS
o.p.s.
Sanus Brno
Statutární město
Brno-ÚMČ
Žabovřesky, odbor
pečovatelské
služby
Statutární město
Brno, městská část
Brno-střed,
pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba BrnoŽidenice
Pečovatelská
služba
Odbor sociálních
služeb
Odbor
pečovatelské
služby ÚMČ BrnoBystrc
Dům
s pečovatelskou
službou Bučovice
Svaz důchodců
ČR, Městská
organizace Brno
Pečovatelská
služba Zdislava
Veselí
Agentura domácí
péče JAS

4 011 674

4 172 141

4 339 027

4 512 588

13 023 755

195 216

203 025

211 146

219 591

633 762

1 330 000

1 383 200

1 438 528

1 496 069

4 317 797

249 900

259 896

270 292

281 104

811 291

172 500

179 400

186 576

194 039

560 015

614 000

638 560

664 102

690 666

1 993 329

738 000

767 520

798 221

830 150

2 395 890

2 890 200

3 005 808

3 126 040

3 251 082

9 382 930

5 395 000

5 610 800

5 835 232

6 068 641

17 514 673

5 569 000

5 791 760

6 023 430

6 264 368

18 079 558

925 000

962 000

1 000 480

1 040 499

3 002 979

3 131 000

3 256 240

3 386 490

3 521 949

10 164 679

2 747 000

2 856 880

2 971 155

3 090 001

8 918 037

12 431 500

12 928 760

13 445 910

13 983 747

40 358 417

12 873 000

13 387 920

13 923 437

14 480 374

41 791 731

14 313 900

14 886 456

15 481 914

16 101 191

46 469 561

8 651 000

8 997 040

9 356 922

9 731 198

28 085 160

17 135 000

17 820 400

18 533 216

19 274 545

55 628 161

9 975 000

10 374 000

10 788 960

11 220 518

32 383 478

784 603

815 987

848 627

882 572

2 547 185

376 000

391 040

406 682

422 949

1 220 670

3 455 000

3 593 200

3 736 928

3 886 405

11 216 533

1 706 837

1 775 110

1 846 115

1 919 959

5 541 185

226 267 036

235 317 717

244 730 426

254 519 643

734 567 787

TÍSŇOVÁ PÉČE
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PRŮVODCOVSKÉ
A
PŘEDČÍTATELSKÉ
SLUŽBY
Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

SONS ČR Blansko - PPS
TyfloCentrum Brno,
pracoviště
Mor.Krumlov
Tyflocentrum Brno,
pracovitě Znojmo
TyfloCentrum Brno,
pracoviště Vyškov
Dům sociál.služeb
Josefa Chaloupky
pro nevidomé
TyfloCentrum Brno,
pracoviště Břeclav

240 800

250 432

260 449

270 867

781 749

134 000

139 360

144 934

150 732

435 026

135 000

140 400

146 016

151 857

438 273

135 000

140 400

146 016

151 857

438 273

629 670

654 857

681 051

708 293

2 044 201

138 460

143 998

149 758

155 749

449 505

1 412 930

1 469 447

1 528 225

1 589 354

4 587 026

837 000

870 480

905 299

941 511

2 717 290

837 000

870 480

905 299

941 511

2 717 290

PODPORA
SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ
Sdružení Práh

Sdružení Práh

ODLEHČOVACÍ
SLUŽBY
Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková
organizace

Domovinka přechodné pobyty

270 870

281 705

292 973

304 692

879 370

Diakonie ČCE
středisko Betlém

Integrované
centrum služeb
Domov Betlém

908 771

945 122

982 927

1 022 244

2 950 292

DCHB

DLBsH Rajhrad

12 838 900

13 352 456

13 886 554

14 442 016

41 681 027

DCHB

Denní a přechodný
pobyt Brno

5 670 000

5 896 800

6 132 672

6 377 979

18 407 451

DCHB

Betany Boskovice

Dům klidného stáří
Glossus s.r.o

Domov pro mne,
o.s.
Dům klidného stáří
Glossus s.r.o

Gabriela o.s.

Hospic.sv.Alžběty

Oblastní charita
Vyškov
REMEDIA PLUS
o.p.s.

Zařízení sociální
integrace
REMEDIA PLUS
o.p.s.
Rodinná pohoda,
o.s.
Sanus Brno Bílovice nad
Svitavou
Eliada, odlehčovací
služby
Odbor sociálních
služeb
Pečovatelská
služba BrnoŽidenice,
Přechodný pobyt
Pečovatelská
služba
Odbor
pečovatelské
služby ÚMČ BrnoBystrc
Statutární město
Brno-ÚMČ
Žabovřesky, odbor
pečovatelské
služby

Domov pro mne

Rodinná pohoda, o.s.
Sanus Brno
Slezská diakonie
Statutární město
Brno
Statutární město
Brno
Statutární město
Brno
Statutární město
Brno

Statutární město
Brno

460 000

478 400

497 536

517 437

1 493 373

1 716 319

1 784 972

1 856 371

1 930 625

5 571 968

558 910

581 266

604 517

628 698

1 814 481

240 000

249 600

259 584

269 967

779 151

1 040 000

1 081 600

1 124 864

1 169 859

3 376 323

425 000

442 000

459 680

478 067

1 379 747

240 000

249 600

259 584

269 967

779 151

110 000

114 400

118 976

123 735

357 111

2 360 260

2 454 670

2 552 857

2 654 972

7 662 499

2 422 000

2 518 880

2 619 635

2 724 421

7 862 936

2 689 500

2 797 080

2 908 963

3 025 322

8 731 365

5 767 000

5 997 680

6 237 587

6 487 091

18 722 358

3 620 000

3 764 800

3 915 392

4 072 008

11 752 200

2 641 000

2 746 640

2 856 506

2 970 766

8 573 911

43 978 530

45 737 671

47 567 178

49 469 865

142 774 714
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CENTRA DENNÍCH
SLUŽEB
Centrum sociálních
služeb Kuřim
Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková
organizace

Centrum denních
služeb

1 652 000

1 718 080

1 786 803

1 858 275

5 363 159

Denní centrum pro
seniory

595 200

619 008

643 768

669 519

1 932 295

1 680 000

1 747 200

1 817 088

1 889 772

5 454 060

1 630 000

1 695 200

1 763 008

1 833 528

5 291 736

3 271 610

3 402 474

3 538 573

3 680 116

10 621 164

4 653 000

4 839 120

5 032 685

5 233 992

15 105 797

3 188 520

3 316 061

3 448 703

3 586 651

10 351 415

2 600 000

2 704 000

2 812 160

2 924 646

8 440 806

448 557

466 499

485 159

504 566

1 456 224

1 340 000

1 393 600

1 449 344

1 507 318

4 350 262

1 060 500

1 102 920

1 147 037

1 192 918

3 442 875

1 425 000

1 482 000

1 541 280

1 602 931

4 626 211

2 199 760

2 287 750

2 379 260

2 474 431

7 141 442

624 000

648 960

674 918

701 915

2 025 794

2 134 600

2 219 984

2 308 783

2 401 135

6 929 902

28 502 747

29 642 857

30 828 571

32 061 714

92 533 142

1 734 500

1 803 880

1 876 035

1 951 077

5 630 992

782 000

813 280

845 811

879 644

2 538 735

4 199 000

4 366 960

4 541 638

4 723 304

13 631 902

1 606 400

1 670 656

1 737 482

1 806 982

5 215 120

3 764 600

3 915 184

4 071 791

4 234 663

12 221 638

5 299 000

5 510 960

5 731 398

5 960 654

17 203 013

1 649 384

1 715 359

1 783 974

1 855 333

5 354 666

3 877 380

4 032 475

4 193 774

4 361 525

12 587 775

2 839 535

2 953 116

3 071 241

3 194 091

9 218 448

Diakonie ČCEstředisko v Brně

Diakonie ČCEstředisko v Brně,
pobočka Letovice
Diakonie ČCEstředisko v Brně

DCHB

Emanuel Boskovice

Diakonie ČCEstředisko v Brně

Domov pro seniory
Podpěrova,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Vychodilova,
příspěvková
organizace
Občanské sdružení
LOGO
Oblastní charita
Vyškov

Domov pro seniory
Okružní,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Podpěrova,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Vychodilova,
příspěvková
organizace
Občanské sdružení
LOGO
Zařízení sociální
integrace

Sdružení Práh

Sdružení Práh

Domov pro seniory
Okružní, příspěvková
organizace

Statutární město
Brno

Statutární město
Brno

Statutární město
Brno

Statutární město
Brno

Odbor
pečovatelské
služby ÚMČ BrnoBystrc
Statutární město
Brno-ÚMČ
Žabovřesky, odbor
pečovatelské
služby
Statutární město
Brno, městská část
Brno-střed,
pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba BrnoŽidenice, Centrum
denních služeb

DENNÍ
STACIONÁŘE
Centrum pro rodinu
Hodonín
Centrum sociálních
služeb Kyjov
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Diakonie ČCE středisko Betlém
DCHB
DCHB

Vlaštovka - dětský
rehabilitační
stacionář
Centrum sociálních
služeb Kyjov
Denní stacionář GAUDIUM
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Nojmánek
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Srdíčko
Denní stacionář DOMINO
Integrované
centrum služeb
Domov Narnie
Denní stacionář sv.
Damiána Znojmo
Betany Boskovice
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DCHB

EFFETA denní
stacionář Brno

12 719 000

13 227 760

13 756 870

14 307 145

41 291 776

Hnutí Humanitární
Pomoci

Domov OLGA

3 143 000

3 268 720

3 399 469

3 535 448

10 203 636

Charita Veselí nad
Moravou

Charita Veselí nad
Moravou –
Stacionář Toník

1 207 647

1 255 953

1 306 191

1 358 439

3 920 583

NADĚJE o.s.

Dům Naděje BrnoVinohrady

734 518

763 899

794 455

826 233

2 384 586

734 518

763 899

794 455

826 233

2 384 586

734 518

763 899

794 455

826 233

2 384 586

734 518

763 899

794 455

826 233

2 384 586

4 910 017

5 106 418

5 310 674

5 523 101

15 940 193

2 205 000

2 293 200

2 384 928

2 480 325

7 158 453

4 432 500

4 609 800

4 794 192

4 985 960

14 389 952

2 448 000

2 545 920

2 647 757

2 753 667

7 947 344

2 422 000

2 518 880

2 619 635

2 724 421

7 862 936

927 000

964 080

1 002 643

1 042 749

3 009 472

298 600

310 544

322 966

335 884

969 394

137 000

142 480

148 179

154 106

444 766

63 539 635

66 081 220

68 724 469

71 473 448

206 279 138

3 327 400

3 460 496

3 598 916

3 742 872

10 802 284

2 226 600

2 315 664

2 408 291

2 504 622

7 228 577

5 847 817

6 081 730

6 324 999

6 577 999

18 984 727

2 075 000

2 158 000

2 244 320

2 334 093

6 736 413

5 643 000

5 868 720

6 103 469

6 347 608

18 319 796

19 119 817

19 884 610

20 679 994

21 507 194

62 071 798

8 750 000

9 100 000

9 464 000

9 842 560

28 406 560

3 554 000

3 696 160

3 844 006

3 997 767

11 537 933

3 760 000

3 910 400

4 066 816

4 229 489

12 206 705

2 746 444

2 856 302

2 970 554

3 089 376

8 916 232

NADĚJE o.s.
NADĚJE o.s.
NADĚJE o.s.
Občanské sdružení
Biliculum
REMEDIA PLUS
o.p.s.
Sdružení VELETA,
o.s.
Sociální služby
Vyškov, příspěvková
organizace
Statutární město
Brno
Zdislava Veselí,
o.p.s.
Diecézní charita Brno
Zelený dům pohody,
příspěvková
organizace

Dům Naděje BrnoŘečkovice
Dům pokojného
stáří Brno-Královo
Pole
Dům Naděje BrnoBohunice
Dětský denní
stacionář, Mikulov
REMEDIA PLUS,
o.p.s., středisko
UTILIS
Sdružení VELETA
Denní stacionář pro
osoby se
zdravotním
postižením
Odbor sociálních
služeb
Denní stacionář
Zdislava Veselí
Centrum denních
služeb Slavkov u
Brna
Zelený dům
pohody,
příspěvková
organizace

TÝDENNÍ
STACIONÁŘE
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Diakonie ČCE středisko Betlém
Zámeček Střelice,
příspěvková
organizace
Zelený dům pohody,
příspěvková
organizace

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Srdíčko
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Nojmánek
Integrované
centrum služeb
Domov Narnie
Zámeček Střelice,
příspěvková
organizace
Zelený dům
pohody,
příspěvková
organizace

DOMOVY PRO
OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Diakonie ČCE středisko Betlém

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením TEREZA
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Srdíčko
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Nojmánek
Integrované
centrum služeb
Domov Arkénie
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Diakonie ČCE středisko Betlém
Domov Horizont,
příspěvková
organizace
Domov u lesa
Tavíkovice,
příspěvková
organizace
Habrovanský zámek,
příspěvková
organizace
Paprsek, příspěvková
organizace
Sdružení VELETA,
o.s.
Sociální služby
Šebetov, příspěvková
organizace
Srdce v domě,
příspěvková
organizace
Zámeček Střelice,
příspěvková
organizace
Zámek Břežany,
příspěvková
organizace
Zelený dům pohody,
příspěvková
organizace

Integrované
centrum služeb
Domov Betlém
Domov Horizont,
příspěvková
organizace
Domov u lesa
Tavíkovice,
příspěvková
organizace
Habrovanský
zámek,
příspěvková
organizace
Paprsek,
příspěvková
organizace

6 664 323

6 930 896

7 208 132

7 496 457

21 635 485

68 610 000

71 354 400

74 208 576

77 176 919

222 739 895

25 545 000

26 566 800

27 629 472

28 734 651

82 930 923

23 639 500

24 585 080

25 568 483

26 591 223

76 744 786

14 401 000

14 977 040

15 576 122

16 199 166

46 752 328

2 844 500

2 958 280

3 076 611

3 199 676

9 234 567

39 621 193

41 206 041

42 854 282

44 568 454

128 628 777

28 076 900

29 199 976

30 367 975

31 582 694

91 150 645

39 425 000

41 002 000

42 642 080

44 347 763

127 991 843

Zámek Břežany

47 445 000

49 342 800

51 316 512

53 369 172

154 028 484

Zelený dům
pohody,
příspěvková
organizace

9 260 000

9 630 400

10 015 616

10 416 241

30 062 257

324 342 860

337 316 574

350 809 237

364 841 607

1 052 967 419

12 436 589

12 934 053

13 451 415

13 989 471

40 374 938

8 217 000

8 545 680

8 887 507

9 243 007

26 676 195

18 086 000

18 809 440

19 561 818

20 344 290

58 715 548

Sdružení VELETA
Sociální služby
Šebetov,
příspěvková
organizace
Srdce v domě,
příspěvková
organizace
Zámeček Střelice,
příspěvková
organizace

DOMOVY PRO
SENIORY
BETÁNIE –
křesťanská pomoc
Centrum služeb pro
seniory Kyjov,
příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb města
Letovice, příspěvková
organizace

Dům důstojného
stáří
Centrum služeb pro
seniory Kyjov,
příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb města
Letovice,
příspěvková
organizace

Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková
organizace

Domov pro seniory
Znojmo

7 698 000

8 005 920

8 326 157

8 659 203

24 991 280

Česká katolická
charita

Česká katolická
charita CHD Brno,
pobočka Střelice

5 638 000

5 863 520

6 098 061

6 341 983

18 303 564

8 958 000

9 316 320

9 688 973

10 076 532

29 081 825

16 924 800

17 601 792

18 305 864

19 038 098

54 945 754

12 339 500

12 833 080

13 346 403

13 880 259

40 059 743

13 408 140

13 944 466

14 502 244

15 082 334

43 529 044

16 763 000

17 433 520

18 130 861

18 856 095

54 420 476

27 308 800

28 401 152

29 537 198

30 718 686

88 657 036

31 500 000

32 760 000

34 070 400

35 433 216

102 263 616

Česká katolická
charita
DCHB
Domov důchodců
Božice, příspěvková
organizace
Domov Hvězda,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Bažantnice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Černá Hora,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Foltýnova,
příspěvková
organizace

Česká katolická
charita CHD Brno
Domov pokojného
stáří Kamenná
Brno
Domov důchodců
Božice,
příspěvková
organizace
Domov Hvězda,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Bažantnice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Černá Hora,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Foltýnova,
příspěvková
organizace
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Domov pro seniory
Hostim,příspěvková
organizace

Domov pro seniory
Hostim,příspěvková
organizace

3 068 700

3 191 448

3 319 106

3 451 870

9 962 424

16 468 500

17 127 240

17 812 330

18 524 823

53 464 392

75 955 767

78 993 998

82 153 758

85 439 908

246 587 663

8 912 000

9 268 480

9 639 219

10 024 788

28 932 487

10 090 000

10 493 600

10 913 344

11 349 878

32 756 822

27 895 500

29 011 320

30 171 773

31 378 644

90 561 737

35 324 000

36 736 960

38 206 438

39 734 696

114 678 094

9 133 000

9 498 320

9 878 253

10 273 383

29 649 956

11 315 606

11 768 230

12 238 959

12 728 518

36 735 708

9 878 480

10 273 619

10 684 564

11 111 947

32 070 130

12 338 000

12 831 520

13 344 781

13 878 572

40 054 873

9 386 100

9 761 544

10 152 006

10 558 086

30 471 636

30 948 000

32 185 920

33 473 357

34 812 291

100 471 568

10 106 800

10 511 072

10 931 515

11 368 775

32 811 362

50 019 000

52 019 760

54 100 550

56 264 572

162 384 883

22 048 000

22 929 920

23 847 117

24 801 001

71 578 038

Domov pro seniory
Zastávka

10 552 200

10 974 288

11 413 260

11 869 790

34 257 337

Domov seniorů
Břeclav, příspěvková
organizace

Domov seniorů
Břeclav,
příspěvková
organizace

49 750 000

51 740 000

53 809 600

55 961 984

161 511 584

Domov sv. Alžběty

Domov sv. Alžběty

14 470 000

15 048 800

15 650 752

16 276 782

46 976 334

Dům matky Rosy

Dům matky Rosy

6 464 900

6 723 496

6 992 436

7 272 133

20 988 065

Charita Kyjov

Charitní dům
pokojného stáří

6 163 055

6 409 577

6 665 960

6 932 599

20 008 136

Luxor Poděbrady,
poskytovatel
sociálních služeb

Luxor Poděbrady

16 437 820

17 095 333

17 779 146

18 490 312

53 364 791

Město Valtice

Organizační složka
Domov pro seniory,
zřízená Městem
Valtice

5 259 100

5 469 464

5 688 243

5 915 772

17 073 479

Domov pro seniory
Jevišovice,
Domov pro seniory
Kociánka,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Koniklecová,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Kosmonautů,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Mikuláškovo nám.,
p.o.
Domov pro seniory
Nopova, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Okružní, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Plaveč, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Podpěrova,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Předklášteří,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Skalice, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Sokolnice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Strážnice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Věstonická,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Vychodilova,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Zastávka,
příspěvková
organizace

Domov pro seniory
Jevišovice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Kociánka,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Koniklecová,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Kosmonautů,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Mikuláškovo nám.,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Nopova,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Okružní,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Plaveč,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Podpěrova,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Předklášteří,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Skalice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Sokolnice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Strážnice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Věstonická,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Vychodilova,
příspěvková
organizace
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Město Velké Bílovice

Domov pro seniory

4 182 500

4 349 800

4 523 792

4 704 744

13 578 336

Městská správa
sociálních služeb

Domov pro seniory

29 875 000

31 070 000

32 312 800

33 605 312

96 988 112

NADĚJE o.s

Dům Naděje BrnoŘečkovice

0

0

0

0

0

6 448 031

6 705 952

6 974 190

7 253 158

20 933 301

5 569 135

5 791 900

6 023 576

6 264 519

18 079 996

7 760 000

8 070 400

8 393 216

8 728 945

25 192 561

18 366 000

19 100 640

19 864 666

20 659 252

59 624 558

23 087 000

24 010 480

24 970 899

25 969 735

74 951 114

36 697 000

38 164 880

39 691 475

41 279 134

119 135 489

763 247 023

793 776 904

825 527 980

858 549 099

2 477 853 983

NADĚJE o.s
NADĚJE o.s

občanské sdružení
Concordia Bonum
Brno
S - centrum Hodonín,
příspěvková
organizace
SENIOR centrum
Blansko, příspěvková
organizace
Sociální služby
Vyškov, příspěvková
organizace

Dům Naděje BrnoBohunice
Dům pokojného
stáří Brno-Královo
Pole
Domov pro senioryDomov sv. Ludmily,
občanské sdružení
Concordia Bonum
Brno
S - centrum
Hodonín,
příspěvková
organizace
SENIOR centrum
Blansko,
příspěvková
organizace
Domovy pro
seniory

DOMOVY SE
ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
Centrum služeb pro
seniory Kyjov,
příspěvková
organizace

Centrum služeb pro
seniory Kyjov,
příspěvková
organizace

10 480 000

10 899 200

11 335 168

11 788 575

34 022 943

Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková
organizace

Domov pro seniory
Znojmo - oddělení
domova se
zvláštním režimem

7 670 000

7 976 800

8 295 872

8 627 707

24 900 379

12 339 500

12 833 080

13 346 403

13 880 259

40 059 743

21 157 860

22 004 174

22 884 341

23 799 715

68 688 231

Domov na Jarošce

21 464 000

22 322 560

23 215 462

24 144 081

69 682 103

Domov pro seniory
Černá Hora,
příspěvková
organizace

15 361 200

15 975 648

16 614 674

17 279 261

49 869 583

Domov pro seniory
Hostim,příspěvková
organizace

Domov pro seniory
Hostim,příspěvková
organizace

13 258 200

13 788 528

14 340 069

14 913 672

43 042 269

Domov pro seniory
Jevišovice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Kociánka,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Kosmonautů,
příspěvková
organizace

Domov pro seniory
Jevišovice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Kociánka,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Kosmonautů,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Mikuláškovo nám.,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Nopova,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Plaveč,
příspěvková
organizace

12 864 200

13 378 768

13 913 919

14 470 475

41 763 162

13 175 823

13 702 856

14 250 970

14 821 009

42 774 835

19 306 000

20 078 240

20 881 370

21 716 624

62 676 234

9 298 500

9 670 440

10 057 258

10 459 548

30 187 246

21 496 000

22 355 840

23 250 074

24 180 077

69 785 990

11 616 269

12 080 920

12 564 157

13 066 723

37 711 799

Domov důchodců
Božice, příspěvková
organizace
Domov Hvězda,
příspěvková
organizace
Domov na Jarošce,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Černá Hora,
příspěvková
organizace

Domov pro seniory
Mikuláškovo nám.,
p.o.
Domov pro seniory
Nopova, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Plaveč, příspěvková
organizace

Domov důchodců
Božice,
příspěvková
organizace
Domov Hvězda,
příspěvková
organizace
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Domov pro seniory
Předklášteří,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Skalice, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Sokolnice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Strážnice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Věstonická,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Zastávka,
příspěvková
organizace
Domov seniorů
Břeclav, příspěvková
organizace
Emin zámek,
příspěvková
organizace
Hrušovany nad
Jevišovkou
Městská správa
sociálních služeb
NADĚJE o.s.
Nemocnice Počátky,
s.r.o.
Paprsek, příspěvková
organizace
REMEDIA PLUS
o.p.s.
S - centrum Hodonín,
příspěvková
organizace
SENIOR centrum
Blansko, příspěvková
organizace
Sociální služby
Šebetov, příspěvková
organizace

Sociální služby
Vyškov, příspěvková
organizace
Sociální služby
Vyškov, příspěvková
organizace

Domov pro seniory
Předklášteří,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Skalice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Sokolnice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Strážnice,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Věstonická,
příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Zastávka
Domov seniorů
Břeclav,
příspěvková
organizace
Emin zámek,
příspěvková
organizace
Hrušovany nad
Jevišovkou
Domov se
zvláštním režimem
Dům Naděje BrnoVinohrady
Nemocnice
Počátky, s.r.o.
Paprsek,
příspěvková
organizace
REMEDIA PLUS
o.p.s.
S - centrum
Hodonín,
příspěvková
organizace
SENIOR centrum
Blansko,
příspěvková
organizace
Sociální služby
Šebetov,
příspěvková
organizace
Domov se
zvláštním režimem
pro osoby s
chronickým
duševním
onemocněním
Domov se
zvláštním režimem
pro osoby s
demencí

10 420 000

10 836 800

11 270 272

11 721 083

33 828 155

12 701 000

13 209 040

13 737 402

14 286 898

41 233 339

22 698 000

23 605 920

24 550 157

25 532 163

73 688 240

15 422 200

16 039 088

16 680 652

17 347 878

50 067 617

51 581 000

53 644 240

55 790 010

58 021 610

167 455 860

23 972 800

24 931 712

25 928 980

26 966 140

77 826 832

16 480 000

17 139 200

17 824 768

18 537 759

53 501 727

15 660 000

16 286 400

16 937 856

17 615 370

50 839 626

8 083 000

8 406 320

8 742 573

9 092 276

26 241 169

8 912 369

9 268 864

9 639 618

10 025 203

28 933 685

3 720

3 869

4 024

4 184

12 077

4 742 000

4 931 680

5 128 947

5 334 105

15 394 732

4 204 000

4 372 160

4 547 046

4 728 928

13 648 135

19 115 000

19 879 600

20 674 784

21 501 775

62 056 159

5 777 000

6 008 080

6 248 403

6 498 339

18 754 823

6 289 807

6 541 399

6 803 055

7 075 177

20 419 632

11 255 000

11 705 200

12 173 408

12 660 344

36 538 952

5 511 000

5 731 440

5 960 698

6 199 126

17 891 263

432 315 448

449 608 066

467 592 389

486 296 084

1 403 496 539
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CHRÁNĚNÉ
BYDLENÍ
Diakonie ČCE středisko v Brně

Diakonie ČCE středisko v Brně

Domov u lesa
Tavíkovice,
příspěvková
organizace
Hnutí Humanitární
Pomoci
Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.

Chráněné bydlení
sv. Michaela, Brno
Domov u lesa
Tavíkovice,
příspěvková
organizace
Chráněné bydlení
Centrum VELAN
Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.

Sdružení Práh

Sdružení Práh

DCHB

640 000

665 600

692 224

719 913

2 077 737

10 848 300

11 282 232

11 733 521

12 202 862

35 218 615

2 836 200

2 949 648

3 067 634

3 190 339

9 207 621

1 407 536

1 463 837

1 522 391

1 583 287

4 569 515

1 850 700

1 924 728

2 001 717

2 081 786

6 008 231

1 104 900

1 149 096

1 195 060

1 242 862

3 587 018

18 687 636

19 435 141

20 212 547

21 021 049

60 668 738

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
RANÁ PÉČE
Občanské sdružení
LOGO

Občanské sdružení
LOGO

457 698

476 006

495 046

514 848

1 485 900

Slezská diakonie

Eliada, raná péče

851 000

885 040

920 442

957 259

2 762 741

Středisko rané péče
SPRP Brno

Středisko rané
péče SPRP Brno

3 216 000

3 344 640

3 478 426

3 617 563

10 440 628

4 524 698

4 705 686

4 893 913

5 089 670

14 689 269

TELEFONICKÁ
KRIZOVÁ POMOC
SPONDEA při ČČK
Brno, o.p.s.
DCHB
Modrá linka, Centrum
a linka důvěry pro dti
a mládež
Občanské sdružení
Anabell - sociální
poradenství pro
nemocné anorexií a
bulímií
Pedagogickopsychologická
poradna Hodonín

SPONDEA při ČČK
Brno, o.p.s.
Linka důvěry
Blansko
Modrá linka - linka
důvěry pro děti a
mládež

822 600

855 504

889 724

925 313

2 670 541

1 370 000

1 424 800

1 481 792

1 541 064

4 447 656

921 500

958 360

996 694

1 036 562

2 991 617

Linka Anabell
Občanského
sdružení Anabell

601 065

625 108

650 112

676 116

1 951 336

Pedagogickopsychologická
poradna Hodonín

260 000

270 400

281 216

292 465

844 081

3 975 165

4 134 172

4 299 538

4 471 520

12 905 230

3 248 724

3 378 673

3 513 820

3 654 373

10 546 866

150 000

156 000

162 240

168 730

486 970

58 773

61 124

63 569

66 112

190 804

TLUMOČNICKÉ
SLUŽBY
Centrum denních
služeb pro sluchově
postižené
Spolek neslyšících
Břeclav

Centrum denních
služeb pro
sluchově postižené
Spolek neslyšících
Břeclav

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR

Dům občanských
aktivit-Hodonín
Unie neslyšících
Brno

Unie neslyšících Brno

580 000

603 200

627 328

652 421

1 882 949

4 037 497

4 198 997

4 366 957

4 541 635

13 107 589

1 045 800

1 087 632

1 131 137

1 176 383

3 395 152

949 000

986 960

1 026 438

1 067 496

3 080 894

1 994 800

2 074 592

2 157 576

2 243 879

6 476 046

DOMY NA PŮL
CESTY
Na počátku, o.s.
Statutární město
Brno

Pobytová následná
péče Domova pro
dětský život - byty
na půl cesty
Odbor sociálních
služeb
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KONTAKTNÍ
CENTRA
A Kluby ČR, o.p.s.

A Kluby ČR, o.p.s.

652 874

678 989

706 149

734 394

2 119 532

DCHB

Agentura služeb K-centrum, terénní
program a program
prevence Břeclav

2 292 472

2 384 171

2 479 538

2 578 719

7 442 428

2 129 500

2 214 680

2 303 267

2 395 398

6 913 345

1 777 785

1 848 896

1 922 852

1 999 766

5 771 515

2 355 098

2 449 302

2 547 274

2 649 165

7 645 741

DCHB

Charita Kyjov
Sdružení Podané
ruce, o.s.

Kontaktní centrum
Hodonín a terénní
práce v rámci Harm
reduction
Charita Kyjov,
Kontaktní centrum vícelúčelová
drogová služba
Kontaktní centrum
Drug Azyl

Sdružení Podané
ruce, o.s.

Denní
psychoterapeutické
sanatorium Elysium

2 889 344

3 004 918

3 125 114

3 250 119

9 380 151

Sdružení Podané
ruce, o.s.

Kontaktní centrum
Netopeer Víceúčelová
drogová služba

1 145 000

1 190 800

1 238 432

1 287 969

3 717 201

13 242 073

13 771 756

14 322 626

14 895 531

42 989 913

KRIZOVÁ POMOC
DCHB

Centrum krizové
pomoci Znojmo

271 500

282 360

293 654

305 401

881 415

DCHB

Magdala Blansko

1 970 700

2 049 528

2 131 509

2 216 769

6 397 807

DCHB

Centrum PRO
Blansko

554 180

576 347

599 401

623 377

1 799 125

Obec Petrovice

Obec Petrovice

150 000

156 000

162 240

168 730

486 970

918 200

954 928

993 125

1 032 850

2 980 903

842 500

876 200

911 248

947 698

2 735 146

4 707 080

4 895 363

5 091 178

5 294 825

15 281 366

DCHB
SPONDEA při ČČK
Brno, o.p.s.

Okno dokořán
Blansko
SPONDEA při ČČK
Brno, o.p.s.

NÍZKOPRAHOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO
DĚTI A MLÁDEŽ
Armáda spásy v
České republice

Nízkoprahové
centrum pro
mládež Jonáš

992 100

1 031 784

1 073 055

1 115 978

3 220 817

Armáda spásy v
České republice

Komunitní centrum
Armády spásy,
Körnerova, Brno

1 074 150

1 117 116

1 161 801

1 208 273

3 487 189

Armáda spásy v
České republice

Komunitní centrum
Armády spásy,
Brno

2 060 370

2 142 785

2 228 496

2 317 636

6 688 917

DCHB

Klub Čas Tišnov

1 094 762

1 138 552

1 184 095

1 231 458

3 554 105

DCHB

Zlatá zastávka
Adamov

1 052 000

1 094 080

1 137 843

1 183 357

3 415 280

DCHB

Centrum prevence
drogových
závislostí Hodonín

1 354 000

1 408 160

1 464 486

1 523 066

4 395 712

2 070 000

2 152 800

2 238 912

2 328 468

6 720 180

1 326 380

1 379 435

1 434 613

1 491 997

4 306 045

5 086 000

5 289 440

5 501 018

5 721 058

16 511 516

KLUB LABYRINT

843 343

877 077

912 160

948 646

2 737 883

Dětský dům
Zábrdovice

225 100

234 104

243 468

253 207

730 779

1 994 000

2 073 760

2 156 710

2 242 979

6 473 449

1 400 000

1 456 000

1 514 240

1 574 810

4 545 050

Drom, romské
středisko
Charita Kyjov

IQ Roma servis
Občanské sdružení
Plán B
Petrov-občanské
sdružení pro práci s
dětmi a mládeží
brněnské diecéze
Ratolest Brno
Ratolest Brno

Drom, romské
středisko
Nízkoprahový klub
Wu-Wej
Centrum
vzdělávání,
Centrum motivace
a stimulace

Nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež Pavlač
Nízkoprahový klub
Likusák
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Sdružení
pěstounských rodin

Dům jistoty

1 159 495

1 205 875

1 254 110

1 304 274

3 764 259

Sdružení Podané
ruce, o.s.

Nízkoprahový klub
pro děti a mládež
PVC Blansko

1 900 000

1 976 000

2 055 040

2 137 242

6 168 282

1 250 000

1 300 000

1 352 000

1 406 080

4 058 080

976 700

1 015 768

1 056 399

1 098 655

3 170 821

25 858 400

26 892 736

27 968 445

29 087 183

83 948 365

Centrum sociálních
služeb Armády
spásy, Dům Josefa
Korbela

4 786 700

4 978 168

5 177 295

5 384 387

15 539 849

Dům sociální
prevence Brno

2 600 500

2 704 520

2 812 701

2 925 209

8 442 430

Noclehárna,
Vídeňská

1 936 000

2 013 440

2 093 978

2 177 737

6 285 154

Noclehárna azylový dům pro
muže

388 200

403 728

419 877

436 672

1 260 277

1 182 800

1 230 112

1 279 316

1 330 489

3 839 918

1 170 500

1 217 320

1 266 013

1 316 653

3 799 986

12 064 700

12 547 288

13 049 180

13 571 147

39 167 614

Statutární město
Brno
Teen Challenge
International ČR

Nízkoprahové
zařízení pro mládež
a mladé dospělé
Centrum dětí a
mládeže Teen
Challenge v Brně

NOCLEHÁRNY
Armáda spásy v
České republice
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková
organizace
DCHB
DCHB

Noclehárna pro
muže Blansko
Noclehárna pro lidi
bez přístřeší
Hodonín

SLUŽBY
NÁSLEDNÉ PÉČE
A Kluby ČR, o.p.s.

A Kluby ČR, o.p.s.

563 647

586 193

609 641

634 026

1 829 860

Sdružení Podané
ruce, o.s.

Doléčovací
centrum Jamtana

2 810 000

2 922 400

3 039 296

3 160 868

9 122 564

803 500

835 640

869 066

903 828

2 608 534

o.s. Lotos Brno
Občanské sdružení
Krok

Centrum služeb
sociální prevence
Program následné
péče

0

1 630 000

1 695 200

1 763 008

5 088 208

4 177 147

5 974 233

6 213 202

6 461 730

18 649 165

276 022

287 063

298 545

310 487

896 095

470 000

488 800

508 352

528 686

1 525 838

149 600

155 584

161 807

168 280

485 671

895 622

931 447

968 705

1 007 453

2 907 605

267 061

277 743

288 853

300 407

867 004

1 135 000

1 180 400

1 227 616

1 276 721

3 684 737

350 000

364 000

378 560

393 702

1 136 262

SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO
RODINY S DĚTMI
HoSt Home - Start
Česká republika

INEX-SDA Brno

Dětský dům
Zábrdovice

HoSt Home - Start
Česká republika
INEX-SDA Brno centrum
preventivních
projektů pro děti a
mládež
Petrov-občanské
sdružení pro práci s
dětmi a mládeží
brněnské diecéze

SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO
SENIORY A
OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Centrum denních
služeb pro sluchově
postižené
Centrum pro rodinu a
sociální péči
Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková
organizace

Centrum denních
služeb pro
sluchově postižené
Centrum pro rodinu
a sociální péči
Sociálně aktivizační
služba
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Česká unie
neslyšícch

Český klub
nedoslýchavých
HELP
DCHB
Kontakt bB občanské
sdružení pro studium,
rehabilitaci a sport
bez bariér - Brno
Maltézská pomoc
ParaCENTRUM
Fenix
REMEDIA PLUS
o.p.s.
Sdružení "Piafa" ve
Vyškově
Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR
Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR
Spolek neslyšících
Břeclav

Česká unie
neslyšících oblastní organizace
Brno (SAS)
Poradenské
středisko Českého
klubu
nedoslýchavých
HELP
Pěkná modrá
Doubravice
Kontakt bB
občanské sdružení
pro studium,
rehabilitaci a sport
bez bariér - Brno
Maltézská pomoc,
o.p.s., Centrum
Brno
ParaCENTRUM
Fenix
REMEDIA PLUS
o.p.s., středisko
UTILIS
Sdružení "Piafa" ve
Vyškově - sociálně
rehabilitační
centrum

410 993

427 433

444 530

462 311

1 334 274

109 927

114 324

118 897

123 653

356 874

1 622 500

1 687 400

1 754 896

1 825 092

5 267 388

1 002 525

1 042 626

1 084 331

1 127 704

3 254 661

289 978

301 577

313 640

326 186

941 403

1 306 146

1 358 392

1 412 728

1 469 237

4 240 356

1 415 000

1 471 600

1 530 464

1 591 683

4 593 747

3 089 500

3 213 080

3 341 603

3 475 267

10 029 951

SONS ČR - Kyjov

117 000

121 680

126 547

131 609

379 836

SONS ČR Blansko

183 000

190 320

197 933

205 850

594 103

382 700

398 008

413 928

430 485

1 242 422

270 000

280 800

292 032

303 713

876 545

168 180

174 907

181 903

189 180

545 990

88 472

92 011

95 691

99 519

287 221

61 500

63 960

66 518

69 179

199 658

227 920

237 037

246 518

256 379

739 934

212 500

221 000

229 840

239 034

689 874

251 470

261 529

271 990

282 870

816 388

264 000

274 560

285 542

296 964

857 066

273 100

284 024

295 385

307 200

886 609

507 470

527 769

548 880

570 835

1 647 483

14 005 942

14 566 180

15 148 827

15 754 780

45 469 786

Svaz tělesně
postižených v České
republice, o.s.,
okresní organizace
Blansko
Svaz tělesně
postižených v ČR,
o.s., Okresní
organizace Brno venkov
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

Spolek neslyšících
Břeclav
Svaz tělesně
postižených v
České republice,
o.s., Okresní
organizace
Svaz tělesně
postižených v
České republice,
o.s. městská
organizace
Svaz tělesně
postižených v
České republice,
o.s.
Svaz tělesně
postižených v
České republice,
o.s. Okresní
organizace
Hodonín
Svaz tělesně
postižených v
České republice,
o.s., okresní
organizace
Svaz tělesně
postižených v ČR,
o.s., Okresní
organizace Brno venkov
TyfloCentrum Brno,
pracoviště Znojmo

TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

TyfloCentrum Brno,
pracoviště Vyškov

TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

TyfloCentrum Brno,
pracoviště Břeclav
Dům sociálních
služeb Josefa
Chaloupky pro
nevidomé

Svaz tělesně
postižených v České
republice, o.s.,
Okresní organizace
Svaz tělesně
postižených v České
republice, o.s.
městská organizace
Svaz tělesně
postižených v České
republice, o.s.,
Okresní organizace
Svaz tělesně
postižených v České
republice, o.s.
Okresní organizace
Hodonín

TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
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TERAPEUTICKÉ
KOMUNITY
Občanské sdružení
Krok
o.s. Lotos Brno

Občanské sdružení
Krok
Terapeutická
komunita Byty na
půl cesty pro muže
a ženy

WHITE LIGHT I

WHITE LIGHT I

5 237 000

5 446 480

5 664 339

5 890 913

17 001 732

4 770 706

4 961 534

5 159 996

5 366 395

15 487 925

5 528 107

5 749 231

5 979 201

6 218 369

17 946 800

15 535 813

16 157 246

16 803 535

17 475 677

50 436 458

5 120 000

5 324 800

5 537 792

5 759 304

16 621 896

791 085

822 728

855 638

889 863

2 568 229

4 666 000

4 852 640

5 046 746

5 248 615

15 148 001

1 826 442

1 899 500

1 975 480

2 054 499

5 929 478

TERÉNNÍ
PROGRAMY
Drom, romské
středisko
Charita Kyjov
IQ Roma servis
Občanské sdružení
Romodrom

Drom, romské
středisko
Charita Kyjov,
Terénní programy
Centrum komunitní
a terénní sociální
práce
Romodrom pro
regiony Jihomoravský kraj

ROZKOŠ bez RIZIKA

Rozkoš bez Rizika

Sdružení Podané
ruce, o.s.

Drogová služba
Vyškov
Víceúčelová
drogová služba na
Blanensku
Terénní programy
Brno

Sdružení Podané
ruce, o.s.
Sdružení Podané
ruce, o.s.

0

0

0

0

0

1 063 000

1 105 520

1 149 741

1 195 730

3 450 991

1 310 000

1 362 400

1 416 896

1 473 572

4 252 868

2 471 000

2 569 840

2 672 634

2 779 539

8 022 013

17 247 527

17 937 428

18 654 925

19 401 122

55 993 475

2 768 000

2 878 720

2 993 869

3 113 624

8 986 212

2 768 000

2 878 720

2 993 869

3 113 624

8 986 212

2 146 912 704

2 235 057 212

2 324 459 500

2 417 437 880

6 976 954 592

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
Fond ohrožených dětí

C E L K E M - STÁVAJÍCÍ SÍŤ

Zařízení FOD
Klokánek 2 v
Kroměříži
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Celkový rozpočet na jednotlivé sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, v Jihomoravském kraji udává následující tabulka. Meziroční růst nákladů
4 % tvoří předpokládaná míra inflace.
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Náklady 2008 dle
registru MPSV

Náklady 2009

Náklady 2010

Náklady 2011

Náklady 2009-2011

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

80 389 769

84 243 359

87 613 094

91 117 617

OSOBNÍ ASISTENCE

19 237 809

20 007 321

20 807 614

21 639 919

62 454 854

226 267 036

235 317 717

244 730 426

254 519 643

734 567 787

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
TÍSŇOVÁ PÉČE
PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČÍTATELSKÉ
SLUŽBY
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

262 974 070

0

0

0

0

0

1 412 930

1 469 447

1 528 225

1 589 354

4 587 026

837 000

870 480

905 299

941 511

2 717 290

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

43 978 530

45 737 671

47 567 178

49 469 865

142 774 714

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

28 502 747

29 642 857

30 828 571

32 061 714

92 533 142

DENNÍ STACIONÁŘE

63 539 635

66 081 220

68 724 469

71 473 448

206 279 138

TÝDENNÍ STACIONÁŘE

19 119 817

19 884 610

20 679 994

21 507 194

62 071 798

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

324 342 860

337 316 574

350 809 237

364 841 607

1 052 967 419

DOMOVY PRO SENIORY

763 247 023

793 776 904

825 527 980

858 549 099

2 477 853 983

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

432 315 448

449 608 066

467 592 389

486 296 084

1 403 496 539

18 687 636

19 435 141

20 212 547

21 021 049

60 668 738

RANÁ PÉČE

4 524 698

4 705 686

4 893 913

5 089 670

14 689 269

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC

3 975 165

4 134 172

4 299 538

4 471 520

12 905 230

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

4 037 497

4 198 997

4 366 957

4 541 635

13 107 589

0

0

0

0

0

DOMY NA PŮL CESTY

1 994 800

2 074 592

2 157 576

2 243 879

6 476 046

KONTAKTNÍ CENTRA

13 242 073

13 771 756

14 322 626

14 895 531

42 989 913

4 707 080

4 895 363

5 091 178

5 294 825

15 281 366

0

0

0

0

0

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

AZYLOVÉ DOMY

KRIZOVÁ POMOC
INTERVEČNÍ CENTRA
NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

0

0

0

0

0

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A
MLÁDEŽ

25 858 400

26 892 736

27 968 445

29 087 183

83 948 365

NOCLEHÁRNY

12 064 700

12 547 288

13 049 180

13 571 147

39 167 614

4 177 147

5 974 233

6 213 202

6 461 730

18 649 165

895 622

931 447

968 705

1 007 453

2 907 605

14 005 942

14 566 180

15 148 827

15 754 780

45 469 786

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO
RODINY S DĚTMI
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO
SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

0

0

0

0

0

TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

15 535 813

16 157 246

16 803 535

17 475 677

50 436 458

TERÉNNÍ PROGRAMY

17 247 527

17 937 428

18 654 925

19 401 122

55 993 475

2 768 000

2 878 720

2 993 869

3 113 624

8 986 212

2 146 912 704

2 235 057 212

2 324 459 500

2 417 437 880

6 976 954 592

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

C E L K E M - SÍŤ VČETNĚ NOVÝCH
SLUŽEB
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Přehled služeb sociální prevence, které jsou financovány z OP LZZ v rámci individuálního projektu
„Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“ na období 2009-2011.
Druh sociální služby

Lokalita

§ 57 azylové domy

Brno - město I.

§ 57 azylové domy

Břeclav I.

8 979 584

§ 57 azylové domy

Hodonín I.

5 267 137

§ 57 azylové domy

Znojmo I.

§ 57 azylové domy

Blansko

25 813 105

§ 57 azylové domy

Brno - město II.

70 152 199

§ 57 azylové domy

Břeclav II.

11 388 353

§ 57 azylové domy

Hodonín II.

9 763 142

§ 57 azylové domy

Vyškov

6 699 428

§ 57 azylové domy

Znojmo II.

13 556 247

§ 57 azylové domy

Brno - město III.

14 495 836

§ 58 domy na půl cesty

Brno - město

7 247 919

§ 58 domy na půl cesty

Brno - venkov

9 010 318

§ 60a intervenční centra

Brno - město

§ 61 nízkoprahová denní centra

Blansko

§ 61 nízkoprahová denní centra

Brno - město

§ 61 nízkoprahová denní centra

Břeclav

3 686 644

§ 61 nízkoprahová denní centra

Hodonín

3 966 374

§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Blansko

§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Brno - město

12 071 903

§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Brno - venkov

4 529 376

§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Hodonín

6 189 228

§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Znojmo

14 778 408

CELKEM

84 567 890

2 149 302

252 832 223

CELKEM

16 258 237

CELKEM

9 245 994
9 245 994

CELKEM

5 258 855
11 838 295

24 750 168

CELKEM

6 619 441

44 188 356
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi

Blansko
Brno - město

3 997 325
34 717 510

Břeclav

3 667 055

Hodonín

7 929 708

Vyškov

4 756 202

Znojmo

3 507 179

CELKEM

CELKEM

Maximální ceny pro veřejné zakázky

58 574 979
§ 67 sociální terapeutické dílny

Brno - město

22 552 286

§ 67 sociální terapeutické dílny

Brno - venkov

6 707 263

§ 67 sociální terapeutické dílny

Hodonín

3 459 318

§ 67 sociální terapeutické dílny

Znojmo

3 051 961
35 770 828
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§ 69 terénní programy

Blansko

6 799 723

§ 69 terénní programy

Brno - město

2 468 210

§ 70 sociální rehabilitace

Blansko

18 727 956

§ 70 sociální rehabilitace

Brno - město

81 967 088

§ 70 sociální rehabilitace

Hodonín

6 597 340

§ 70 sociální rehabilitace

Vyškov

4 877 653

§ 70 sociální rehabilitace

Znojmo

7 052 029

CELKEM

9 267 933

CELKEM

119 222 066

CELKEM - sociální služby zařazené do IP

570 110 784
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Priority střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji
na období 2009–2011
Prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2009–2011
jsou oblasti sociálních služeb, které vyžadují přednostní zájem zadavatelů a poskytovatelů a uživatelů
sociálních služeb. Vymezují témata a problémy, která jsou veřejností a uživateli sociálních služeb
vnímána jako nedostatečně řešená.
Cílové skupiny pro potřeby plánování rozvoje sociálních služeb jsou širšími skupinami sociálně
znevýhodněných osob, kterým jsou poskytovány sociální služby (činnosti nebo soubory činností podle
zákona o sociálních službách zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, pro které bylo výzkumem jednotlivých obcí s rozšířenou
působností zjištěno podobné vnímání potřebnosti na poskytování služeb.
Priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje
2009–2011 jsou rozděleny na priority průřezové a priority pro jednotlivé cílové skupiny.

na

období
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PRŮŘEZOVÉ PRIORITY
pomáhají vytvořit jejich funkční systém, zajistit dostatečnou informovanost veřejnosti
a podporují organizační část realizace priorit podle cílových skupin

Priorita A

Podpora
informovanosti
v Jihomoravském kraji

veřejnosti

v oblasti

sociálních

služeb

Opatření 1.1

Vytvoření informačního systému /databáze o sociálních službách v Jihomoravském
kraji

Opatření 1.2

Propojení poskytovatelů sociálních služeb, mapování vývoje sociální oblasti
a koncepční monitoring potřeb uživatelů

Priorita B

Podpora rozvoje standardů kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Opatření 1.1

Podpora a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb dle standardů kvality
sociálních služeb a zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků u všech poskytovatelů
sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Opatření 1.2

Kvalitní zajištění inspekční činnosti v Jihomoravském kraji

Priorita C

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Opatření 1.1

Podpora plánovacích procesů územně správních obvodů obcí s rozšířenou
působností při zpracování komunitních plánů sociálních služeb.

Opatření 1.2

Zajištění plánování sociálních služeb prostřednictvím Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Jihomoravského kraje

Opatření 1.3

Systém financování sociálních služeb v závislosti na výstupech z rozvojových plánů
rozvoje sociálních služeb.

Výše vytyčené priority ovlivňují rozvoj konkrétních, potřebných sociálních služeb.
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PRIORITY PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
jsou oblasti, které na základě získaných informací a shody účastníků plánovacího procesu
vyžadují přednostní zájem zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb – dle výstupů projektu
Komunitní plánování o.p.s.. „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb
a vytváření místních partnerství v Jihomoravském kraji“

Cílová skupina děti, mládež do 26 let a rodina
Priorita 1

Rozvoj a podpora služeb sociální prevence zabraňující vzniku patologického
chování dětí, mládeže a mladých dospělých

Opatření 1.1

Podporovat rozšíření sítě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a rozvoj
terénních služeb sociální prevence

Opatření 1.2

Realizace programů zaměřených na podporu osob vracejících se z dětských
domovů a výchovných ústavů – domy na půli cesty

Priorita 2

Zajištění sociálních služeb podporující rodiny s dětmi

Opatření 2.1

Podpora rozvoje a dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
a rodinné sociální asistence

Opatření 2.2

Podpora poradenství zaměřeného na rodinu – manželské a rodinné poradny,
poradny náhradní rodinné péče

Priorita 3
Opatření 3.1

Pomoc rodinám, jejíž členové se stali oběťmi domácího násilí nebo se dostali
do akutní krize
Posílení kapacity a rozvoj služeb poskytujících krizovou intervenci – Intervenční
centrum v Brně, podpora interdisciplinárních týmů v Jihomoravském kraji a krizová
pomoc

Opatření 3.2

Podpora odborného sociálního poradenství pro týrané osoby a následné péče

Opatření 3.3

Podpora azylového bydlení pro matky s dětmi a podpora vytváření krizových lůžek

Cílová skupina osob se zdravotním postižením
Osoby s duševním onemocněním nebo s duševně chronickým onemocněním
Priorita 4

Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním

Opatření 4.1

Rozšíření kapacity chráněného bydlení, podpůrných a doprovodných služeb

Opatření 4.2

Podpora sociální rehabilitace

Opatření 4.3

Podpora služeb pro osoby s poruchami příjmu potravy vybudováním terapeutické
komunity a podpory poradenství
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Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Priorita 5

Rozvoj a zkvalitňování péče o osoby s mentálním a s kombinovaným
postižením

Opatření 5.1

Zvýšení kapacity osobní asistence

Opatření 5.2

Navýšení kapacity chráněného bydlení a podpora domovů pro osoby se zdravotním
postižením

Opatření 5.3

Navýšení kapacity odlehčovacích služeb pro děti i dospělé

Opatření 5.4

Rozvoj rané péče pro děti s mentálním a kombinovaným postižením

Osoby s tělesným a smyslovým postižením
Priorita 6

Podpora integrace osob se smyslovým a tělesným postižením do společnosti
běžné populace a zkvalitňování péče

Opatření 6.1

Navýšení kapacity osobní asistence a pečovatelské služby pro danou cílovou
skupinu

Opatření 6.2

Podpora vybudování chráněného bydlení a rozvoj odlehčovacích služeb pro osoby
s tělesným postižením

Opatření 6.3

Podpora a rozvoj rané péče pro děti se zrakovým, sluchovým a kombinovaným
postižením

Opatření 6.4

Podpora sociální rehabilitace

Opatření 6.5
Opatření 6.6

Podpora tlumočnických, průvodcovských a předčitatelských služeb pro osoby se
sluchovým postižením
Podpora sítě služeb pro osoby se zrakovým postižením, zejména poradenství
aktivizační, rehabilitační a vzdělávací programy uzpůsobených způsobu příjmu
informací osobami se zrakovým postižením

Cílová skupina osob ohrožených sociálním vyloučením a osoby v krizi
Osoby bez domova/přístřeší a v krizi
Priorita 7

Rozvoj sociálních služeb pro osoby bez domova/bez přístřeší a v krizi

Opatření 7.1

Posílení kapacity krizového ubytování – noclehárny, krizová lůžka, denní centra

Opatření 7.2

Navýšení kapacity azylového bydlení pro muže a pro ženy a realizace podpůrných
programů (soc. rehabilitační a sociální programy)

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Priorita 8
Opatření 8.1

Podpora, stabilizace a rozvoj stávajících služeb pro uživatele drog
v Jihomoravském kraji
Podpora dostupné sítě nízkoprahových programů pro osoby ohrožené návykovými
látkami – kontaktní centra, služby následné péče terapeutické komunity a terénní
programy
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Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
Priorita 9

Zajistit dostupné sociální služby zaměřené na integraci národnostních
menšiny

Opatření 9.1

Zajištění odborného poradenství pro azylanty, imigranty a etnické menšiny s cílem
začlenění do společnosti a uplatnění na trhu práce

Opatření 9.2

Podpora terénních programů a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
romského etnika v sociálně vyloučených lokalitách

Senioři
Priorita 10

Podpora seniorů v přirozeném prostředí

Opatření 10.1

Rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby především v oblasti venkova

Opatření 10.2

Rozšíření a zkvalitnění odlehčovací služby, přechodných pobytů a center denních
služeb

Opatření 10.3

Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Opatření 10.4

Zřízení sociální služby tísňové péče

Priorita 11

Zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních

Opatření 11.1

Postupná transformace domovů pro seniory, jejich humanizace

Opaření 11.2

Navýšení kapacity a zřízení nových domovů pro seniory

Opaření 11.3

Rozšíření kapacity sociální služby domov se zvláštním režimem pro seniory trpící
demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, psychotiky, alkoholiky apod.
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Priorita A Podpora informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb
v Jihomoravském kraji
Popis a zdůvodnění:
Smyslem priority je vytvoření centrálního informačního systému na úrovni kraje, který zajistí stabilní,
jednotnou a průběžně aktualizovanou databázi všech poskytovatelů sociálních služeb a bude přístupný
a přínosný všem obyvatelům kraje. Tento informační systém by měl být dostupný na pravidelně
aktualizovaném internetovém portálu Jihomoravského kraje. Podpora odborného sociálního
poradenství, která se objevovala jak v PRSS územně správních obvodů obcí s rozšířenou působnost,
tak i ve výzkumu Vysoké školy finanční a správní, studijní středisko Most, byla vnímána ne ve smyslu
zřízení nových poraden, ale ve smyslu systematické informovanosti v rámci všech cílových skupin
v oblasti sociálních služeb.
Tato průřezová priorita bude podporovat také všechny zaregistrované poskytovatele odborného
sociálního poradenství, a to pro jednotlivé cílové skupiny v celém Jihomoravském kraji.
Ze SWOT analýz pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb a z plánů rozvoje obcí
s rozšířenou působností zpracované pro územně správní obvod vyplynulo, že informovanost obyvatel
kraje o sociálních službách je velmi nízká. Není jediné obce s rozšířenou působností, která by
považovala informovanost o sociálních službách za dostačující. Na tomto názoru se shodují jak
uživatelé, poskytovatelé, tak i zadavatelé. Při syntéze získaných informací a materiálů lze jasně
identifikovat potřebu navýšení informovanosti směrem k uživatelům a veřejnosti zejména v tom, co jsou
sociální služby, jakým způsobem jsou poskytovány, jaký je význam příspěvku na péči poskytovaném
části uživatelů sociálních služeb. S ohledem na poskytovatele sociálních služeb je identifikována
potřeba zvýšení informovanosti o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb vzájemně,
a to o rozsahu jimi poskytovaných sociálních služeb. Ve směru k zadavatelům byla zjištěna potřeba
zvýšit informovanost o poskytovatelích sociálních služeb v rámci celého regionu Jihomoravského kraje.
V obcích s rozšířenou působností je informovanost řešena vydáváním katalogů služeb či informačních
brožur, které však nejsou dostupné v ostatních spádových oblastech obcí s rozšířenou působností.
Údaje o podmínkách přijetí uživatele, nebo volné kapacitě zařízení zpravidla nejsou dostupné.
Z těchto důvodů je žádoucí, aby byl vytvořen systém, ve kterém budou shromažďovány aktuální
informace o poskytovaných sociálních službách na celém území Jihomoravského kraje a tyto informace
budou jednoduše a rychle dostupné všem poskytovatelům sociálních na stabilní internetové adrese,
dále bude vytvořen adresát, který bude distribuován do všech obcí.
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Návrh opatření:
Opatření 1.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Vytvoření informačního systému / webové databáze
o sociálních službách v Jihomoravském kraji
Potřeba zvýšení informovanosti o jednotlivých poskytovatelích
a o rozsahu jimi poskytovaných sociálních služeb v rámci celého
regionu Jihomoravského kraje se objevila ve všech ORP.
Vzhledem k tomu, že doposud neexistuje jednotná funkční
a dostupná databáze, která by nabízela potřebné informace
o sociálních službách široké veřejnosti zajistí tuto průřezovou
prioritu Jihomoravský kraj vytvořením průběžně aktualizovaných
webových stránek.
Informační systém se zaměří na všechny cílové skupiny
dle registru MPSV a poskytované zaregistrované sociální služby
v celém JMK – dle zadaných kritérií umožní vyhledání konkrétní
nabídky pro požadovanou službu včetně všech potřebných
kontaktních údajů a dalších informací.
Záměrem kraje je umožnit široké veřejnosti rychlou orientaci
v nabídce sociálních služeb a pohodlný a operativní způsob
vyhledávání v internetové aplikaci přístupné na internetu.
– zvýšení dostupnosti informací o poskytovaných službách
– získání ucelených a průběžně aktualizovaných informací
o sociálních službách v JMK
– lepší orientace občanů v nabídce sociálních služeb
– efektivnější využívání sociálních služeb v JMK
– rychlejší
a
efektivnější
řešení
problémů
občanů
prostřednictvím kontaktování nejvhodnějšího poskytovatele
sociální služby
JMK
– vytvoření informačního systému ve spolupráci s poskytovateli
sociálních služeb a jeho další aktualizace
– zajištění webové adresy na internetovém portálu www.krjihomoravsky.cz o sociálních službách, vč. odkazů
na databáze obcí, správních obvodů atd.
– napojení zpracované databáze na webové stránky týkající se
komunitního plánování na úrovni kraje, jednotlivých ORP
– informační kampaň o existenci databáze (konference,
plakáty, informační letáčky, média apod.)
– zajištění podmínek aktualizace (vzájemná spolupráce
s poskytovateli sociálních služeb)
– podpora obcí při vytváření místních informačních systémů –
katalogy sociálních služeb, informační brožury atd.
ORP Břeclav
Zřízení služby odborného sociálního poradenství pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, jejíž potřebnost je potvrzena
Strategií integrace (Gabal 2008), avšak v městě Břeclav
v současnosti zcela chybí.
Ze Závěrečné zprávy projektu Strategie integrace romské
populace v Břeclavi (2008) vyplývá, že je třeba vytvořit subjekt
poskytující bezplatné sociální poradenství, po kterém je ze strany
romské populace patrná poptávka. Zřízení této sociální služby
zaměřené především na romské etnikum odpovídá nejen strategii
integrace
(Gabal
2008),
ale
také
závěrům
socio-demografické studie a výstupům Průzkumu potřebnosti
sociálních služeb z roku 2007.
Zřízení služby odborného sociálního poradenství v DS Břeclav
jako doplňkovou sociální službu Domova po seniory Břeclav. Byl
realizovaná projektová žádost v rámci fondu EU.
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ORP Kyjov
Rozšíření Občanské poradny Krok – rodinné a výchovné
poradenství, poradenství v problematice závislostí, skupinové
poradenství, besedy pro veřejnost
ORP Slavkov u Brna
V prostorách
domu
s pečovatelskou
službou
zřízena
sociálně- právní poradna. Poradna byla otevřena v říjnu 2008
a je zaměřena na poradenství v rámci všech cílových skupin.
JMK
– září – říjen 2008 – vytvoření informačního systému
a webových stránek na www.kr-jihomoravsky.cz
– prosinec 2008 a následně 1x ročně – propagace mezi širokou
veřejností a poskytovateli sociálních služeb
– průběžná aktualizace

Časový harmonogram

ORP Břeclav
2009
– příprava projektu a jeho podání na fondy EU
- vznik registrované služby odborného sociálního poradenství
v rámci Domova pro seniory Břeclav
2010-2011 – vznik služby odborné sociální poradenství
2009
ORP Kyjov - poskytování odborného sociálního poradenství,
přednášková publikační činnost, analýza potřeb klientů, podíl na
vytvoření informační databáze soc.služeb v regionu

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

ORP Slavkov u Brna - závěrečné vyhodnocení
Realizátoři:
Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor sociálních věcí
ORP Břeclav – IQ Roma servis, o.s., domov pro seniory Břeclav
ORP Kyjov – Občanské sdružení Krok, Charita Kyjov
ORP Slavkov u Brna – Oblastní charita Hodonín
Partneři:
poskytovatelé
sociálních
služeb,
koordinátoři
komunitního plánování ORP
JMK
– široká veřejnost Jihomoravského kraje
– stávající a potencionální uživatelé sociálních služeb
– poskytovatelé sociálních služeb
2009
ORP Břeclav – 60-100 uživatelů / za rok
ORP Kyjov – 600 uživatelů/rok
ORP Slavkov u Brna – 165 uživatelů
– specifikace
bude
v průběhu
doplněna
(zpracování
informačního systému – databáze, zprovoznění webové
prezentace, průběžná aktualizace, informační osvěta)
2009
– ORP Břeclav – 1 500 000, Kč
– ORP Kyjov – 638 000, -Kč
– ORP Slavkov u Brna – bude doplněno
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Předkládané zdroje financování

Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Opatření 1.2

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

JMK
– (možnost využít IP z evropských zdrojů na podporu procesů
plánování sociálních služeb)
– MPSV, RVZRK, JMK, ÚP, obec, Agentura
– vytvoření webových stránek
– vlastní funkční databáze
– návštěvnost webových stránek
– počet aktivně zapojených poskytovatelů
– nezájem poskytovatelů
– nezájem veřejnosti
– nedostatečná propagace
Propojení
poskytovatelů
sociálních
služeb,
mapování vývoje sociální oblasti a koncepční monitoring
potřeb uživatelů
Dle údajů z registru poskytovatelů MPSV je nejvíce
poskytovanou sociální službou v JMK odborné sociální
poradenství. Přesto je právě poradenství a informovanost
hodnoceno jako nejvíce nedostatečná služba.
Cílem kraje je usilovat o vzájemné propojení, soudržnost,
předávání informací, důsledné mapování vývoje v sociální oblasti
u všech poskytovatelů sociálních služeb.
K tomuto účelu je vhodné využít nově vzniklý informační systém
o poskytovaných sociálních službách na území Jihomoravského
kraje.
Na základě lepší vzájemné spolupráce poskytovatelů bude
možné také efektivněji zjišťovat potřeby a projevený zájem
uživatelů o sociální služby. Tyto informace budou následně
využívány při mapování dostupnosti a kapacit služeb a jejich
dalšího rozvoje jak na úrovni kraje tak v jednotlivých ORP.
– zvýšení podvědomí o možnostech využití sociálních služeb
– rychlejší
a
efektivnější
řešení
problémů
občanů
prostřednictvím kontaktování nejvhodnějšího poskytovatele
– lepší orientace o všech zaregistrovaných sociálních službách
v JMK
– pravidelné předávání informací, zkušeností a vzájemná
interakce ve formě veletrhů sociálních služeb, kulatých stolů
otevřené široké veřejnosti apod.
– předávaní aktuálních informací mezi poskytovateli odborného
poradenství
– vyhodnocování situace a využití informací k hodnocení
jednotlivých plánů
– metodická pomoc kraje vůči ORP při zjišťování potřeb
uživatelů
– min. 1x za rok – realizace veletrhu sociálních služeb
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Realizátor: Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor sociálních
věcí
Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Partneři: poskytovatelé sociálních služeb, ORP, koordinátoři
komunitního plánování
– poskytovatelé sociálních služeb
– veřejnost
– stávající a potencionální uživatelé
– specifikace bude doplněna (realizace veletrhu sociálních
služeb, propagace)
JMK
– (možnost využít IP z evropských zdrojů na podporu procesů
plánování sociálních služeb)
– realizace veletrhu sociálních služeb
– vytvoření pracovní skupiny
– nezájem poskytovatelů sociálních služeb o aktivní spolupráci
– nezájem osob cílové skupiny
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Priorita
B
Podpora
v Jihomoravském kraji

rozvoje

standardů

kvality

sociálních

služeb

Popis a zdůvodnění:
Komplexním cílem priority je systematická podpora poskytovatelů sociálních služeb při zavádění
standardů kvality v zařízeních sociálních služeb v Jihomoravském kraji a následně i jejich ověřování.
Hlavními cíly priority jsou systematická podpora kvalifikačního i dalšího odborného vzdělávání
a zavádění standardů kvality v zařízeních sociálních služeb.
Priorita je koncipována komplexně tak, aby jednotlivé aktivity poskytovaly synergický efekt. Jejím hlavním
smyslem je zvyšování kvality všech poskytovaných sociálních služeb a rozvoj znalostí a dovedností
pracovníků podílejících se na jejich poskytování a ověřování kvality.
Oblasti:
Zákonem o sociálních službách jsou zavedeny v rámci poskytování sociální služby standardy kvality
sociálních služeb - soubor kritérií, které definují úroveň kvality v oblasti personálního a provozního
zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami. Jejich aplikace je
v zařízeních v kraji na velmi rozdílné úrovni. Z toho důvodu je třeba usilovat, aby standardy kvality byly
naplněny a dodržovány ve všech zařízeních poskytujících sociální službu a zároveň, aby kvalita
poskytovaných sociálních služeb byla neustále zvyšována a kontrolována. Patřičnou podporou
poskytovatele bude stav plnění standardů neustále reflektován a zlepšován.
Zvláštní pozornost bude věnována podpoře plnění personálních standardů kvality, zejména týkajících se
rozvoje pracovníků podílejících se na poskytování sociálních služeb. Podporována bude tvorba
a naplňování plánů vzdělávání tak, aby byl uplatňován rovný zároveň však diferencovaný přístup ke
vzdělávání.
Zákon o sociálních službách dále zavádí inspekce poskytování sociálních služeb. Tato povinnost je
uložena Ministerstvu práce a sociálních věcí a krajským úřadům vůči registrovaným poskytovatelům
sociálních služeb.
Předmětem inspekcí u poskytovatelů sociálních služeb je plnění podmínek stanovených pro registraci
poskytovatelů sociálních služeb (nejde-li o poskytovatele sociálních služeb, u kterého se registrace podle
§ 84 zákona o sociálních službách nevyžaduje); plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb
stanovených v § 88 a § 89 zákona o sociálních službách a kvalita poskytovaných sociálních služeb, která
se ověřuje pomocí standardů kvality.
Na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v současné době působí 4 inspektoři kvality sociálních služeb,
kteří prošli vzdělávacím programem MPSV. Činnosti inspektorů, která napomáhá zajištění kvalitních
sociálních služeb je nutné věnovat pozornost, a to ve smyslu jejich metodického vzdělávání
a odborného růstu.
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Návrh opatření:

Opatření 1.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Podpora a zvyšování kvality poskytovaných sociálních
služeb dle standardů kvality sociálních služeb a zvýšení
kvalifikace sociálních pracovníků u všech poskytovatelů
sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
Smyslem opatření je nabídnout jednotlivým poskytovatelům
sociálních služeb podporu a pomoc při zavádění standardů
kvality sociálních služeb formou pravidelných informačních
a metodických seminářů, konzultacemi ohledně inspekčních
kontrol a současně soustředění informací o možnostech využití
akreditovaných kurzů pro zvýšení kvality a odbornosti
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Dále
bude podporováno vzdělávání personálu poskytovatelů
sociálních služeb prostřednictvím grantových schémat,a to jak
na úrovni řízení a managamentu, tak i na úrovni samotného
poskytování sociálních služeb. Krom toho se bude podporovat
i vzdělávání osobám z cílových skupin, které bude
minimalizovat krizovou situaci související s jejich uplatněním na
trhu práce.
– zvýšení kvality poskytovaných služeb v Jihomoravském
kraji
– zvýšení odbornosti sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách
– připravenost organizací na inspekce kvality sociálních
služeb
– na základě stanoveného půlročního plánu kontrol –
uspořádání
kurzů
k jednotlivých
standardům
a
informativních
seminářů
pro
poskytovatele,
u kterých bude realizována inspekční kontrola a následně
po-inspekčních seminářů za účelem jejich zhodnocení,
doporučením, příklady dobré praxe a možností zlepšení
– další vzdělávání inspektorů kraje
– publicita o probíhajících seminářích a aktivitách
na webových stránkách
– soustřeďování a předávání informací o akreditovaných
kurzech či jiných možnostech vzdělávání pracovníků
– pořádání kurzů a seminářů pro pracovníky v sociálních
službách, sociální pracovníky a pracovníky všech úrovní
managementu sociálních služeb
– podpora možností absolvování kurzů
– každoročně v půlročním intervalu seminář před inspekcí
a seminář po inspekci dle plánu kontrol
– průběžně zajištění a podpora vzdělávacích programů
Realizátor: Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor
sociálních věcí.
Partneři: poskytovatelé sociálních služeb a inspektoři
standardů kvality sociálních služeb, akreditované vzdělávací
instituce
– poskytovatelé sociálních služeb dle plánu kontrol
Budou v průběhu doplněny.
JMK
– možnost
využít
IP
z evropských
zdrojů
na podporu vzdělávání
– realizace jednotlivých seminářů
– účast poskytovatelů sociálních služeb
– nedostatečné zajištění finančních prostředků
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Opatření 1.2

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity
Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Kvalitní zajištění inspekční činnosti v Jihomoravském kraji
Zákon o sociálních zavádí inspekce poskytování sociálních
služeb – jedná se o povinnost uloženou tímto zákonem MPSV
a krajským úřadům vůči registrovaným poskytovatelům
sociálních služeb. Předmětem inspekce je plnění povinností
a kvalita poskytovaných sociálních služeb dle standardů kvality
sociálních služeb.
Na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v současné době
působí 4 inspektoři kvality sociálních služeb, kteří prošli
vzdělávacím programem MPSV. ¨
Činnosti inspektorů, která napomáhá k zajištění kvalitních
sociálních služeb je nutné věnovat pozornost, a to ve smyslu
jejich metodického vzdělávání a odborného růstu.
– zajištění a následně i zvýšení kvality poskytovaných
sociálních služeb v Jihomoravském kraji
– zvýšení odbornosti inspektorů, odborný růst, orientace
v problematice
– stabilita inspekčního týmu
– rozšíření kapacity pro metodickou podporu
– zvyšování kvality inspekčního týmu formou dalšího
vzdělávání
– supervize inspekčního týmu
– do konce roku 2008 – přihlášení do vzdělávacího cyklu
v rozsahu cca 160 hodin
Realizátor: Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor
sociálních věcí
– poskytovatelé sociálních služeb
– budou v průběhu doplněny
JMK
– úspěšné absolvování vzdělávacího cyklu
– vlastní aktivita inspektorů
– zhodnocení inspekčního týmu
– neúspěšné absolvování vzdělávacího cyklu
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Priorita C Podpora komunitního plánování sociálních služeb
Popis a zdůvodnění:
Proces komunitního plánování sociálních služeb představuje žádoucí nástroj pro efektivnější zajištění
dostupnosti sociálních služeb a jeho principy přispívají kromě jiného k tomu, aby sociální služby
reflektovaly potřeby uživatelů služeb, stejně jako možnosti a záměry poskytovatelů a obcí či krajů apod.
Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb
těch, kdo je využívají a zajišťují. To konkrétně znamená, že služby jsou dostupné, kvalitní, reagují
na potřeby uživatelů, nabídka služeb je přehledná a srozumitelná a peníze jsou vynakládány jen
na takové služby, které jsou potřeba.
Plánování sociálních služeb je tedy ve své podstatě nekončící proces hledání potřeb v oblasti
sociálních služeb, které v dané oblasti vyvstávají, stanovování priorit co budeme řešit dříve a co později
a v neposlední řadě porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (finančními a materiálními možnostmi
zadavatele a poskytovatelů služeb),
Kraj má dle § 95 zákona o sociálních službách uloženou povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb, a to jednak na základě spolupráce s obcemi na území kraje, se zástupci
poskytovatelů sociálních služeb a jednak i ze zástupci uživatelů, kterým jsou sociální služby
poskytovány. Na rozdíl od toho je obcím svěřena jen možnost zpracovávat plány rozvoje sociálních
služeb, což klade vyšší nároky na spolupráci, přenos informací a utváření sítě sociálních služeb
zejména ve vztahu obce – kraje.
Důležité je také v zákoně definované propojení mezi plánováním a financováním sociálních služeb, kdy
se výše finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů
v rámci dotací na poskytování sociálních služeb odvíjí krom jiného i od zpracovaných střednědobých
plánů rozvoje sociálních služeb.
Při vytváření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je třeba vycházet z plánů rozvoje
sociálních služeb zpracovaných pro územně správní obvody obcí s rozšířenou působností.
Aktuálně probíhá komunitní plánování jako metoda plánování rozvoje sociálních služeb v 21 obcích
s rozšířenou působností. S touto metodou se seznámily i některé obce pověřeným obecním úřadem
(např. Letovice, Velké Opatovice…)
V podkladech jednotlivých obcí s rozšířenou působností a v SWOT analýze je problematika
komunitního plánování zahrnuta do sektoru O – Opportunities – Příležitosti. Výstupem plánů rozvoje
sociálních služeb je zejména zkvalitnění koordinace, součinnost sociálních služeb, koncepční práce
v pracovních skupinách, spolupráce, vzájemná komunikace, otevřenost apod.
Pro zachování kvalitního a kontinuálního plánování na úrovni obcí je nutná podpora kraje, která by se
měla zaměřovat jak na vzdělávání v oblasti plánování sociálních služeb, tak i na metodickou či finanční
podporu plánování sociálních služeb. Role kraje je nezastupitelná ve vzájemném propojování mezi
jednotlivými obcemi, územně správními obvody obcí s rozšířenou působností a krajskou a potažmo
i národní úrovní.
Plány rozvoje sociálních služeb zpracované pro územně správní obvody obcí s rozšířenou působností
budou také sloužit jako povinná příloha pro zajištění financování a čerpání prostředků z grantových
schémat EU jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb v územně správních obvodech obcí
s rozšířenou působností.
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Návrh opatření:
Opatření 1.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování

Podpora plánovacích procesů územně správních obvodů
obcí s rozšířenou působností při zpracování komunitních
plánů sociálních služeb.
Cílem tohoto opatření je metodická a finanční pomoc obcím,
které plánují dle metodik pro plánování sociálních služeb
formou vzájemné spolupráce, podpory plánovacích procesů
v celých územně správních obvodech, realizace seminářů
ke vzdělání výměně zkušeností, spolupráce koordinátorů všech
ORP. Podpora politické reprezentace při naplňování a realizaci
procesu plánování na úrovni obcí a územně správních obvodů.
– propojení a sjednocení plánovacích postupů a procesů
– předávání zkušení a dobré praxe
– motivace občanské společnosti na úrovní obcí, aktivizace
občanů a jejich aktivní zapojení do rozhodovacích procesů
– princip vše je veřejné a už nikdy o nás bez nás
– vyšší dostupnost a kvalita sociálních služeb, vč. rozšíření
jejich nabídky odpovídající potřebám a přáním občanů
– lepší přístup k základním informacím o sociálních službách
– pravidelná setkávání koordinátorů komunitního plánování
za účelem sledování průběhu procesu v jednotlivých ORP,
předávání zkušeností a příkladů dobré praxe a dalšího
vzdělávání v dané oblasti
– zvýšení informovanosti o metodě komunitního plánování
prostřednictvích porad starostů a tajemníků
– kraj ve spolupráci s metodiky bude poskytovat metodickou
pomoc
– kraj poskytne finanční dotaci obcím, které plánují metodou
komunitního plánování (na účely vzdělávání, odměny
pracovníkům, zadání a zpracování výzkumů, tisk katalogů
sociálních služeb atd.)
– min 1x za čtvrt roku pravidelné setkávání všech
koordinátorů komunitního plánování, kterou svolává a řídí
krajský koordinátor komunitního plánování a zajištění
informací ohledně dalších možnosti vzdělávání
– min. 1x ročně předání informací o aktuálním stavu a vývoji
komunitního plánování na poradě tajemníků, svolávaná
ředitelem Krajského úřadu, a starostů svolávaná
hejtmanem Jihomoravského kraje
– 1x ročně kraj poskytne finanční dotaci na podporu KPSS
– 1x ročně se budou soustředit podklady pro vyhodnocení
a aktualizaci krajského plánu na rok následující
Realizátor: Krajský úřad Jihomoravský kraje (koordinátor
komunitního plánování)
Partneři: koordinátoři komunitního plánování obcí s rozšířenou
působností, politická reprezentace, poskytovatelé a zástupci
uživatelů
– 21 ORP
– specifikace bude v průběhu doplněna (dotační program
podpory komunitního plánování v obcích)
JMK
– (možnost využít IP z evropských zdrojů na podporu
procesů plánování sociálních služeb)
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–
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 1.2

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

–
–
–
–

pravidelná setkání s účastí všech 21
komunitního plánování
dotační rámec (poskytnutí a vyúčtování)
malá politická podpora
opoždění finanční podpory
špatná spolupráce koordinátorů

koordinátorů

Zajištění plánování sociálních služeb prostřednictvím
Střednědobého
plánu
rozvoje
sociálních
služeb
Jihomoravského kraje
Kraj má dle § 95 zákona o sociálních službách uloženou
povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb, a to jednak na základě spolupráce s obcemi na území
kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a jednak
i ze zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány.
Cílem kraje na základě zpracovaných metodik krajského
plánování (projekt Komunitní plánování o.p.s.) zajistit
koordinaci, plánovací proces, monitorování a vyhodnocování
rozvojového plánu sociálních služeb na úrovni kraje.
Pro zajištění plánovacího procesu je nutné vytvořit funkční
organizační skupinu, která propojí tzv. triádu tj. zadavatele
služeb (kraj, obce), poskytovatele sociálních služeb, uživatele
a jejich zájmová sdružení.
– plánování sociálních služeb dle principů a metod
komunitního plánování
– motivace občanské společnosti na úrovní obcí, aktivizace
občanů a jejich zapojení do rozhodovacích procesů
– dostupné, efektivní a kvalitní sociální služby na celém
území kraje
– lepší podmínky pro zpracování krajského střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na další období
– vytvoření organizační struktury – politická reprezentace,
orgány Krajského úřadu, koordinátor a jeho tým,
řídící/koordinační skupina (na principu triády), pracovní
skupiny dle cílových skupin
– stanovení časového harmonogramu a jednotlivých fází
procesu (propagace a informování široké veřejnosti, sběr
dat a výzkumy potřeb, ekonomická analýza, popis
a zhodnocení sociálních služeb, návrh priorit a opatření,
vyjednávání a diskuse při pravidelných setkáních
v pracovních skupinách, sestavení návrhu plánu,
připomínkování širokou veřejností, nastavení systému
monitoringu, vyhodnocení a aktualizace, příprava na další
plánovací období)
Harmonogram procesu na úrovni kraje:
– červen 2008 – vznik pracovní skupiny vedoucího odboru
sociálních věcí (na principu triády)
– ustanovení pracovních skupin dle cílových – pravidelná
setkání min. 1 za rok
Realizátor: Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor
sociálních
věcí
(koordinátor
komunitního
plánování)
+ organizační struktura

Realizátoři a partneři
Partneři: koordinátoři komunitního plánování obcí s rozšířenou
působností, politická reprezentace, poskytovatelé a zástupci
uživatelů
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Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 1.3

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

–
–
–

široká veřejnost
21 ORP
specifikace bude v průběhu doplněna (dotační program
podpory komunitního plánování v obcích)
JMK
– (možnost využít IP z evropských zdrojů na podporu
procesů plánování sociálních služeb)
– vytvoření organizační struktury
– plnění harmonogramu
– malá politická podpora
– nedostatek financí na zajištění celého procesu

Systém financování sociálních služeb v závislosti
na výstupech z rozvojových plánů rozvoje sociálních
služeb
Sociální služby jsou v kraji financovány především zdroji ze
státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z příspěvku uživatelů
sociálních služeb, z prostředků obcí, dotací z evropských
fondů, darů apod.
Na krajské úrovni jsou finanční prostředky pro poskytovatele
z NNO rozdělovány na základě žádostí o dotace v systému
víceletého a jednoletého financování, z rozpočtu kraje jsou
podporovány přímo příspěvkové organizace kraje.
Vzhledem k dosavadní neexistenci plánování rozvoje
sociálních služeb, nemohly být dosud prostředky rozdělovány
podle stanovených priorit. Obdobná situace je v obcích
s rozšířenou působností.
Cílem opatření je upravit stávající systém financování
sociálních služeb tak, aby umožnil naplňovat rozvojové priority
stanovené plánem rozvoje a umožnil vznik nových služeb.
Plány rozvoje sociálních služeb zpracované pro územně
správní obvody obcí s rozšířenou působností budou také
sloužit jako povinná příloha pro zajištění financování a čerpání
prostředků z
grantových schémat EU jednotlivých
poskytovatelů sociálních služeb v územně správních obvodech
obcí s rozšířenou působností.
– systém financování reagující na zjištěné potřeby
a definované prioritní oblasti
– podpora poskytovatelů při zpracování projektových žádostí
na fondy EU
– zpracování analýzy současného systému vzhledem
k rozvojovému plánu pravidelné vyhodnocování
– upravení
systému
financování
sociálních
služeb
v závislosti na výstupech z rozvojového plánu
– podpora služeb zajištěných vícezdrojovým financováním
a naplňujících standardy kvality
– poskytování podpory obcím a poskytovatelům sociálních
služeb při podávání žádostí do evropských fondů
(poradenství, školení)
– Individuální projekt na podporu procesů plánování
sociálních služeb
– Individuální projekt na vybrané služby sociální prevence
– udržitelnost rozvoje na podporu NNO
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–
–
–
Časový harmonogram

do konce roku 2008
zpracování analýzy
příprava a podání individuálního projektu na vybrané služby
sociální prevence
– do konce roku 2009
– příprava a podání individuálního projektu na podporu
procesů plánování sociálních služeb
Realizátor: Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor
sociálních věcí

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Partneři: koordinátoři komunitního plánování a poskytovatelé
sociálních služeb
– poskytovatelé sociálních služeb
– specifikace bude v průběhu doplněna (dotační program
podpory komunitního plánování v obcích)
– Individuální projekt na vybrané služby sociální prevence celkový rozpočet cca 600 mil. Kč
– Individuální projekt na podporu procesů plánování
sociálních služeb – celkový rozpočet bude doplněn
JMK
– EU fondy – Individuální projekty
– zpracování analýzy financování
– podání a úspěšnost individuálního projektu
– malá politická podpora
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Cílová skupina děti, mládež do 26 let a rodina
Rodina je podle sociologického slovníku definována jako skupina osob přímo spjatých pokrevními
svazky, manželstvím nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí. Rodinu
můžeme také vnímat jako malou sociální skupinu osob, které jsou navzájem spojeny nejen
manželskými a příbuzenskými, ale i jinými obdobnými vztahy a zvláště společným způsobem života.
Výše uvedenou cílovou skupinu lze charakterizovat také na základě jejich funkcí: funkce reprodukční,
sociálně ekonomické, kulturně výchovné, sociálně psychologické a emocionální.
Tato cílová skupina v sobě zahrnuje:
-

děti bez rodičů
záškoláky
zneužívané, týrané, šikanované, ohrožené děti a mládež,
mladistvé delikventy,
hazardní a patologické hráče
děti a mládež patogenně trávící volný čas, prostituující
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
matky/otce s malými dětmi,
sociálně slabé rodiny
asociální prvky v rodině,
domácí násilí,
rodiny s adoptovanými, svěřenými dětmi,
pěstounské rodiny.
osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
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Problémy rodiny
V rodině se může vyskytnout mnoho různých problémů, souvisejících jednak s životním cyklem
a jednak se sociálním prostředím rodiny, ale i se zdravotním stavem jejích členů. Pokud dochází
u rodin k dlouhodobým kumulacím některých problémů, které její členové nejsou schopni řešit bez cizí
pomoci, hovoříme o mnohoproblémové rodině. Individuální problémy se mohou vyskytovat v různých
kombinacích: „zločinnost, závislost na návykových látkách, závislost na hazardních hrách,
nezaměstnanost, prostituce, nechtěné, případně předčasné těhotenství, zanedbávání, týrání
a zneužívání (jehož adresáty mohou být děti, střední generace i staří lidé), incestní chování
k sourozenci, záškoláctví dětí, útěky dětí z domova, osobnostní poruchy, duševní nemoci,sebevražedné
pokusy a sebevraždy, somatické nemoci, zdravotní a mentální postižení, poruchy chování u dětí,
poruchy učení u dětí, předčasné ukončení vzdělávání u dětí a dospívajících aj.“ (Matoušek a kol. 2005).
Významným faktorem, který ovlivňuje rodinu, je rozvodovost, která vzhledem k současným hodnotám
demografických údajů stále roste.
Fungující rodina je v současné době velmi aktuálním tématem. Obecně narůstá množství informací
o vzrůstající kriminalitě mládeže, nárůstu duševních poruch u dětí, nárůstu problémů, které plynou
z nevhodného způsobu trávení volného času, rozpadu rodin. Narušené funkce rodiny se nevyhýbají jak
rodinám ze sociálně slabého prostředí, tak rodinám s dobrým hmotným zabezpečením, rodinám úplným
i rodinám neúplným. Hranice mezi funkční a dysfunkční rodinou je velmi tenká, může se velmi rychle
měnit v závislost na změně ekonomického postavení vlivem ztráty zaměstnání, dlouhodobého
onemocnění rodiče, onemocnění dítěte, manželských a partnerských krizí.
Podle údajů Českého statistického úřadu žilo v Jihomoravském kraji na konci roku 2006 je 341 567 dětí
a mládeže do 26 let věku 14 Podrobený přehled počtu obyvatel ve věku 0–26 uvádí následující tabulka.
Věk
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k
Vě

1
k
Vě
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0

-4

0

14

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/vekove_slozeni_obyvatel_v_jihomoravskem_kraji_k_31_12_2006
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Přehled poskytovaných sociálních služeb pro rodiny s dětmi

Celkový
Název sociální služby dle počet
Územně správní obvody ORP a celkový počet
Zákona č.108/2006 Sb.
sociálních zařízení v dané ORP
služeb
Odborné sociální poradenství

36

Osobní asistence

2

Pečovatelská služba

25

Odlehčovací služby
Raná péče
Telefonická krizová pomoc

1
3
4

Azylové domy

13

Domy na půl cesty
Krizová pomoc
Nízkoprahová a denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež
Noclehárny

4
3
1
18
1

SAS pro rodiny s dětmi

17

Terénní programy
Sociální rehabilitace

4
5

Blansko (2), Brno (21), Břeclav (1), Bučovice (1),
Hodonín (2), Kyjov (2), Veselí nad Moravou (2),
Vyškov (2), Znojmo (2) Židlochovice (1)
Břeclav (1), Veselí nad Moravou (1)
Blansko (1), Boskovice (2), Brno (6), Břeclav (2),
Bučovice (1), Hodonín (1), Ivančice (1), Kuřim (1),
Kyjov (2), Rosice (1), Tišnov (2), Vyškov (1), Znojmo
(2), Židlochovice (2)
Vyškov (1)
Brno (3)
Blansko (1), Brno (2), Hodonín (1)
Blansko (1), Boskovice (1), Brno (6), Břeclav (1),
Hodonín (1), Moravský Krumlov (1), Vyškov (1),
Znojmo (1)
Brno (3), Pohořelice (1)
Blansko (3)
Břeclav (1)
Blansko (2), Brno (12), Hodonín (1), Kyjov (1),
Tišnov (1), Znojmo (1)
Brno (1)
Blansko (1), Boskovice (1), Brno (9),Hodonín (1)
Kyjov (2), Vyškov (1), Znojmo (1), JMK (1)
Blansko (2), Brno (2)
Blansko (1), Blansko (2), Vyškov (1) , JMK (1)
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Prioritní sociální služby dle plánů rozvoje sociálních služeb obcí s rozšířenou působností jsou
1) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, v ORP Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Kyjov,
Moravský Krumlov, Tišnov a Znojmo, která poskytují ambulantní, popřípadě terénní sociální služby
dětem ve věku od 6-26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Prioritním cílem této služby je
zlepšit kvalitu života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících
se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Důraz se klade na zprostředkování
vzájemné interakce s okolím a zabránění sociálnímu vyloučení.
Služba se dle zákona o sociálních službách soustřeďuje na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, na sociálně terapeutické činnosti
a v neposlední řadě i na pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání
osobních záležitost.
-

požadavek na vznik nové sociální služby, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, se
objevil v ORP Boskovice, Brno, Břeclav, Hustopeče, Moravský Krumlov, Tišnov
a Znojmo
podpora stávající sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v ORP
Blansko a Kyjov

2) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ORP Blansko, Boskovice, Brno, Hodonín,
Kyjov, Vyškov a Znojmo, jsou zejména terénní, popřípadě ambulantní služby. Jsou poskytovány
rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace,
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení.
Tato sociální služba se zaměřuje na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, na zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, na sociálně terapeutické činnosti a na pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zde je hlavním cílem zprostředkování
vzájemné interakce s okolím a zabránění sociálnímu vyloučení.
-

požadavek na vznik nové sociální služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
se objevil v ORP Znojmo
požadavek na rozšíření sociální služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
v ORP Hodonín a Kyjov
podpora stávající sociální služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
v ORP Blansko, Boskovice, Brno, a Vyškov
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Priorita č. 1 Rozvoj a podpora služeb sociální prevence zabraňující vzniku
patologického chování dětí a mládeže
Popis a zdůvodnění:
Zajištění dostupných terénních a ambulantních programů, které zabraňují vzniku patologického chování
dětí a mládeže.
V Jihomoravském kraji existuje velmi nízký počet ambulantních zařízení a terénních programů, které se
zaměřují na práci s dětmi a mládeží, na integraci osob vracejících se z ústavní výchovy a následně tím
zabraňují vzniku patologického chování. Tuto stávající síť služeb je třeba udržet a na základě zjištěných
potřeb ji modifikovat a rozšiřovat.
Z přehledu poskytovaných služeb a z analýzy vycházející z plánů rozvoje sociálních služeb
zpracovaných pro územně správní obvody obcí s rozšířenou působností vyplynulo, že služby sociální
prevence nejsou dostatečným způsobem v rámci Jihomoravského kraje pokryty. Proto je třeba
zachovat nejen stávající sociální služby, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační
služby, ale podporovat jejich vznik či navyšování kapacity. Za stěžejní preventivní programy je
považováno vytváření nízkoprahových zařízení, která jsou určena pro děti a mládež, které tráví svůj
volný čas touláním se na ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Jsou volno-časovou alternativou,
ale navíc poskytují poradenství, sociální servis a terénní práci, vytvářejí těmto dětem chráněný prostor.
V průzkumu potřeb uživatelů, který byl prováděn v Brně, se k rozšíření této služby pozitivně vyjádřilo
na 90% respondentů. Potřeba rozvoje tohoto typu služeb přímo úměrně vzrůstá s velikostí obce/města.
Realizace této priority přispěje zejména ke snížení sociálních rizik, vyplývajících ze způsobu chování
této cílové skupiny, zvýšení sociálních dovedností, což povede ke zvýšení podpory v nepříznivé sociální
situaci.
Návrh opatření:

Opatření 1.1.

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Podporovat rozšíření sítě nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež a rozvoj terénních služeb sociální prevence
Z přehledu poskytovaných služeb a z analýzy vycházející
z plánů rozvoje sociálních služeb zpracovaných pro územně
správní obvody obcí s rozšířenou působností vyplynulo,
že služby sociální prevence nejsou dostatečným způsobem
v rámci Jihomoravského kraje pokryty. Jako nejvíce potřebná
sociální služba se jeví nízkoprahové zařízení, která jsou určena
pro děti a mládež, které tráví svůj volný čas touláním se
na ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Danou sociální službu
je třeba jen zachovat ve stávávajícím rozsahu v ORP Blansko a
Kyjov, ale i rozvíjet. Požadavek na rozvíjení této sociální služby
se objevil v ORP Boskovice, Brno, Břeclav, Hustopeče,
Moravský Krumlov, Tišnov a Znojmo. Podpora a rozvoj
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež plně přispěje ke
snížení sociálních rizik, vyplývajících ze způsobu chování této
cílové skupiny, zvýšení sociálních dovedností, což povede ke
zvýšení podpory v nepříznivé sociální situaci.
– řešení nepříznivé situace
– změny chování jednotlivců
– podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků
– omezení sociálně patologických jevů
– integrace uživatelů sociální služby do společnosti
– motivace ke studiu, k práci
– posílení sebedůvěry
– snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních
společenských situací, životního způsobu a rizikového
chování cílové skupiny
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JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež v ORP Blansko, Brno, Břeclav,
Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Tišnov a Znojmo
ORP Boskovice
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež fungovalo
v Boskovicích do r. 2006. V rámci reorganizace péče o děti
a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, bylo toto
zařízení zrušeno. Péče o uvedenou cílovou skupinu se tak od
r. 2007 omezila pouze na terénní službu pro drogově závislé
zajišťovanou sdružením Podané ruce a na preventivní
programy realizované ve školských zařízeních. Dle zjištěných
potřeb cílové skupiny děti a mládež ohrožené společensky
nežádoucími jevy toto zařízení v Boskovicích chybí.
ORP Brno
Vznik nových nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, neboť
v současné době fungují v Brně pouze 2 NZDM v sídlištních
oblastech.
Požadavek
na
vznik
je
podložen
i výsledky výzkumu uživatelů, kdy 89% respondentů považuje
vznik tohoto zařízení za důležité.

Aktivity

ORP Břeclav
Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je ve fázi
úvah, mapování potřebnosti a vytipování konkrétního
objektu.Zřízení takovéhoto střediska odpovídá nejen závěrům
sociodemografické studie, ale i výstupům průzkumu potřebnosti
sociálních služeb a Strategii integrace romské populace
v Břeclavi. V roce 2008 proběhlo vytipování vhodných prostor.
ORP Hustopeče
Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež vychází ze
sociodemo-grafické studie a z průzkumu potřebnosti sociálních
služeb v roce 2008. Z toho důvodu proběhlo vytipování
vhodných prostor pro poskytování nízkoprahového zřízení pro
děti a mládež a dále bude realizována příprava projektu a jeho
podání na fondy EU.
ORP Moravský Krumlov
Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, neboť
největším problémem, se kterým se děti ve své obci shledávají
je podle rodičů nevhodně využívaný volný čas v důsledku
nemožnosti sportovního či kulturního využití.
ORP Tišnov
Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které by
oslovilo i mladé lidi s rizikovým chováním, neboť ve městě
a
okolí
dochází
k nárůstu
trestné
činnosti
a narůstají problémy s užíváním návykových látek. Nezbytnou
součástí bude i práce terénního sociálního pracovníka –
streetworkera, který bude mapovat cílovou komunitu. Vznik
tohoto zařízení doplní stávající nabídku volnočasových aktivit
a podchytí tak neorganizovanou mládež.
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ORP Znojmo
Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je podložen
vyjádřením odborníků, kteří ve Znojmě pracují s ohroženými
dětmi (OSPOD, kurátor pro děti a mládež, pedagogickopsychologická-poradna, manažér prevence kriminality při MU
Znojmo, poradna pro oběti domácího násilí)
ORP Boskovice
2009
červen – prosinec – vytvoření poptávky sociální služby
2010
leden – září - oslovení potencionálních poskytovatelů
říjen – prosinec – výběr poskytovatele sociální služby
2011
leden – duben – vytvoření časového plánu pro zřízení služby
ORP Brno
2008 – vypracování projektu a podání žádosti
2009 – příprava prostor a realizace služby
2010-2011 - bude v průběhu doplněno
ORP Břeclav
2008 – mapování potřebnosti, vytipování vhodné budovy
2009-2011 – vznik nového nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež
Časový harmonogram

ORP Hustopeče
2009 – příprava projektu a jeho podání na fondy EU, realizace
projektu
2010 – vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,
realizace sociální služby
ORP Moravský Krumlov
2008 – vytipování poskytovatele sociální služby a následně
i její registrace
2009 – realizace poskytování sociální služby
2010-2011 – bude v průběhu doplněno
ORP Tišnov
leden – prosinec 2009 – příprava podmínek pro práci
streetworkera,
2010-2011- bude v průběhu doplněno

Realizátoři a partneři

ORP Znojmo
2009 – zajištění zázemí pro poskytování služby, vyškolení
pracovníků, realizace sociální služby
2010 - 2011 – realizace sociální služby
Realizátoři:
ORP Boskovice – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěU
Boskovice
ORP Brno – Ratolest Brno, o.s
ORP Břeclav – IQ Roma servis, o.s.
ORP Hustopeče – Centrum volného času Hustopeče, DCHB,
Oblastní charita Břeclav
ORP Moravský Krumlov – DCHB – Oblastní charita Znojmo
ORP Tišnov – Oblastní charita Tišnov
ORP Znojmo – DCHB, Oblastní charita Znojmo a MěU Znojmo
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Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 1. 2.

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociální
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
2009
ORP Boskovice – 50 uživatelů
ORP Brno – min 350 uživatelů/ za rok
ORP Břeclav – 35 uživatelů
ORP Hustopeče – 20 uživatelů /za měsíc
ORP Moravský Krumlov – min.300uživtelů/ za rok
ORP Tišnov- 20 uživatelů/ za měsíc
ORP Znojmo – min 120 uživatelů/ za rok
2009
ORP Boskovice – bude doplněno
ORP Brno – 1. 500 000Kč
ORP Břeclav – 1 500 000 Kč
ORP Hustopeče – 500 000 Kč
ORP Moravský Krumlov – 2 129 500 Kč
ORP Tišnov – 1.100 000Kč
ORP Znojmo – 4 767 123Kč
–
–
–
–

služby

fondy EU, MPSV, MŠMT, JMK, Agentura, obce, nadace
a sponzoři
počet nově vzniklých zařízení
nedostatečné finanční zajištění
nedostatečný výběr kvalifikovaných pracovníků

Realizace programů zaměřených na podporu osob
vracejících se z dětských a výchovných ústavů – domy
na půl cesty
V současné době se nachází více jak 20 000 dětí v dětských,
diagnostických a kojeneckých domovech. Po dosažení 18 let
však mnoho těchto dětí končí v záchytných sociálních sítích,
v horším případě ve vězení, a to proto, že řada těchto dětí není
připravena na reálný život – chybí jim základní návyky (péče
o domácnost, pracovní návyky, apod..). V této tísňové situaci
se mnohdy obracejí jednak na své biologické rodiče, kteří však
o své děti nejeví zájem nebo vyhledávají vrstevnické party,
které velmi často vedou k rozvoji patologického chování.
Z těchto důvodů je proto potřebné zachovat dosavadní
kapacitu sociální služby domy na půl cesty, které umožňují
mladému uživateli nalézt místo ve společnosti.
– smysluplné využití volného času
– snížení sociálně patologických jevů
– postupné osamostatňování se
– začlenění se do společnosti
– vytvoření pracovních návyků
– orientace v životních situacích
– vybudování ekonomické nezávislosti
– vypěstování smyslu odpovědnosti
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Aktivity
Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

JMK
držení poskytovaných sociálních služeb domy na půl cesty
v ORP Brno a Pohořelice.
2009-2011 – zajištění dosavadní kapacity u zaregistrovaných
poskytovatelů sociální služby domy na půl cesty
Realizátoři a partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociální
služby domy na půl cesty
Bude v průběhu doplněno.
Celkové finanční náklady u zaregistrovaných poskytovatelů
sociální služby domy na půl cesty jsou:
2008 – 5 034 309 Kč
2009 – 5 235 681 Kč
2010 – 5 445 109 Kč
2011 – 5 662 913 Kč
– MPSV, JMK
– počet stávajících uživatelů
– nedostatečné finanční zajištění
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Priorita č. 2 Zajištění sociálních služeb podporujících rodiny s dětmi
Popis a zdůvodnění:
Přehled poskytovaných služeb pro tuto cílovou skupinu však v rozporu s výstupy výzkumu poskytuje
přehled o zcela absentujících službách sociální péče. Z dostupných výzkumů a šetření provedených
na území kraje, ve zpracovaných komunitních plánech obcí s rozšířenou působností a z provedené
analýzy dle registru MPSV vyplynulo, že sociální služby pro rodiny s dětmi jsou na území kraje velmi
nerovnoměrně rozmístěny
Podpora sociálních služeb, které se společně zaměřují na podporu výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, na zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, nabízí sociálně terapeutické
činnosti a poskytují pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí je na základě provedené analýzy všech plánů rozvoje obcí s rozšířenou působností velmi
důležité a potřebné neboť plní funkci jak preventivní tak i přispívají k rozvoji rodičovských kompetencí
a k setrvání dítěte v biologické rodině. Jako nejvíce potřebnou je třeba podporovat a rozvíjet sociální
službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Hodonín, Kyjov,
Vyškov a Znojmo,
Návrh opatření:

Opatření 2.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Podpora rozvoje a dostupnosti sociálně aktivizační služeb
pro rodiny s dětmi a rodinné sociální asistence
Zajištěním a maximální možnou podporou služeb sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a rodinné asistenci
přispějeme
k rozvoji
rodičovských
kompetencí,
ke smysluplnému využití volného času a zároveň budou tyto
služby plnit funkci primární prevence proti patologickému
chování rodičů i dětí. V současné době síť rodinné asistence
není v rámci Jihomoravského kraje zcela pokryta a je potřeba
současně se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi
rozšířit v ORP Brno, Hodonín a Znojmo.
– snížení rizika odebrání dítěte z rodiny
– posílení rodičovských kompetencí, rozvíjení schopností
a dovedností rodičů
– pomoc při výchově dětí
– odstranění důvodů nařízení ústavní výchovy
– zvýšení sociálních schopností a dovedností
– péče o dítě
– posílení sebedůvěry rodiny
– psychologicko-terapeutická pomoc
– zvýšení odolnosti proti sociálně patologickým jevům celé
rodiny
– chrání před izolací
JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, v ORP Blansko, Boskovice, Brno,
Hodonín, Kyjov, Vyškov a Znojmo,
ORP Brno
Služba rodinné sociální asistence je v současné době zcela
nedostačující a nedostupná v místě jejich bydliště což uvedlo
85% dotazovaných. Aktuální počet rodinných asistentů v Brně
je cca 15 RAS s cílem navýšení počtu na 30 RAS.
ORP Hodonín
Azylový dům pro matky s dětmi (DCHB) má o provozování této
nové služby zájem. Sociální služba sociálně aktivizační služby
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pro rodiny s dětmi by měla navazovat na poradenskou činnost
a je zaměřena převážně na obnovení nebo posílení
rodičovských kompetencí při výchově dětí a při péči
o domácnost. Cílem je umožnit samostatné fungování rodiny
bez cizí pomoci.
ORP Kyjov
Z komunitního plánování vyplynula potřeba podpořit nejen
dysfunkční rodiny, ale vytvořit nabídku aktivit a rozvíjet či
upevňovat zdravý potenciál fungujících rodin. Proto budou
realizovány workshopy se zaměřením na osobnostní rozvoj a
rozvoj sociálních dovedností. Dále bude realizována terénní
služba v rodinách, rozvoj dobrovolnictví, programy primární
prevence sociálně patologických jevů pro ZŠ a SŠ.
ORP Znojmo
Sociální služba, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
ve znojemském okolí zcela chybí. Na základě spolupráce
OSPOD Znojmo, budou kontaktovány rodiny, ve kterých bude
působit rodinný asistent. Zásadní význam dané sociální služby
je v prevenci. Cílem je setrvání dítěte v biologické rodině.
ORP Brno
2008 – odborná příprava a výcvik nových RAS, průběžné
poskytování sociální služby RAS
2009-2011 – bude v průběhu doplněno
ORP Hodonín
2008 – poskytování sociální služby
2009-2011 – bude v průběhu doplněno
Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů

ORP Kyjov
2009 – zahájení projektu Pět P, realizace terénní služby pro
rodiny s dětmi, akreditace PPP Racek, realizace programu
v ZŠ/SŠ, průběžné workshopy, přednášky, besedy, kurzy,
arteterapie, skupinová setkání
ORP Znojmo
leden 2008 – proškolení zaměstnanců, nalezení vhodných
prostor, realizace sociální služby
2009-2011 – realizace sociální služby
Realizátoři:
ORP Brno – Triáda,
ORP Hodonín-DCHB, Oblastní charita Hodonín
ORP Kyjov - Občanské sdružení Krok – Agentura pro občany
ORP Znojmo – DCHB, Oblastní charita Znojmo, MěU Znojmo
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociální služby, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
ORP Hodonín – 4/5 rodin
ORP Kyjov – sociální asistence v rodinách max. 5 rodin/rok,
Pět P – 7 dětí,
ORP Znojmo – 40 uživatelů /za rok
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Finanční náklady

Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 2.2

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

2008
ORP Brno – 751 000 Kč
ORP Hodonín – 380 000 Kč
ORP Znojmo – 718 000 Kč
2009
ORP Brno – 851 000 Kč
ORP Hodonín – 395 200 Kč
ORP Kyjov – 235 048 Kč
ORP Znojmo – 1 131 323 Kč
– fondy EU, MPSV, JMK, obce, nadace a dary
– počet nových rodinných asistentů
– počet nových zařízení
– rozšíření sociální služby o 4/5 rodin
– počet nových uživatelů
– nedostatečné finanční zajištění

Podpora poradenství zaměřeného na rodinu – manželské
a rodinné poradny, poradny náhradní rodinné péče
Postavení odborné pomoci manželských, rodinných poraden
a poraden náhradní rodinné péče spočívá zejména v rodinné
terapii, která pozitivně ovlivňuje fungování celého rodinného
systému. Takovýto způsob práce však vyžaduje vysokou
kvalifikaci a zkušenosti terapeuta, které jsou však v současné
době nedostačující, např. v ORP Brno pracuje pouze
6 terapeutů, což je na pokrytí manželských, rodinných poraden
či poraden náhradní rodinné péče zcela nedostačující. Cílem
opatření je v rámci kraje podporovat nejen poradny, které se
specializují na rodinnou a manželkou poradnu, ale usilovat
i o rozvoj a navýšení kvalifikovaných rodinných terapeutů,
neboť jejich činnost přispívá ke zlepšení funkcí rodiny,
nastolení rodinného klimatu, k obnovení rodinných vazeb,
k odstranění patologického chování a celého rodinného
systému. Jedná se o poradny v ORP Blansko, Brno, Břeclav,
Bučovice, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Vyškov,
Znojmo a Židlochovice.
– pozitivní
přeměna
patologického
systému
rodiny
na systém funkční
– zlepšení emocionální situace v rodině
– zlepšení funkcí rodiny
– narovnání osobních vztahů
– přijetí pozitivních změn v chování a komunikaci,
nastolených a upevněných v procesu terapie
JMK
Udržení poraden soustřeďujících se na rodinu, konkrétně
manželské a rodinné poradny, poradny náhradní rodinné péče.
ORP Brno
vypracování projektu vzdělávání formou výcviku a zajištění
finančních prostředků na realizaci projektu
navýšení rodinných terapeutů o 10
sestavení výběrové komise a výběr frekventantů výcviku
ORP Pohořelice
Zřízení detašovaného pracoviště – poradna neboť
z dotazníkového šetření a vyjádření pracovní skupiny SPOD
vystala potřeba zřízení poradny pro rodiny v krizi.
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Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů

ORP Brno
2008 – zahájení jednotlivých výcviků
2009 – první až druhý rok vzdělávání – akreditovaný výcvik trvá
čtyři roky
2010-2011 – bude v průběhu doplněno
ORP Pohořelice
2009-2010 – zajištění vhodných a dostupných prostor, zajištění
poskytovatele NNO, zprovoznění poradny a realizace sociální
služby
Realizátoři:
ORP Brno - Centrum pro rodinu a sociální péči
ORP Pohořelice – bude v průběhu doplněno
Partneři: Zaregistrované manželské a rodinné
poradny náhradní rodinné péče
ORP Brno – 10 nově vyškolených terapeutů
ORP Pohořelice – bude v průběhu doplněno
ORP Brno
2008 – 800 000 Kč
2009 – 0 Kč

poradny,

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

ORP Pohořelice
2009 – 100 000 Kč
2010 - 100 000 Kč
– MMB, účastníci kurzů
– do konce roku 2008 realizace vzdělávacího kurzu
– potvrzení o absolvování příslušného roku výcviku
– plnění časového harmonogramu
– nedostatečné finanční zajištění
– nedokončení výcviku frekventantem
– ukončení jeho profesní činnosti ve městě Brně
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Priorita č. 3 Pomoc rodinám, jejíž členové se stali oběťmi domácího násilí nebo
se dostali do akutní krize
Popis zdůvodnění:
Od roku 2007 došlo ke změnám platné právní úpravy v oblasti ochrany před domácím násilím.
Zákon o sociálních službách v § 60a upravuje podmínky pro poskytování služeb intervenčního centra.
Na základě této změny se o problematice domácího násilí začíná více hovořit. I přesto, že od r. 2007
platí tzv. „institut vykázání“, vyplynula potřeba navýšení azylového bydlení s utajenou adresou pro
týrané osoby. Potřeba nárůstu kapacity se objevila především v městě Brně. Podle jediného
poskytovatele, SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s., zájem o Intervenční centrum stále narůstá.15 Již
v průběhu roku 2007 Intervenční centrum řešilo 289 případů domácího násilí, kde nedošlo k vykázání
násilné osoby. Intervenční centrum pracuje se sítí institucí a organizací, které se spolupodílejí na péči
o uživatele při řešení problematiky domácího násilí. Podařilo se tak vytvořit interdisciplinární týmy
v regionech Blansko, Boskovice, Brno - venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.
Výzkum provedený v roce 2006 v ČR potvrdil, že asi 84% veřejnosti považuje domácí násilí
za vážný problém. Řešení tohoto faktu však přesahuje možnosti soukromé sféry rodin
a vyžaduje intervenci státu. Opakovaně se ukázalo, že nějakou zkušenost s domácím násilím má
poměrně velká část lidí, téměř každý druhý člověk starší 15 let ví o případu partnerského násilí
z doslechu svého okolí, zhruba čtvrtina se s tímto druhem násilí setkala přímo, a to zejména v roli
svědka. Výzkum také prokázal, že ve velké části rodin, ve kterých dochází k násilí mezi partnery, žijí
v 80% děti a téměř v třech pětinách těchto rodin se násilí odehrává přímo před zraky dětí.

15

V roce 2007 bylo v Jihomoravském kraji evidováno celkem 83 vykázání, z toho v 76 případech byly ohroženou
osobou ženy a v 7 případech muži.Intervenční centrum poskytuje osobám, které jsou ohroženy násilným chováním
ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném bytě nebo domě, bezprostřední individuální
psychologickou a sociální pomoc ambulantní nebo azylové povahy a rovněž poskytuje následnou sociální, zdravotní,
psychologické a právní pomoc.
Součástí činnosti intervenčního centra je i koordinace vzájemné spolupráce mezi orgány sociálně právní ochrany
dětí, obcemi, orgány Policie ČR a obecní policie, nestátními a charitativními organizacemi.
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Návrh opatření:

Opatření 3.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Posílení kapacity, rozvoj služeb poskytující krizovou
intervenci – Intervenční centrum v Brně, podpora
interdisciplinárních týmů v Jihomoravském kraji krizová
pomoc
Intervenční centra jsou specializovaným zařízením sociálních
služeb pro osoby ohrožené domácím násilím.
V rámci
Jihomoravského kraje tuto službu zajišťuje pouze jeden
poskytovatel o.p.s. SPONDEA, který zároveň podporuje činnost
interdisciplinárních týmů v regionech Blansko, Boskovice, Brnovenkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Vzhledem k tomu,
že poptávka po službě každý rok stále roste, je potřeba činnost
intervenčního centra a interdisciplinárních týmů plně podporovat
v takovém rozsahu, aby odpovídala poptávce a kvalitě sociální
služby. Kromě činnosti Intervenčního centra a interdisciplinárních
týmů je v rámci kraje nutné podporovat krizovou pomoc
u dosavadních zaregistrovaných poskytovatelů sociální služby
a s ní úzce související krizovou intervenci, neboť přispívají
k řešení tíživé, akutní sociální situace související nejen
s domácím násilím.
– zklidnění nepříznivé sociální situace pro uživatele
– zabránění dalšímu násilí
– okamžitá pomoc obětem násilí bez čekacích lhůt
– zmobilizování vlastní aktivity uživatele, aby byl schopen
vlastními silami realizovat další kroky vedoucí k životu bez
násilí
– možnost systematické práce s klientem
JMK
Udržení zaregistrovaných poskytovatelů sociálních služeb
krizová pomoc a intervenční centrum
ORP Blansko
Připraven záměr projektu, který by podporoval krizovou intervenci
pro ženy v tíživé sociální situaci.
ORP Brno
Personální navýšení Intervenčního centra SPONDEA celkem na
3,5 úvazku, koordinace práce interdisciplinárního týmu, zajištění
provozu intervenčního centra.
ORP Blansko
- bude v průběhu doplněno

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů

ORP Brno
2008 – 2009 – stabilizace provozu Intervenčního centra, sladění
nabídky služeb s poptávkou, zvýšení personální kapacity
2010-2011 – bude v průběhu doplněno
Realizátoři:
ORP Brno - SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. a členové
interdisciplinárního týmu
ORP Blansko- DCHB – Oblastní charita Blansko, Město Blansko
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb krizová
pomoc a intervenční centrum
ORP Blansko - bude v průběhu doplněno
ORP Brno - 2009 – 310 – uživatelů
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ORP Blansko – bude v průběhu doplněno
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 3.2
Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

ORP Brno – roční náklady na posílení personální kapacity
o 1,3 úvazek včetně vyškolení – 400 000 Kč
– EU, MPSV, JMK, DCHB, obce
– posílení personální kapacity intervenčního centra
– prohloubení spolupráce s partnery
– koordinační činnost interdisciplinárního týmu v Brně
– nejistota
při
zajišťování
finančních
prostředků
na realizaci projektu

Podpora odborného sociálního poradenství pro týrané
osoby a následné péče
Oběti domácího násilí, jejich rodinní příslušníci mají specifické
potřeby, které je také nutno zohlednit, respektovat také
při nabídce sociálních služeb.
– zvýšení kvality sociálních služeb a možnost systematické
práce nejen s uživateli, ale i s ostatními rodinnými příslušníky
– zvýšená dostupnost výše nabízených služeb
– zlepšení možnosti dlouhodobé spolupráce na jednotlivých
případech
– rozšíření nabídky služby
– pro zletilé oběti znásilněné a sexuálně zneužívané zavedení
služby, která jim umožní vyrovnat se s prožitým traumatem
JMK
Udržení zaregistrovaných poskytovatelů odborného sociálního
poradenství pro týrané osoby a sociálních služeb následná péče
ORP Brno
Udržení provozu Persefony, personální navýšení o ½ úvazku na
psychoterapeuta,
zvýšení
počtu
sociální
pracovnice
o 1,0 úvazek, koordinace poskytování sociálních služeb obětem
domácího násilí v rámci interdisciplinárního týmu
ORP Brno
2008 – zvýšení personální kapacity o sociální pracovnici
a psychoterapeuta
2009 – stabilizace provozu zařízení, sladění nabídky služeb
s poptávkou, sledování možnosti klienta fungovat v životě bez
násilí
2010-2011 – bude v průběhu doplněno
Realizátoři: Persefona o.s.
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé odborného sociálního
poradenství a následné péče pro oběti domácího násilí
Bude v průběhu doplněno.
Roční náklady:
194 400 Kč – na posílení personální kapacity o 0,5 úvazku
324 000K4 – na posílení personální kapacity o 1,0 úvazek
– ESF OP LLZ Opatření 2.1, 2.3, MPSV, JMK, MMB
– posílení personální kapacity Persefona o.s.
– porovnání nabídky s poptávkou
– nedostatek finančních prostředků
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Opatření 3.3

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Podpora azylového bydlení pro matky s dětmi a podpora
vytváření krizových lůžek
Azylové bydlení pro matky s dětmi poskytují první pomoc
matkám s dětmi v jejich krizové životní situaci. Tato sociální
služba poskytuje matkám bydlení po dobu nezbytně nutnou
a pomáhá řešit sociální bytovou otázku. V současné době je
na území Jihomoravského kraje 16 azylových domů,
(ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Hodonín, Moravský
Krumlov, Vyškov a Znojmo), které jsou určeny pro rodiny
s dětmi. Dle statistik azylových domů pro matky s dětmi vyplývá,
že velká část uživatelů potřebuje dlouhodobou odbornou pomoc,
a to jak v oblasti sociální, psychologické, tak i psychiatrické
a právní. V rámci zkvalitňování služeb je nutné podporovat
stávající síť poskytovatelů této služby a usilovat o vytváření
krizových
lůžek,
které
plní
velmi
důležitou
úlohu
při akutním ohrožení ženy či matky s dětmi.
– okamžitá pomoc ženám či matkám s dětmi, které jsou
nuceny z důvodu napadení partnerem odejít ze svého
bydliště
– pocit bezpečí před možným ohrožením partnerem
– zklidnění situace, poskytnutí bezpečí a zajištění potřebné
doby pro řešení dané situace
– zvýšení kvality sociálních služeb
– individualizace podpory a pomoc uživatelům
– zkvalitnění a rozšíření nabízených sociálních služeb
– zkvalitnění a rozšíření systematického přístupu k uživatelům
– snazší a rychlejší transformace uživatelů do běžného života
společnosti
– snížení hygienických rizik
– zabránění sociální exkluzi
– snížení kriminogenních faktorů a jiných sociálně
patologických jevů
– zdravý tělesný a duševní vývoj dítěte
– zvýšení sociálních schopností a dovedností
– péče o dítě
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JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb azylového domu
pro matky s dětmi v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav,
Hodonín, Moravský Krumlov, Vyškov a Znojmo

Aktivity

ORP Brno
Personální navýšení o 4,0 úvazku v AD: CSS p.o. Domov
pro matky s dětmi – Společná cesta, Domov pro matky s dětmi –
Zvonek a Oblastní charita Brno
,
Domov sv. Markéty.
Důvodem personálního navýšení v azylových domech
pro matky s dětmi je prohloubení individuálního přístupu
k uživatelům dané sociální služby.
o.s. Magdalenium Azylové zařízení Helena s utajenou adresou
svou kapacitou zcela nepokrývá poptávku – usiluje o změnu
prostor za účelem, jak zkvalitnění pobytových podmínek tak
i zvýšení kapacity z důvodu stále zvyšující se poptávky.
ORP Blansko
Projektový záměr na rozšíření prostorové kapacity azylového
bydlení Centrum PRO Blansko
Obec Petrovice spadající do ORP Blansko chce zřídit azylový
dům pro matky s dětmi jako účelové zařízení. Matky a těhotné
ženy budou ubytovány v 10 pokojích (25 lůžek) s možností
doplnění některých pokojů dětskou postýlkou. Je navázána
spolupráce s AD v Boskovicích a v Blansku. Sociální služba
bude poskytována přednostně pro žadatelky Jihomoravského
kraje, dále pak pro žadatelky s trvalým bydlištěm na území ČR.
ORP Tišnov
Připravený projektový záměr na zřízení azylového domu
pro matky s dětmi, neboť respondenti, kteří se zúčastnili
dotazníkového šetření označili tuto sociální službu za druhou
nejpotřebnější pro město Tišnov.
ORP Blansko – budou v průběhu doplněny.
2008 – studie nástavby
2009-2011 – bude v průběhu doplněny
Obec Petrovice
2008 – registrace sociální služby, začátek realizace poskytování
2009 – 2011 – bude v průběhu doplněno

Časový harmonogram

ORP Brno
2008 – zvýšení personální kapacity, podání projektu OP LZZ
2009 – podpora stávající sítě azylových domů pro rodiny
s dětmi, udržení personálního navýšení a poskytování
zkvalitněných sociálních služeb v azylových domech pro matky
s dětmi, realizace projektu – Azylového domu Helena (ROP)
2010 – 2011 – bude v průběhu doplněno
ORP Tišnov
2008 – podání žádosti při 1. výzvě příslušného operačního
programu či jiného dotačního programu
2009 – 2011 – bude v průběhu doplněno
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Realizátoři a partneři

Realizátoři:
ORP Blansko – DCHB, Oblastní charita Blansko
Obec Petrovice – obec Petrovice
ORP Brno - o.s. Magdalenium, Domov sv. Markéty pro matky
s dětmi v tísni Oblastní charita Brno, Domov pro matky s dětmi
Společná cesta CSS p.o. Brno, Domov pro matky s dětmi –
Zvonek CSS p.o. Brno,
ORP Tišnov – DCHB, Oblastní charita Tišnov, město Tišnov

Předpokládaný počet uživatelů

Partneři: poskytovatelé zaregistrované
azylového bydlení pro matky s dětmi
Bude v průběhu doplněno.
ORP Blansko
AD Petrovice – 13 631 000Kč

Finanční náklady

ORP Brno
Rozšíření personální kapacity 1 812 000Kč
Realizace projektu – Azylového domu Helena – 8 000 000 Kč

Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

sociální

služby

ORP Tišnov
Zřízení azylového domu 11 000 000 Kč
– EU, ROP z fondů EU, MPSV, JMK, obce, nadace, dárci
– udržení dosavadních azylových domů pro matky s dětmi
– zvýšení počtu pracovních míst v azylových domovech
– získané náklady na provoz a mzdy
– nedostatek finančních prostředků
– nedostatek finančních zdrojů k zajištění aktivit azylových
domů pro matky s dětmi
– nepřidělená dotace a tím souvisí i neudržitelnost
dosavadního provozu azylových domů pro matky s dětmi
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Cílová skupina osob se zdravotním postižením
Jedná se o velmi širokou a různorodou skupinu, ať už typem postižení (osoby s tělesným, mentálním,
zrakovým, sluchovým, kombinovaným a duševním postižením, osoby s poruchami autistického spektra
a vady řeči), hloubkou a nebo rozdílnými potřebami v různém věku. Jsou také závislí na rodinných
pečovatelích, např. u osob s mentálním postižením bývá nutný celoživotní dohled nebo podpora.
Společným znakem skupiny mohou být problémy s koordinací pohybu, sebeobsluhou a zapojením se
do běžných denních aktivit, studia, práce, atd. Psychické zvláštnosti osob se zdravotním postižním mají
celou řadu společenských znaků, ale jsou vždy i individuálně variabilní. Každá osobnost se vyvíjí pod
vlivem prostředí. Následkem zdravotního postižení působí toto prostředí jinak, než za normálních
okolností. Osoby se zdravotním postižením nemohou přijímat všechny informace, které se v jejich okolí
nabízejí, resp. je nemohou přijímat standardním způsobem. Jejich představa o světě je jiná, chudší
a méně přesná.
Zdravotní postižení jedince ovlivní po všech stránkách (sociální, psychické a ekonomické) také celou
jeho rodinu. V době dospělosti řeší mnohem obtížněji než jeho vrstevníci otázku pracovního uplatnění.
Velké procento těchto osob zůstává bez zaměstnání, i když o práci usilují (např. u osob s těžkým
zrakovým postižením je v ČR téměř 70% nezaměstnanost, u zcela nevidomých je více než 90%).
Pro získání zaměstnání je důležitá co největší bezbariérovost (exteriéru i interiéru), reliéfní dlažba,
vodící linie, aby jedinec i při každodenním cestování do práce nebyl odkázán na pomoc asistenta nebo
případných kolegů v práci. Mají velmi málo privilegií, jsou jim přisuzovány více negativní vlastnosti, jsou
více odmítáni, a proto mají větší tendenci k izolaci. (Vágnerová 2005)
Tato cílová skupina v sobě zahrnuje:
-

Osoby s duševním nebo duševně chronickým onemocněním
Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením
Osoby se smyslovým a tělesným postižením

Přehled poskytovaných sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Celkový
Název sociální služby dle
počet
Územně správní obvody ORP a celkový počet
zákona
o
sociálních
sociálních zařízení v dané ORP
službách
služeb
Blansko (3), Boskovice (1), Brno (24), Břeclav
Bučovice (1), Hodonín (3), Ivančice (1)*, Kyjov
Moravský Krumlov (1), Šlapanice (2)*, Tišnov
Veselí nad Moravou (1), Vyškov (4), Znojmo
Židlochovice (2)*, ČR (8), JMK (3)

(3),
(3),
(1),
(4),

Odborné sociální poradenství

63

Osobní asistence

15

Pečovatelská služba

56

Průvodcovské a předčitatelské
služby

6

Brno (1), Břeclav (1), Moravský Krumlov (1), Vyškov
(1), Znojmo (1), JMK (1)

Podpora
bydlení

1

Brno (1)

samostatného

Brno (4), Břeclav (1), Hodonín (2), Kyjov (2), Veselí
nad Moravou (3), Znojmo (1), JMK (2)
Blansko (4), Boskovice (3), Brno (12), Břeclav (4),
Bučovice (2), Hodonín (3), Hustopeče (2),
Ivančice (1), Kuřim (1), Kyjov (6), Mikulov (1),
Rosice (2), Slavkov u Brna (1), Šlapanice (1),
Tišnov (3), Veselí nad Moravou (3), Vyškov (3),
Znojmo (2), Židlochovice (2)
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Odlehčovací služby

20

Centra denních služeb

10

Denní stacionáře

25

Týdenní stacionáře

6

Boskovice (1), Brno (9), Břeclav (1), Hustopeče (1),
Vyškov (2), Znojmo (1), Židlochovice (1), ČR (4)
Boskovice (1), Brno (6), Kuřim (1), Vyškov (1),
Znojmo (1)
Blansko (1), Boskovice (1), Brno (11), Břeclav (1),
Hodonín (2), Hustopeče (1), Kyjov (1), Mikulov (1),
Veselí nad Moravou (2), Vyškov (1), Znojmo(1), ČR
(2)
Brno (2), Hodonín (1), Hustopeče (1), Šlapanice (1),
ČR (1)

21

Boskovice (2), Brno (4), Břeclav (1), Hodonín (1),
Hustopeče (1), Kyjov (1), Mikulov (1), Moravský
Krumlov (1), Šlapanice (1),Vyškov (1), Znojmo
(1),ČR (6)

15

Blansko (1), Brno (5), Břeclav (3), Kyjov (2), Tišnov
(1), Znojmo (2), ČR (1)

Domovy se zvláštním režimem

30

Blansko (2), Boskovice (3), Brno (6), Břeclav (2),
Hodonín (2), Kyjov (1), Rosice (1), Šlapanice (1),
Tišnov (1), Veselí nad Moravou (1), Vyškov (3),
Znojmo (5), ČR (2)

Chráněné bydlení

8

Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Kontaktní centra
Krizová pomoc
SAS pro rodiny s dětmi

3
3
5
2
1
4

SAS pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

29

Sociálně terapeutické dílny

6

Terénní programy

1

Sociální rehabilitace

20

Domovy
pro
osoby
zdravotním postižením

se

Domovy pro seniory

Blansko (1), Brno (3), Hodonín (1), Moravský
Krumlov (1), ČR (2)
Brno (3)
Blansko (1), Brno (1), Hodonín (1)
Brno (2), Břeclav (1), ČR (1), JMK (1)
Brno (2)
Blansko (1)
Brno (2), Mikulov (1), Vyškov (1)
Blansko (2), Brno (5), Břeclav (4), Ivančice (1)*,
Kyjov (2), Moravský Krumlov (1), Šlapanice (1)*,
Veselí nad Moravou (1), Vyškov (2), Znojmo (3),
Židlochovice (1)*, ČR (1), JMK (4)
Brno (2), Šlapanice (1), Veselí nad Moravou (1),
Znojmo (1), ČR (1)
Blansko (1)
Blansko (1), Brno (10), Hodonín (1), Kyjov (1),
Veselí nad Moravou (1), Vyškov (1), Znojmo (1), ČR
(2)

pozn. * jedná se o jednu službu poskytovanou na třech detašovaných pracovištích (Ivančice, Šlapanice
a Židlochovice)
ČR – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celé ČR
JMK – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celém JMK
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Prioritní sociální služby dle plánů rozvoje sociálních služeb obcí s rozšířenou působností
pro celou cílovou skupinu osob se zdravotním postižením jsou:
1) Osobní asistence, v ORP Brno, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou a Znojmo,
je terénní sociální služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Sociální služba je jim poskytována bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí
a při činnostech, které potřebují.
Zaměřuje se na pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy a chodu domácnosti. Dále jsou to výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a v neposlední
řadě zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
-

požadavek na vznik nové sociální služby, osobní asistence, se objevil v ORP Blansko,
Hustopeče, Tišnov a Židlochovice
požadavek na rozšíření sociální služby, osobní asistence, v ORP Brno, Břeclav,
Hodonín a Kyjov
podpora stávající sociální služby, osobní asistence, v ORP Veselí nad Moravou
a Znojmo

2) Odlehčovací služby, v ORP Boskovice, Brno, Břeclav, Hustopeče, Vyškov, Znojmo
a Židlochovice, se dělí na terénní, ambulantní nebo pobytové. Jsou poskytovány osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služba si klade za cíl umožnit
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Daná sociální služba zajišťuje jednak pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
a jednak pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Kromě výše
uvedených činností sociální služba, pokud je pobytová, zajišťuje ubytování, stravu nebo pomoc
při zajišťování stravy a v neposlední řadě zprostředkovává kontakt se společenským prostředím
a sociálně terapeutické činnosti.
-

požadavek na vznik nové sociální služby, odlehčovací služba se objevil v ORP Tišnov
požadavek na rozšíření sociální služby, odlehčovací služba, v ORP Brno, Břeclav,
Kyjov a Vyškov
podpora stávající sociální služby, odlehčovací služba, v ORP Blansko, Hustopeče,
Znojmo a Židlochovice

3) Denní stacionáře, v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Kyjov,
Mikulov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo, poskytují ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost, z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Mezi základní činnosti této sociální služby patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí stravy. Dále se zaměřuje na výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
na sociálně terapeutické činnosti a na pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
-

požadavek na vznik nové sociální služby, denní stacionář se objevil, v ORP Boskovice,
Bučovice, Mikulov,Rosice, Tišnov a Znojmo
podpora stávající sociální služby, denní stacionář, v ORP Blansko, Boskovice, Brno,
Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Veselí nad Moravou, a Vyškov
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Osoby s duševním nebo s duševně chronickým onemocněním
Skupinu osob s duševním onemocněním tvoří lidé, kteří nemohou dostatečně uspokojovat své biopsycho-sociální potřeby z důvodu vzniku a trvání duševní nemoci, skupina lidí s psychosociálními
obtížemi a v neposlední řadě i okruh lidí v psychosociální krizi, tzn. lidé, kteří se ocitli v takové životní
situaci, kdy jejich vlastní možnosti a schopnosti řešení selhávají nebo jsou nedostatečné.
Některé statistiky uvádějí, že přibližně 3-5 % populace trpí duševní nemocí. Skutečnost je však
mnohem vyšší. Psychická onemocnění bývají velmi častá, ale psychiatrickou a psychoterapeutickou
pomoc, sociální služby využívá jen malé procento osob z dané cílové skupiny.
Duševní poruchy v nejširším slova smyslu a nejrůznější závažnosti se vyskytují v kterékoli chvíli asi
u jednoho ze čtyř dospělých obyvatel České republiky. Oficiální zdravotnické statistiky soustřeďují
pozornost na osoby se zjištěnou, diagnostikovanou poruchou, které jsou v péči zdravotnických,
psychiatrických, sociálních a dalších odborníků. Jedna osoba z deseti je odesílána praktickým lékařem
k psychiatrovi nebo k jinému specialistovi. Je skutečností, že více než 1,5 milionu obyvatel s duševní
poruchou (hlavně s neurotickými poruchami) není formálně diagnostikováno a ti představují ledovec
skryté nemocnosti v populaci. (http://www.helpnet.cz/dusevni-nemoci)
Podle mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10 kody F, definujeme a popisujeme hlavní
diagnostické skupiny duševních poruch a chorob a to:
-

organické duševní poruchy
duševní poruchy a choroby vyvolané účinkem psychoaktivních látek
schizofrenie, schizofrenní porucha a poruchy s bludy
poruchy nálady (afektivní poruchy)
neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy
poruchy chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
poruchy osobnosti a chování u dospělých
mentální retardace
poruchy psychického vývoje
poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství nebo v adolescenci

Ne všechny tyto poruchy jsou tak závažné, že potřebují ve větším rozsahu sociálně-psychiatrická
a sociální opatření.
Pokud však definujeme cílové skupiny sociálně-psychiatrického plánování, pak je úzus skupiny
duševních poruch a chorob rozdělovat primárně do kategorie věkových a podle specifiky pohlaví a to:
- poruchy dětského věku
- poruchy dospělého věku
- poruchy stáří
Do výše uvedených věkových kategorií se pak člení jednotlivé poruchy, přičemž do cílové skupiny
sociálněpsychiatrického plánování extramurálních následných a návazných institucí sociálních,
rehabilitačních a i terapeutických spadají prakticky jen ty těžké a velmi těžké, chronifikující
a invalidizující nemoci a poruchy, tedy ne všechny výše zmíněné nemoci a poruchy.
Statisticky a empiricky je prokázaná nutnost následné sociálně psychiatrické péče týkající se
hlavně (dle statistického zastoupení ve spektru v sestupné linii dle WHO)
- schizofrenie
- depresí a bipolárních psychóz
- demencí
- poruch vznikajících dlouhodobým požíváním psychoaktivních látek
- poruch osobnosti
- mentální retardace
- některé specifické poruchy (např. anorexie, autismus aj.)
Ostatní duševní poruchy a nemoci vyžadují většinou hlavně odborné sociální poradenství
a specializovanou léčbu.
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Cílová skupina sama aktivně nevyhledává pomoc v podobě sociálních služeb, je pro ni značně obtížné
získat příspěvek na péči, protože nenaplňuje charakteristické rysy dané zákonem, čímž se jí komplikuje
přístup k sociálním službám, které jsou ze zákona hrazeny i z příspěvků uživatelů. Rovněž existují
skupiny osob s psychiatrickým onemocněním, pro něž není vytvořen odpovídající systém sociální
péče – děti s psychiatrickou diagnózou, lidé s poruchami osobnosti, lidé s poruchami příjmu potravy
16
apod.
Ze skupiny sledovaných onemocnění v Jihomoravském kraji jsou dlouhodobě nejčastější neurotické
poruchy (40,5 % prvních ošetření), afektivní poruchy (17 %), organické duševní poruchy (10,5 %)
a schizofrenie (9 %). Jednotkou zjišťování je diagnóza, nikoli pacient, který tak může být započítán
ve více skupinách diagnóz. Sledujeme-li strukturu vyšetření podle pohlaví, ženy bývají léčeny
pro neurotické poruchy ze 67 %, afektivní poruchy 68 % a organické duševní poruchy 60 %.
Pro schizofrenii vychází počty zhruba na polovinu. Ve věkové kategorii 0-14 let tvoří 94 % všech
prvních ošetření tyto skupiny nemocí: vývojové poruchy v dětství a adolescenci (69%), neurotické
poruchy (15 %) a mentální retardace (10 %). Dorostová skupina 15-19 let byla nejčastěji léčena
pro neurotické poruchy (39 %) a vývojové poruchy (19 %), s 8 % následovaly poruchy osobnosti,
afektivní poruchy, mentální retardace a poruchy vyvolané psychoaktivními látkami. Dospělá populace
vyhledala psychiatrickou pomoc nejčastěji pro neurotickou poruchu (42%), afektivní poruchu (18 %)
a organickou duševní poruchu (12 %). Významnou změnou jak u mladistvých tak u dospělých pacientů
17
je 50 % nárůst poruch v souvislosti s užíváním psychoaktivních látek.
Jedná se oblast, která byla z dlouhodobého hlediska značně přehlížena – proměna a zdánlivé navýšení
osob s psychickým onemocněním souvisí zejména s otevřeným diagnostikováním těchto
onemocnění.18

16

Komunitního plánování o.p.s. „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb
a vytváření místních partnerství v Jihomoravském kraji“
17
www.uzis.cz (Srov. Socio-demografická analýza města Břeclav – vypracována totožnou společností Komunitního
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Přehled poskytovaných sociálních služeb pro osoby s duševním nebo s duševně chronickým
onemocněním

Celkový
Název sociální služby dle
počet
Územně správní obvody ORP a celkový počet
zákona
o
sociálních
sociálních zařízení v dané ORP
službách
služeb
Odborné sociální poradenství

25

Osobní asistence

7

Blansko (2), Brno (15), Hodonín (1), Kyjov (1),
Šlapanice (1), Veselí nad Moravou (1), Vyškov (2),
Židlochovice (1), ČR (1)
Břeclav (1), Hodonín (1), Kyjov (2), Veselí
Moravou (2), JMK (1)
Blansko (2), Boskovice (1), Brno (7), Břeclav
Hodonín (1), Ivančice (1), Kuřim (1), Kyjov
Mikulov (1), Rosice (1), Tišnov (3), Veselí
Moravou (2), Vyškov (2), Znojmo (2)

nad
(3),
(5),
nad

Pečovatelská služba

32

Podpora
bydlení

1

Brno (1)

Odlehčovací služby

9

Centra denních služeb
Denní stacionáře
Domovy pro seniory

5
3
6

Domovy se zvláštním režimem

29

Chráněné bydlení
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Kontaktní centra
Krizová pomoc
SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Terénní programy
Sociální rehabilitace

3
3
5
2
1
1

Brno (4), Břeclav (1), Vyškov (2), Znojmo (1),
Židlochovice (1)
Brno (3), Vyškov (1), Znojmo (1)
Brno (1), Kyjov (1), Veselí nad Moravou (1)
Blansko (1), Brno (1), Břeclav (1), Kyjov (2), ČR (1)
Blansko (2), Boskovice (3), Brno (6), Břeclav (2),
Hodonín (2), Rosice (1), Šlapanice (1), Tišnov (1),
Veselí nad Moravou (1), Vyškov (3), Znojmo (5), ČR
(2)
Brno (2), Hodonín (1)
Blansko (1), Brno (1), Hodonín (1)
Brno (2), Břeclav (1), ČR (1), JMK (1)
Brno (2)
Blansko (1)
Vyškov (1)

2

Blansko (1), Vyškov (1)

3
1
8

Brno (1), Veselí nad Moravou (1), Znojmo (1)
Blansko (1)
Brno (6), Hodonín (1), Vyškov (1)

samostatného

pozn. *ČR – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celé ČR
JMK – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celém JMK
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Priorita č. 4 Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro osoby s chronickým
duševním onemocněním
Popis a zdůvodnění:
Duševně nemocní jsou velmi často frustrováni v naplňování základních osobních a sociálních potřeb
a jsou všeobecně ohroženi exkluzí ze sociálního života v komunitě. Dramatický je dopad
ve znevýhodnění v pracovním uplatnění, zvlášť na otevřeném trhu práce. Specifickou oblastí je
problematika bydlení vyžadující komplexní soubor dovedností a předpokladů, jichž duševně nemocní
nedosahují. V případě ztráty rodinné podpory jsou ohroženi bezdomovectvím nebo neuspokojivou
úrovní bydlení.
Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním poskytují v Brně dvě organizace. Sdružení Práh
od roku 2002 a Diakonie ČCE od roku 2003. Z výzkumu poskytovatelů i uživatelů vyplynulo, že kapacita
pro tuto cílovou skupinu je nedostačující a je velmi malá proti jiným cílovým skupinám. Proto je
nezbytně nutné zachovat a podporovat stávající kapacitu chráněného bydlení pro osoby s duševním
onemocněním.
Návrh opatření:

Opatření 4.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Rozšíření kapacity chráněného bydlení, podpůrných
a doprovodných služeb
Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním
je poskytováno v rámci Jihomoravského kraje jen v ORP Brno
a Hodonín. Dle komunitních plánů a z analýzy poskytovatelů
sociálních služeb je zcela patrné, že dosavadní kapacita je zcela
nedostačující a ve srovnání s ostatními cílovými skupinami velmi
malá. Z toho důvodu je nezbytně nutné podporovat nejen
dosavadní zaregistrované poskytovatele této sociální služby,
ale také usilovat o možnostech rozvoje v souvislosti s navýšením
dosavadní kapacity. Konkrétní záměry na rozšíření této sociální
služby se objevily v ORP Brno
– umožní lidem s duševním onemocněním žít běžným
způsobem života v domácím prostředí
– pomoc a podpora při začleňování do společnosti
– pozitivní dopad při případném návazném pracovním
uplatnění
– minimalizace důsledků postižení
JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb chráněné bydlení
v ORP Brno a Hodonín
ORP Brno
Příprava výzkumu, jehož cílem bude zjistit kolik osob s duševním
onemocněním má o danou sociální službu zájem
rozšíření kapacity Diakonie ČČE – středisko v Brně –
rekonstrukce bytu 2+1 na 5+1 a navýšení tak o 5 nových
uživatelů, zvýšení počtu personálu v Diakonii ČČE – středisko
v Brně.
Stavební úprava dvojlůžkového pokoje chráněného bydlení
Sdružení Práh a tím zvýšení kapacity o 1 uživatele, Sdružení
Práh – vznik nového chráněné bydlení.
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Časový harmonogram

2008
Diakonie ČČE – středisko v Brně – zajištění zdrojů financování,
rekonstrukce prostor, zajištění personálu, oslovení budoucích
uživatelů dané sociální služby
Sdružení Práh – realizace stavební úpravy, úpravy interiéru
Sdružení Práh – podání projektu na vznik nového chráněného
bydlení, nákup domu, úprava interiéru, vybavení
2009
analýza, interpretace dat, vytvoření závěrečné zprávy,
prezentace výsledků
Diakonie ČČE – středisko v Brně – zahájení provozu
Sdružení Práh – zajištění personálního obsazení
2010- 2011 – bude v průběhu doplněno
Realizátoři: Diakonie ČCE – středisko v Brně, Sdružení Práh,

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování

Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociální služby chráněné
bydlení
dosavadní kapacity chráněného bydlení a její navýšení o 15
uživatelů
2008 – 2009
realizace výzkumu – 100 000 Kč
Diakonie ČCE – středisko v Brně – 1 330 000 Kč
Sdružení Práh – rekonstrukce – 45 000 Kč
Sdružení Práh – vznik nové sociální služby – 5 630 000 Kč
– ESF, MPSV, JMK, obce, vlastní zdroje, úhrady uživatelů,
sponzoři
– závěrečná zpráva, prezentace výsledků
– uspokojení poptávky žadatelů
– navýšení
rekonstrukcí
chráněného
bydlení
o 5 uživatelů
– zvýšení kapacity o 1 uživatele
– realizace a vybudování nové sociální služby chráněné
bydlení
– nedostatečná spolupráce partnerů
– nedostatek finančních prostředků
– špatně nastavená personální kapacita sociální služby
– ESF ve svých projektech nepodpoří sociální službu chráněné
bydlení

Opatření 4.2

Podpora sociální rehabilitace

Popis opatření a zdůvodnění

Cíl opatření podpory sociální rehabilitace u osob s duševním
onemocněním spočívá v systematickém zapojování dané skupiny
do přirozeného prostředí. Prostřednictvím této podpory tito lidé
získají možnost získat a udržet si takové zaměstnání
na otevřeném trhu práce, které odpovídá nejen jejich zájmům, ale
i schopnostem a osobním možnostem a zvýší se i jejich úroveň
samostatnosti. Z toho důvodu je proto důležité podporovat nejen
dosavadní poskytovatelé sociální rehabilitace v ORP Brno a
Vyškov, a sociální služby sociálně terapeutické dílny v ORP
Brno, Veselí nad Moravou a Znojmo, ale i posilovat jejich rozvoj,
zejména v oblasti zvýšení počtu zaměstnanců. Tento záměr
vzešel v ORP Brno a Břeclav
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–
–
–
Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

zvýšení kvality života lidí s duševním onemocněním
sociální integrace osob s duševním onemocněním
aktivizace
lidí
s duševním
onemocněním
v jejich
samostatnosti
– motivace osob s duševním onemocněním k získání a udržení
si zaměstnání
– změna postoje k práci
– rozvinutí dovedností a schopností osob s duševním
onemocněním v oblasti práce
– vytvoření podmínek pro přiblížení či návrat uživatele
k původnímu povolání
JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb sociální rehabilitace
a sociálně terapeutické dílny v ORP Brno, Veselí nad Moravou,
Vyškov a Znojmo.
ORP Brno
Vytvoření prezentačních materiálů pro možnosti propagace
zaměstnávání osob z cílové skupiny, realizace JOB klubů
zvýšení počtu nácvikových míst, vyhledávání firem ochotných ke
spolupráci, přijetí a zaškolení nových zaměstnanců. Navázání
smluvních vztahu mezi Sdružením Práh a spolupracujícími
firmami, navýšení počtu pracovníků u AGAPO a Sdružení Práh.
Informace o poskytování služby vhodným zájemcům, navázání
spolupráce s ÚP s ostatními NNO.
ORP Břeclav
Jedná se přeregistrování dosavadní sociální služby sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
na sociálně terapeutickou dílnu.
ORP Brno
cílené informování zaměstnavatelů, prezentační akce
2008
- první čtvrtletí podání projektu JOB klubů a projektu zvýšení
počtu zácvikových míst na strukturální fondy EU
- druhé čtvrtletí – příprava realizace JOB klubů, přijetí a zaškolení
nových zaměstnanců
- druhé pololetí realizace Job klubů a vyhledávání firem
ochotných ke spolupráci
2009
- informování osob cílové skupiny o možnosti účasti na JOB
klubech, realizace motivačně vzdělávacích kurzů
pokračování provozu v nácvikových místech
realizace průběžných aktivit – zvýšení počtu pracovníků
2010 – 2011
- bude v průběhu doplněno
ORP Břeclav
- bude doplněno
Realizátoři:
ORP Brno - Sdružení Práh, AGAPO,
ORP Břeclav – Remedia Plus, o.p.s.
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb sociální
rehabilitace a sociálně terapeutické dílny
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Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Opatření 4.3

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

ORP Brno
cíleně oslovených – 300/ rok
JOB klub v rámci jednoho – 6/8 uživatelů
Návykové místnosti – 20 uživatelů služeb
AGAPO,5/8 uživatelů na jednoho pracovníka
Sdružení Práh – 5/8 uživatelů na jednoho pracovníka
ORP Břeclav – 15-20 uživatelů
ORP Brno
2008 – 2009
Informační kampaň – 120 000 Kč
JOB klub – 1 330 000 Kč
Nácvikové místnosti – 1 080 000 Kč
Navýšení pracovníků – 1 200 000 Kč
ORP Břeclav
- bude doplněno
– EFS, MPSV, JMK, obce, sponzorské dary, úhrady uživatelů
– počet oslovených zaměstnavatelů
– počet vytvořených propagačních materiálů
– počet vydaných osvědčeních o absolvování JOB klubu
– počet uživatelů zapojených do služby
– počet nově vzniklých nácvikových míst
– předsudky zaměstnavatelů vůči občanům s duševním
onemocněním
– bezpečnost práce
– nedostatek financí k zabezpečení dalších běhů JOB klubů
– nezájem ze strany uživatelů
– přetrvávající stigma
– neochota podnikatelů k vytváření nácvikových míst
– počet nových zaměstnanců

Podpora služeb pro osoby s poruchami příjmu potravy
vybudováním terapeutické komunity a podpory poradenství
Na základě provedených výzkumů je zcela patrné, že množství
osob s poruchou příjmu potravy každým rokem stále přibývá
a v rámci Jihomoravského kraje však existuje pouze jediná
organizace Občanské sdružení Anabell, která svou činnost
specializuje právě pro danou cílovou skupinu a působí v rámci
celé ČR. Občanské sdružení Anabell svou specifickou činností
přesahuje i do resortu zdravotnictví a snaží se tak
o vzájemnou spolupráci a propojenost. Vybudování terapeutické
komunity zabrání hospitalizaci osob s poruchou přijmu potravy,
pozitivně ovlivní jejich nevhodné a nedostatečné stravovací
návyky a v neposlední řadě doplní síť sociálních služeb
Jihomoravského kraje.
– společné prostředí pro osoby, které mají stejné problémy
– změna postoje k jídlu a systému stravování
– společné hledání motivace k aktivnímu přístupu k léčbě
a komplexnímu vyléčení
– možnost veřejně hovořit o své nemoci v „bezpečném“
prostředí s postupnou adaptací na život v běžné
„nechráněné“ společnosti
– pocit sounáležitosti
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Aktivity

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování

Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

ORP Brno
Příprava a podání žádosti v rámci nového programovacího
období ESF, stavební úpravy a vybavení pětipokojového bytu,
odborná příprava a zpracování metodických postupů. Registrace
sociální služby, příprava smluv, získávání klientů, testovací
provoz,
vyhodnocení
prvních
výsledků,
odborná
konference.Trvalá propagace, ostrý provoz, udržitelnost projektu
2008
- příprava a podání projektové žádosti
- 06-12 – stavební úpravy a vybavení pětipokojového bytu
2009
- 01-02- testovací provoz
- 03-12 – provoz terapeutické komunity
2010-2011
- bude v průběhu doplněno
Realizátoři: Občanské sdružení Anabell
72 uživatelů
2008–2009 – 3 175 000 Kč
– ESF, MPSV, JMK, obce, sponzorské dary, příjmy od klientů
– nově vybudované zařízení
– počet klientů/klientek, kteří absolvují socio-terapeutický
program
– počet klientů/klientek, kteří absolvují socio-terapeutický
program TK a v průběhu pobytu u nich nedojde k životu
zhoršení zdravotního stavu
– nedostatečná propagace nově vzniklého zařízení
– nedostatečná motivace klientů
– nedostatečná finanční podpora, dotační program
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Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
„Světová zdravotnická organizace označuje mentální retardací stav zastaveného či neúplného
duševního vývoje, který je zvláště charakterizován narušením dovedností, projevujících se během
vývojového období, přispívajících k povšechné úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových,
pohybových a sociálních schopností. Retardace se může vyskytnout společně s jakoukoli jinou duševní
nebo tělesnou poruchou nebo bez ní. Narušeno je adaptační chování, avšak v chráněném sociálním
prostředí s dostupnou podporou nemusí být toto narušení u jedinců s lehkou mentální retardací
nápadné.“19 Pokud se mentální postižení vyskytne v kombinaci s jiným typem postižení, nejčastěji
tělesným, hovoříme o tzv. kombinovaném postižení. Těžké kombinované postižení je definováno jako
„komplexní syndrom, jehož dílčí aspekt mentálního postižení se vyskytuje ve spojení se slepotou,
vysokým stupněm výchovných obtíží, s hluchotou, tělesným postižením a chronickým onemocněním.“
(Vítková, 2004, s. 328) Mezi základní etiologické faktory vyskytující se u kombinovaného postižení patří
zejména faktory fyzikální, faktory psychického charakteru, vývojové a metabolické poruchy
a onemocnění CNS a smyslových orgánů.
Do této podskupiny jsou zahrnuty i rodiny a rodinní příslušníci poskytující péči. Přesná a úplná evidence
počtu osob není k dispozici. Osoby s mentálním postižením představují zhruba 3-4% populace v rámci
celé České republiky.
U jedince s kombinovaným postižením je patrná reálná závislost na asistenci nebo pomoci druhé
osoby, většinou dospělých. Je proto zřejmé, že kromě základních potřeb mají i potřeby specifické,
20
které jsou nezbytné jednak pro jejich vlastní vývoj a jednak pro interakci s ostatními lidmi . Pokud tyto
specifické potřeby rozvedeme do širších souvislostí, tak zjistíme, že se prolínají celým životem jedince
a zasahují do všech oblastí. Z toho je tedy patrné, že tyto specifické potřeby je nutné poskytovat
s ohledem na individualitu postiženého v interakci s prostředím. Kromě zajištění nejdůležitějších potřeb
je třeba zajistit i maximální možný rozvoj jedince směřující k samostatnosti, na který mají velký vliv
sociální služby.

19

Světová zdravotnická organizace upravila na svém zasedání v Ženevě roku 1992 v rámci 10. revize mezinárodní
klasifikace nemocí i kategorie mentálního postižení. Materiál „The ICD – 10. classification of Mental and behavioural
Disorders, Clinical descriptions and diagnostic guidelines“ byl přeložen a vydán Psychiatrickým centrem Praha
s názvem „Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických
příznaků a diagnostická vodítka.“ (WHO, 1992)
20
Specifické potřeby zahrnují potřebu tělesné blízkosti, potřebu blízké osoby k přiblížení jejich prostředí
co nejjednodušším způsobem, potřebu blízké osoby k umožnění pohybu a změny polohy, potřebu každého, kdo jim
rozumí i bez řeči, spolehlivě se o ně postará. (Opatřilová, Zámečníková, 2005)
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Přehled poskytovaných sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Celkový
Název sociální služby dle
počet
Územně správní obvody ORP a celkový počet
zákona
o
sociálních
sociálních zařízení v dané ORP
službách
služeb
Odborné sociální poradenství

25

Osobní asistence

12

Pečovatelská služba

19

Průvodcovské a předčitatelské
služby
Podpora
samostatného
bydlení

5

13

Centra denních služeb

4

Denní stacionáře

21

Týdenní stacionáře

6
se

Brno (4), Břeclav (1), Hodonín (1), Kyjov (1), Veselí
nad Moravou (3), Znojmo (1), JMK (1)
Blansko (2), Boskovice (1), Brno (2), Břeclav (1),
Ivančice (1), Kuřim (1), Kyjov (1), Tišnov (2), Veselí
nad Moravou (3), Vyškov (2), Znojmo (2),
Židlochovice (1)
Brno (1), Břeclav (1), Moravský Krumlov (1), Vyškov
(1), Znojmo (1)

0

Odlehčovací služby

Domovy
pro
osoby
zdravotním postižením

Blansko (1), Brno (8), Břeclav (1), Bučovice (1),
Hodonín (1), Kyjov (1), Moravský Krumlov (1),
Tišnov (1), Veselí nad Moravou (1), Vyškov (2),
Židlochovice (1), ČR (4)

17

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Krizová pomoc
SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

2
2
5
3
2
1
3

Sociálně terapeutické dílny

4

Terénní programy

1

Sociální rehabilitace

12

9

Boskovice (1), Brno (5), Břeclav (1), Vyškov (2),
Znojmo (1), Židlochovice (1), ČR (2)
Boskovice (1), Brno (1), Vyškov (1), Znojmo (1)
Blansko (1), Boskovice (1), Brno (7), Břeclav (1),
Hodonín (2), Hustopeče (1), Kyjov (1), Mikulov (1),
Veselí nad Moravou (2), Vyškov (1), Znojmo (1), ČR
(2)
Brno (2), Hodonín (1), Hustopeče (1), Šlapanice (1),
ČR (1)
Boskovice (2), Brno (4), Břeclav (1), Hodonín (1),
Kyjov (1), Mikulov (1), Moravský Krumlov (1),
Šlapanice (1), Znojmo (1), ČR (4)
Břeclav (1), Kyjov (1)
Blansko (1), Znojmo (1)
Blansko (1), Brno (1), Moravský Krumlov (1), ČR (2)
Brno (3)
Blansko (1), Hodonín (1)
Blansko (1)
Brno (1), Mikulov (1), Vyškov (1)
Brno (2), Břeclav (2), Kyjov (1), Moravský Krumlov
(1), Vyškov (2), Znojmo (1)
Brno (1), Šlapanice (1), Veselí nad Moravou (1), ČR
(1)
Blansko (1)
Blansko (1), Boskovice (2), Brno (6), Vyškov (1),
Znojmo (1), ČR (1)

pozn. * jedná se o jednu službu poskytovanou na třech detašovaných pracovištích (Ivančice, Šlapanice
a Židlochovice)
ČR – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celé ČR
JMK – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celém JMK
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Priorita č. 5. Zkvalitňování péče osob s mentálním a s kombinovaným
postižením.
Popis a zdůvodnění:
Cílem této priority je posílit sociální služby, které jsou v rozvojových materiálech ORP identifikované
jako nejpotřebnější pro následující období a postupně vytvořit komplexní síť sociálních služeb,
která zajistí kvalitní péči pro cílovou skupinu. V současnosti jsou nedostupné služby v oblasti sociální
prevence především pro malé děti s mentálním a kombinovaným postižením. Jediným poskytovatelem,
který si zaregistroval službu rané péče pro děti s mentálním i kombinovaným postižením je Slezská
diakonie, jejíž zařízení Eliada sídlí v Brně. Kapacitně je na území kraje tato služba málo dostupná. Dále
plány rozvoje sociálních služeb zpracované pro územně správní obvody obcí s rozšířenou působností
obsahují potřebu zajistit a navýšit kapacitu osobní asistence, poskytované v současnosti pouze
v 6 obcích s rozšířenou působností.
Služby osobní asistence jsou obecně vnímány jako nedostačující pro více cílových skupin, nejen
pro osoby s mentálním postižením. Jako důležité se jeví podporovat navýšení kapacity chráněného
bydlení, které je alternativou k ústavní péči. Pomáhá uživatelům služby žít v co nejpřirozenějších
podmínkách a je vhodné i pro část uživatelů, která v současnosti setrvává v ústavní péči. Chráněné
bydlení je zajištěno pouze ve 3 obcích s rozšířenou působností a podle registru poskytovatelů
sociálních služeb může být nabídnuto max. 53 lůžek. Požadavek na navýšení kapacity Chráněného
bydlení je uveden v plánech rozvoje sociálních služeb zpracované pro územně správní obvody obcí
s rozšířenou působností Brna, Blanska a Znojma.
Návrh opatření:

Opatření 5.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Zvýšení kapacity osobní asistence
V současné době sociální služba osobní asistence je zajištěna
v ORP Brno, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou
a Znojmo, v rámci Jihomoravského kraje je zcela nedostačující
- poptávka převažuje nad nabídkou. Cílem osobní asistence je
umožnit lidem se zdravotním postižením a seniorům žít
způsobem, který se co nejvíce podobá přirozenému životu
a pomáhá mu udržet důstojnou úroveň života. Proto, aby tohoto
cíle bylo dosaženo, je zapotřebí v rámci tohoto opatření
podporovat nejen stávající poskytovatele sociální služby osobní
asistence, ale podporovat i vznik, který se objevil v ORP Blansko,
Hustopeče, Tišnov a Židlochovice.
Služba usiluje zejména o to, aby jedinec v nepříznivé sociální
situaci mohl zůstat součástí přirozené místní komunity a mohl
využívat místní instituce, vztahovou síť a komplex dalších
nabízených služeb, jejichž cílem je pomáhat člověku
prostřednictvím asistenta zvládat úkony sebepéče. Vzhledem
k tomu, že roli asistentů ve většině případů vykonávají
dobrovolníci nebo studenti na DPP a DPČ je potřeba podporovat
nejen rozšíření sociální služby v ORP Břeclav, Hodonín a Kyjov,
ale i navýšení počtu osobních asistentů na plný úvazek v ORP
Brno. Nedostatek osobních asistentů souvisí jak s malým
podvědomím veřejnosti o potřebnosti služby tak i s nízkým
společenským oceněním.
– pomoc rodině v péči o osobu s postižením
– služba výrazně přispěje ke zvýšení kvality života klientů
i jejich rodin a umožní tak integraci osob do majoritní
společnosti
– zkvalitnění života občanům závislým na pomoci jiné osoby
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JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb osobní asistence
v ORP Brno, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou
a Znojmo
ORP Blansko
Potřeba vzniku osobní asistence jednoznačně vyplynula
z analyticko-popisné fáze komunitního plánování. Nyní je
zapotřebí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb najít
kvalifikovaného poskytovatele a zřídit tak osobní asistenci
pro 4/5 klientů.
ORP Brno
Navýšení osobních asistentů na plný úvazek u organizací
poskytujících sociální službu osobní asistence, zjišťování
poptávky ze strany uživatelů, zjištění finanční náročnosti sociální
služby a vytvoření pracovního místa na pozici osobního
asistenta.
PR
kampaň
zaměřená
na
informovanost
veřejnosti
o potřebnosti služeb a prestiži povolání osobních asistentů
ORP Břeclav
Na základě provedeného výzkumu se plánuje rozvoj osobní
asistence.
Zajištění osobní asistence v domácnosti, která je podložena
poptávkou u osob se zdravotním postižením.
Aktivity
ORP Hodonín
Záměrem je sociální službu osobní asistenci podporovat a také
zkvalitňovat, neboť jednou z připomínek uživatelů při výzkumu
bylo, že sociální služba není dostatečně rozšířena a poskytována
na dostatečné úrovni.
ORP Hustopeče
Zajištění osobní asistence v domácnosti v regionu Hustopečsko,
která je podložena silnou poptávkou zejména u lidí se zdravotním
postižením.
ORP Kyjov
Na základě provedeného výzkumu sociální služba osobní
asistence vyšla jako jedna z nejdůležitějších priorit regionu.
ORP Tišnov
Na základě dotazníkového šetření je sociální služba osobní
asistence považována za třetí nejdůležitější sociální službu
města Tišnov. Poptávka po této službě ze strany občanů města
se objevuje již v současné době. Se zavedením příspěvku
na péči jsou vytvořeny předpoklady, aby se stala vyhledávanou
sociální pomocí.
ORP Židlochovice
Příprava zavedení sociální služby při Pečovatelské službě
Židlochovice.
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ORP Blansko
2008 – 2011 – bude v průběhu doplněno
ORP Brno
2008 – 2009 – postupné vytvoření nových pracovních míst
a výběrová řízení na pozice osobních asistentů
- průběžně PR – zvýšení povědomí o službě a prestiži povolání
osobního asistenta
2010 – 2011 – bude v průběhu realizace doplněno
ORP Břeclav
2009 – 2010 – příprava realizace projektu
2009 – výběr zaměstnanců a oslovení cílové skupiny
2009 – zahájení poskytování sociální služby
ORP Hodonín
2008-2010 – poskytování osobní asistence,
poskytování sociální služby, vedení statistik

mapování

Časový harmonogram
ORP Hustopeče
2009-2010 – registrování sociální
pracovníků, realizace sociální služby

služby,

nábor

nových

ORP Kyjov
2009 – poskytování sociální služby osobní asistence a její
průběžné navyšování
ORP Tišnov
2008 – příprava sociální služby – průzkum zájmu
2009 – realizace sociální služby – registrace, přijetí pracovníka
na 1,0 úvazek, informační kampaň, průběžné informování
veřejnosti
2010 – 2011 – bude v průběhu doplněno

Realizátoři a partneři

ORP Židlochovice
2008 – realizace sociální služby
2009 – 2011 – bude v průběhu doplněno
Realizátoři:
ORP Blansko:- zadavatel město Blansko
ORP Brno- APLA JM.o.s, Slezská diakonie Eliada, Domov pro
mne, Liga za práva vozíčkářů, Paracentrum Fénix a další
poskytovatelé sociální služby osobní asistence
ORP Břeclav – Remedia o.p.s.DCH Brno, Oblastní charita
Břeclav
ORP Hodonín – Centrum pro rodinu, Pečovatelská služba
Homedica o.p.s.
ORP Hustopeče – DCH Brno, Oblastní charita Břeclav
ORP Kyjov – Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková
organizace
ORP Tišnov - Centrum sociálních služeb Tišnov
ORP Židlochovice - Město Židlochovice, Pečovatelská služba
Židlochovice
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociální služby osobní
asistence.
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Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování

Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Opatření 5. 2

Popis opatření a zdůvodnění

ORP Blansko – 4/5 uživatelů
ORP Brno – 130 osob postupně v průběhu
ORP Břeclav – 20/35 uživatelů – Remedia Plus, o.p.s.
- 10 uživatelů – DCH Brno, Oblastní charita Břeclav
ORP Hodonín – 19 uživatelů
ORP Hustopeče – 10-15 uživatelů
ORP Kyjov – 5 uživatelů
ORP Tišnov – 10 uživatelů
ORP Židlochovice – max. 2 osoby denně
2008 – 2009
ORP Blansko-1 500 000 Kč
ORP Brno – 9 800 000 Kč
ORP Břeclav
– 8 500 000 Kč – Remedia Plus, o.p.s.
- 1 000 000 Kč – DCH Brno, Oblastní charita Břeclav
ORP Hodonín – 988 000 Kč
ORP Hustopeče – 3 000 000 Kč
ORP Kyjov – 616 000Kč
ORP Tišnov-300 000 Kč
ORP Židlochovice – 380 000 Kč
– ESF, Granty NNO, JMK, obce, příjmy od uživatelů,
– zajištění poskytovatele sociální služby osobní asistence
– počet nových pracovních míst osobních asistentů
– počet realizovaných PR akcí
– počet nově vyškolených
– růst v porovnání v dosavadním stavem
– zavedení služby osobní asistence
– neshody aktérů
– finanční náročnost pro uživatele
– rivalita mezi poskytovateli osobní asistence
– nezájem ze strany uživatelů
– nedostatek odborného personálu
– nedostatečná podpora

Navýšení kapacity chráněného bydlení a podpora domovů
pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení umožňuje lidem s mentálním postižením bydlet
samostatně, způsobem co nejvíce blízkému běžnému způsobu
Bydlení má komunitní charakter – obyvatelé si vzájemně
pomáhají a samostatně si obhospodařují svoji společnou
domácnost. Služba chráněného bydlení představuje humánnější
a hospodárnější aktivitu bydlení a je mnohem hospodárnější než
ústavní péče. Nyní je tato sociální služba poskytována
v ORP Blansko, Brno a Moravský Krumlov. Vzhledem k tomu, že
se propaguje alternativní forma k pobytovým službám, je nutné
tuto sociální služba podporovat a rozvíjet v ORP Blansko,
Boskovice, Brno, Tišnov a Znojmo.
Ne všechny osoby se zdravotním postižením mohou být
vzhledem k hloubce a rozsahu svého postižení schopni relativně
samostatného života v chráněném bydlení budou podporovány
také domovy pro osoby se zdravotním postižením (poskytující
sociální služby i pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením) v ORP Boskovice, Brno, Břeclav, Hodonín,
Hustopeče, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Šlapanice,
Vyškov a Znojmo
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–
–
–
Dopad na cílovou skupinu

odstranění psychických a sociálních bariér ve společnosti
začlenění se do společnosti
zkvalitnění života člověk s mentálním a kombinovaným
postižením
– nalezení možné seberealizace, aktivizace z cílové skupiny
– větší množství samostatného rozhodování
– větší soukromí
– vhodná forma bydlení
– vlastní hospodaření domácnosti
– celkové zkvalitnění života
– rozšíření a vytvoření nové kapacity
JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb chráněného bydlení
v ORP Blansko, Brno a Moravský Krumlov a domovů pro osoby
se zdravotním postižením v ORP Boskovice, Brno, Břeclav,
Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov,
Šlapanice, Vyškov a Znojmo.
ORP Boskovice
Diakonie ČCE – středisko v Brně převzalo od září 2007 provoz
centra denních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným
postižením po občanském sdružení Agapé. Sociální služba
centrum denních služeb je poskytována v objektu, který je
součástí běžné zástavby města Letovice. Diakonie ČCE –
středisko v Brně je zde v dlouhodobém nájmu.
Klienti centra denních služeb i několik dalších osob v Letovicích
požadují opětovné rozjetí (obnovení) pobytové služby
chráněného bydlení, kterou občanské sdružení Agapé před
ukončením poskytování sociálních služeb (tj. do pol. r. 2007)
provozovalo.

Aktivity

ORP Blansko
V současné době funguje projekt chráněné bydlení Centrum
VELAN pro dospělé lidi s mentálním postižením, kteří nemají
schopnost uplatnit se na trhu práce, ale jsou schopni se učit
základům péče o domácnost a sebe samého a verbálně
komunikovat s okolím. Současná kapacita pro 8 klientů pokrývá
poptávku pouze z poloviny. Chybí však dostatek finančních
zdrojů, proto budou usilovat o zvýšení informovanosti veřejnosti
o charakteru, potřebě a poslání této služby.
ORP Brno
Výběrové řízení dodavatele provedení nutných úprav
bezbariérových bytů, které jsou přemístěny do běžné bytové
zástavby. Realizace vybavení speciálně pro osoby s postižením
a přestěhování uživatelů stávajících služeb do bytových jednotek.
ORP Hustopeče
Rozšíření sociální služby domov pro osoby se zdravotním
postižením v lokalitě obce Brumovice. Pro plánované rozšíření
sociální služby bude vybudováno nové zařízení rodinného typu,
a to pro osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé
osoby. Objekt nového domova bude rozdělen na dva samostatné
domy, z nichž každý by měl kapacitu pro 5-6 uživatelů. Výše
uvedené rozšíření reaguje na velkou a častou sociální poptávku
po celoročním bydlení osob dané cílové skupiny, a to nejen
v v regionu ORP Hustopeče, ale v celé JV a JZ části
Jihomoravského kraje, kde danou sociální službu poskytuje
Domov Arménie.
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ORP Kyjov
Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že zájem
o sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením
stále roste. Z tohoto důvodu Domov Horizont se snaží o projekt
„podporovaného bydlení nad školou“ v rámci kterého by osoby
s mentálním postižením získali nové dovednosti, znalosti,
zkušenosti, které by vedly k přechodu do běžného sociálního
prostředí. Cílem je v budoucnu zřídit mimo areál Domova
chráněné bydlení a tím zaručit návaznost projektu
podporovaného bydlení nad školou.
ORP Tišnov
Projektový záměr – byla vypracována studie na realizaci sociální
služby chráněného bydlení bývalého objektu mateřské školy.
ORP Znojmo
Projektový záměr na vznik přízemního nízkoenergetického
domku se zahradou.
ORP Blansko
2008 – zajištění propagace
2009 – přípravná projektová fáze
2010 – 2011 – bude v průběhu doplněno
ORP Boskovice
2008 - 2011 – podpora centra denních služeb,
2008 – zmapování situace ohledně zájmu o obnovení provozu
chráněného bydlení
pol. roku 2009 potřebné administrativní kroky, jednání
o financování chráněného bydlení
říjen 2009 – obnovení poskytování sociální služby chráněné
bydlení
ORP Brno
2008 – oslovení MMB a UMČ pro vyhledávání bytů
První čtvrtletí – provedení výběrového řízení, realizace vlastních
úprav
2009 – následné nastěhování klientů
2010 – 2011 – bude v průběhu doplněno
Časový harmonogram
ORP Hustopeče
prosinec 2008 – podání žádosti o podporu z ROP JV
léto 2009 – v případě úspěchu žádosti zahájení výstavby
prosinec 2010 – ukončení výstavby
leden
2011
–
zahájení
provozu
rozšířené
v Domově Mirandie

služby

ORP Kyjov
2009 – Domov Horizont modernizace stávajících prostor,
v případě schválení projektu započetí stavebních prací, vybavení
interiéru, zpracování vnitřních směrnic, výběr vhodných uživatelů,
zajištění personálu, příprava a podání projektu nového
chráněného bydlení
2010 – Domov Horizont – v případě realizace projektu –
nastěhování uživatelů
2010-2011 – bude v průběhu doplněno
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ORP Tišnov
2008 – 2011 – bude v průběhu doplněno

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

ORP Znojmo
2009 – převod pozemku, následně zahájení výstavby
Realizátoři:
ORP Blansko – Hnutí Humanitární Pomoci
ORP Boskovice – Diakonie ČCE – středisko v Brně,pobočka
Letovice, MÚ Letovice
ORP Brno - MMB, Centrum sociálních služeb p.o.
ORP Hustopeče – Diakonie ČCE – středisko Betlém
ORP Kyjov – Domov Horizont, Chráněné bydlení sv. Michaela
Brno,
ORP Tišnov – Oblastní charita Tišnov
ORP Znojmo – Městský úřad Znojmo, DCHB – Oblastní charita
Znojmo
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociální služby chráněné
bydlení pro danou cílovou skupinu a sociální služby domovy pro
osoby se zdravotním postižením
ORP Blansko – 14 uživatelů
ORP Boskovice – 6-8 uživatelů
ORP Brno – 20 uživatelů
ORP Hustopeče – 10-12 uživatelů
ORP Kyjov – domov Horizont v roce 2008 235 uživatelů (do roku
2013 snižování kapacity každý rok o 5 uživatelů), z toho
(v
případě realizace projektu) 10 uživatelů žijících
v podporovaném bydlení nad školou.
ORP Tišnov – 8 uživatelů
ORP Znojmo – 8 uživatelů
ORP Blansko – nevyčísleno
ORP Boskovice
říjen 2009 – 700 000 Kč
2010 – 2 800 000 Kč
2011 – 3 000 000 Kč
ORP Brno – nevyčísleno
ORP Hustopeče – 7 850 000 Kč
ORP Kyjov – 9 079 000Kč
ORP Tišnov-10 000 000 Kč
ORP Znojmo – 10 000 000 Kč (výstavba budovy), 1 640 000 Kč –
provoz
– EU, ROP JV, MPSV, Ministerstvo pro místní rozvoj, JMK,
obce, nadace a sponzoři, úhrady uživatelů
– udržení stávající kapacity sociální služby chráněné bydlení
– počet chráněných bytů a uživatelů
– vznik chráněného bydlení
– nedostatek finančních prostředků
– neposkytnutí investičních zdrojů z EU – ROP JV
– nenalezení vhodných bytů
– nenalezení vhodného pozemku
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Opatření 5.3

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Navýšení kapacity odlehčovacích služeb pro děti i dospělé
Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením žijící
v domácnosti kladou na rodinu veliké nároky. Pečující osoby stojí
velmi často před problémem najít si pro sebe svůj volný čas
pro vyřízení svých vlastních záležitostí. Vzhledem k tomu,
že neexistují respitní lůžka, je nezbytně nutné podporovat jak
stávající poskytovatele odlehčovací služby v ORP Boskovice,
Břeclav a Znojmo, tak i jejich vznik v ORP Tišnov a rozšíření
v ORP Brno, Kyjov a Vyškov.
Kromě podpory a následného rozvoje odlehčovacích služeb je
pro lidi s mentálním a kombinovaným postiženým nutné
podporovat denní stacionáře, v ORP Blansko, Boskovice, Brno,
Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Mikulov, Veselí
nad Moravou, Vyškov a Znojmo, a týdenní stacionáře v ORP
Brno, Hodonín, Hustopeče a Šlapanice, neboť výzkumy
poukázaly na fakt, že lidé, s mentálním a kombinovaným
postižením se učí, orientují, rozumějí a komunikují v okolním
světě obtížněji než ostatní lidé a proto potřebují v těchto
oblastech systematickou pomoc. Záměr na vznik či případné
rozšíření odlehčovacích služeb, vyvstal v ORP Brno, Břeclav,
Hustopeče, Tišnov, Slavkov u Brna a Vyškov. Záměr na vznik
denních stacionářů v ORP Bučovice, Mikulov, Tišnov, Rosice
a Znojmo. Odlehčovací služby, denní a týdenní stacionáře
poskytují nejen „úlevu“ pečujícím osobám, ale plně podporují
i
proces
osamostatňování
se
jedince
s mentálním
a kombinovaným postižením a přispívají i k jeho celkovému
rozvoji osobnosti.
– úleva pro rodinu, která je nezbytná pro dočerpání sil
a vyřízení neodkladných záležitostí
– pozitivní vliv na vztahy v rodině a širším okolí
– podpora a rozvoj osobnosti
– zajištění prostředí pro uživatele sociálních služeb, kde o ně
bude i mimo rodinu na krátký čas odborně a spolehlivě
postaráno
– podpora při začleňování do společnosti
JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb odlehčovací služba
v ORP Boskovice, Brno, Břeclav, Vyškov, Znojmo, denních
stacionářů v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Hodonín,
Hustopeče, Kyjov, Mikulov, Veselí nad Moravou, Vyškov,
Znojmo, a týdenních stacionářů v ORP Brno, Hodonín,
Hustopeče a Šlapanice.
ORP Boskovice
Vytvoření sociální služby denního a týdenního stacionáře pro děti
se zdravotním postižením předškolního věku v Boskovicích
neboť 2/3 klientů zdravotnického zařízení Dětské léčebny
pohybových poruch tvoří nejen klienti z Boskovicka, Blanenska,
JMK, ale i z celé ČR. Vytvoření této sociální služby také vyplývá
ze zjištěných potřeb uživatelů a rodičů dětí s postižením. Bude
připraveny podklady pro registraci sociální služby – denní
a týdenní stacionář, podání žádosti o registraci, zahájení
poskytování sociálních služeb.
ORP Brno
Zřízení realitních lůžek v existujících zařízeních poskytující
odlehčovací služby. Informovat o nové službě nejen MMB, ÚMČ
ale i poskytovatele navzájem.
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ORP Břeclav
Zřízení nového denního stacionáře v Domově seniorů Břeclav.
Úprava prostor domova seniorů, poskytování služeb.
ORP Bučovice
Z dotazníkového šetření vyvstal požadavek na vznik denního
stacionáře. Byl zpracován projekt a vydáno stavební povolení.
ORP Hodonín
Navýšení kapacity odlehčovacích služeb pro děti i dospělé.
Jedná o rozšíření stávajícího rehabilitačního stacionáře, který
v současné době poskytuje sociální služby pro děti ve věku do 15
let, pro věkovou skupinu mladistvých a mladých dospělých ve
věku do 26 let.
Vyvoláno jednání k získání vhodné budovy pro rozšíření sociální
služby, získání finančních prostředků, personální a materiální
rozšíření služby, realizace poskytování sociální služby.
ORP Mikulov
Příprava projektového
stacionáře.

záměru

na

vybudování

denního

ORP Kyjov
Z dosavadních šetření vyplynulo, že sociální služba –
Odlehčovací služby není dostatečně přístupná potřebným
uživatelům a jejich rodinám. Chybí dostatečná informovanost
o možnosti využití této sociální služby v regionu. Z toho důvodu
bude realizovaná osvěta veřejnosti, kontakt s obcemi Kyjovska,
terénní poskytnutí odlehčovacích služeb v rodinách, aktivizační
činnosti a trénování paměti.
ORP Tišnov
Příprava projektového záměru na zřízení odlehčovací služby
a denního stacionáře.
ORP Rosice
Příprava projektového záměru na zřízení služby denního
stacionáře.
ORP Slavkov u Brna
V červnu 2008 bylo otevřeno centrum denních služeb POHODA
pro děti se zdravotním postižením. O zřízení této sociální služby
projevilo zájem 76,43% dotázaných občanů. V roce 2009
proběhne závěrečné vyhodnocení realizace nové sociální služby.
ORP Vyškov
Z dotazníkového šetření vyvstal požadavek na vznik
odlehčovacích služeb. Analýza potřebnosti a následně
i využitelnost této služby bude doplněna v průběhu realizace
plánu.
ORP Znojmo
Vytvořen
harmonogram
na
zřízení
denního
centra
s rehabilitačním programem pro osoby se zdravotním postižením.
Zřízení denního centra s rehabilitačním programem pro osoby se
zdravotním postižením a zajištění komplexní sociální služby, kde
by rehabilitovali uživatelé nejen po fyzické a psychické stránce
ale i v umění komunikovat s okolím. Tato aktivita prolíná
i opatření 6.4
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ORP Boskovice – bude v průběhu doplněno
ORP Brno
2008 – jednání se zřizovateli, v září počátek realizace služby
2009 – realizace služby
2010-2011 – bude v průběhu doplněno
ORP Břeclav
2008 – rekonstrukce prostor, zajištění vybavení
2009 – poskytování sociální služby
ORP Bučovice
- bude v průběhu doplněno
ORP Hodonín
ledna 2008 – vytipování vhodných prostor (v současné době se
řeší různé varianty)
září 2009 – plán poskytování, rozšíření sociální služby
ORP Mikulov
- bude v průběhu doplněno
ORP Kyjov
2009 – zvyšování informovanosti a rozšíření služeb do obcí
regionu Kyjovska.
Časový harmonogram

ORP Tišnov
2008 – mapování poptávky, vymezení prostor, vybavení bytové
jednotky pro odlehčovací službu, průběžné informování veřejnosti
o vzniku nových služeb
2009 – registrace sociální služby denní stacionář, vytvoření
a vybavení prostor, navýšení počtu pečovatelek o 0,5 úvazku
a zhodnocení zkušeností s nově poskytovanými službami denní
stacionář a odlehčovací služby
2010-2011 - bude v průběhu doplněno
ORP Rosice
- bude v průběhu doplněno
ORP Slavkov u Brna
2009 – závěrečné vyhodnocení nové sociální služby
ORP Vyškov
2009 – zajištění prostor, zajištění financí na vybavení, provoz
a personál
2010 – realizace poskytování sociální služby
ORP Znojmo
2008 – zmapování a určení potencionálního místa, zajištění
realizátorů projektu
2009
leden – březen – příprava registrace, propagace
duben – podání registrace
květen –zahájení provozu
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Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování

Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Realizátoři:
ORP Boskovice – Dětská léčebna pohybových poruch
ORP Brno - Centrum sociálních služeb, p.o.
ORP Břeclav – Domov seniorů Břeclav, MěÚ Břeclav
ORP Bučovice – Město Bučovice
ORP Hodonín – Centrum pro rodinu Hodonín
ORP Mikulov - Město Mikulov
ORP Kyjov – Rodinná pohoda, občanské sdružení Vyškov
ORP Tišnov - Centrum sociálních služeb Tišnov
ORP Rosice – v průběhu bude doplněno
ORP Slavkov u Brna – Rodinná pohoda o.s.
ORP Vyškov – Oblastní charita Vyškov
ORP Znojmo – Městský úřad Znojmo, Znovoz (sociální družstvo)
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb
odlehčovací služby, denní a týdenní stacionáře.
ORP Boskovice – 15 uživatelů
ORP Brno – 20 lůžek
ORP Břeclav – 16 lůžek
ORP Bučovice –3 uživatelé
ORP Hodonín – 10 uživatelů
ORP Mikulov – 30 míst
ORP Kyjov – 10 uživatelů
ORP Tišnov – odlehčovací služby – 5/8 uživatelů ročně
denní stacionář – 10/5 uživatelů ročně
ORP Rosice – v průběhu bude doplněno
ORP Vyškov – 8 lůžek
ORP Slavkov u Brna – 15 uživatelů
ORP Znojmo – 10/15 uživatelů
2008 – 2009
ORP Boskovice – 349 000Kč
ORP Brno – 300 000 Kč
ORP Břeclav – 500 tis. Kč
ORP Bučovice – 27 mil Kč
ORP Hodonín – 2 mil Kč
ORP Mikulov – bude upřesněno
ORP Tišnov – denní stacionář 1 250 000 Kč
odlehčovací služby 1 975 000 Kč
ORP Kyjov – 100 000Kč
ORP Rosice – v průběhu bude doplněno
ORP Slavkov u Brna – 785 000 Kč,
ORP Vyškov – 812 000 Kč
ORP Znojmo
ORP Znojmo
2009 – 1 000 000 Kč.
2010 – 1 100 000 Kč
2011 – 1 200 000 Kč
– MPSV, JMK, ROPJV, obce, sponzorské dary, dobrovolníci,
příspěvky od uživatelů
– vznik denního stacionáře
– vznik odlehčovacích služeb
– zahájení provozu
– vznik nových lůžek odlehčovacích služeb
– vytíženost služby, poptávka
– zajištění realizátora
– nepodaří se zajistit dostatek finančních zdrojů
– nezájem uživatelů
– nedostatek odborného personálu
– neúspěch při podání žádosti o dotaci na MPSV
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Opatření 5.4

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Rozvoj rané péče pro děti s mentálním a kombinovaným
postižením
Raná péče je preventivní sociální službou, která se zaměřuje
na rodiny s dítětem se zrakovým, tělesným, mentálním,
kombinovaným a zdravotním postižením a je zabezpečována
v jejich přirozeném prostředí, popřípadě ve středisku rané péče.
Z mapování poptávky vyplynulo, že tuto službu je potřeba pro
danou cílovou skupinu rozšířit, nejlépe personálním navýšením,
a to v ORP Brno.
V současnosti
je
tato
sociální
služba
poskytována
v Jihomoravském kraji Občanským sdružením LOGO, Slezskou
diakonií a Střediskem rané péče SPRP Brno s celorepublikovou
působností.
– snížení negativního vlivu postižení
– zvýšení vývojové úrovně dítěte
– posílení kompetencí rodiny
– řešení akutní zátěžové situace
– zvýšení sociálních schopností a dovedností
– vytvoření podmínek sociální integrace pro dítě, rodinu
i společnost
– snížení závislosti na sociálním systému
JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb rané péče v ORP Brno,
Břeclav, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou a Znojmo.

Aktivity

Časový harmonogram

ORP Brno.
Udržení současné sociální služby, rozšíření služby o jednoho
pracovníka.
2008 – zvýšení o jednoho pracovníka, zaškolení
2009 – realizace sociální služby
2010 – 2011 – bude v průběhu doplněno
Realizátoři: Slezská diakonie EIliada

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociální služby raná péče
23 uživatelů (1,5 úvazku)
2008 – 2009: 1 380 000 Kč
– MPSV, JMK, obec , nadace a sponzoři
– zvýšení personálu o 1,0 úvazek
– nedostatek finančních prostředků
– nezájem uživatelů
– nedostatek kvalitních pracovníků s odpovídající kvalifikací
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Osoby se smyslovým a tělesným postižením
Cílová skupina osob se smyslovým postižením představuje dvě základní podskupiny. Osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením popřípadě osoby postižené oběma handicapy.
Všeobecně se traduje, že nejdůležitějším smyslem pro člověka je zrak. Zrak poskytuje informace
o prostorových vztazích a jeho ztráta vyděluje člověka ze „světa věcí“. Sluch ovšem přináší akustickou
informaci do mozku již v období nitroděložního života, po narození pak mimo jiné také
ve spánku nebo v bezvědomí. Člověk přijímá zrakem přibližně 85 - 90% informací z okolního světa, je
proto zřejmé, že zraková vada ovlivňuje celou osobnost člověka. Autoři odborné literatury rozlišují
primární postižení, kterým je samotná zraková vada a postižení následné, které tato vada zapříčiňuje.
Dle Požára (2000) mají psychické důsledky zrakového postižení několik rovin. Jako první se uvádí
oblast poznávání, neboť vjemy a představy jsou závislé na kvalitě vizuální percepce. Druhou rovinou je
postižení osobnosti ve všeobecném pohledu, kdy přístup okolí k osobě s postižením může narušit
složky osobnosti. Třetí rovina zahrnuje oblast vztahů jedinec a sociální prostředí. Řada zahraničních
i našich odborníků uvádí, že vliv postižení zraku není možné redukovat na poškození (vadu) zraku,
neboť se jedná o komplexní působení všech sociálních a materiálních faktorů prostředí (k těm patří
i přístupy a předsudky ze strany okolí).
Zrakové postižení lze rozdělit dále dle stupně. Hovoříme-li o zrakovém postižení, je v praxi důležité, zda
člověk může vnímat zrakem a do jaké míry, či zda je nevidomý. Na rozdělení sociálních služeb nemá
stupeň postižení zásadní vliv, tyto služby jsou u nás poskytovány v organizacích, zařízeních
a institucích, které jsou vymezeny podle věku klienta. Stupeň postižení bude určovat potřeby jednotlivců
a tím obsah a formu nabízených služeb.
Mezinárodní klasifikace WHO uvádí u zrakového postižení pět kategorií, které mají své specifické
názvy. První kategorií je slabozrakost lehká až střední (vizus 6/18 až 6/60), druhou slabozrakost těžká
(vizus 6/60 až 3/60), třetí těžce slabý zrak (vizus 3/60 až 1/60, dříve zbytky zraku), čtvrtou je praktická
nevidomost (vizus 1/60 až světlocit s projekcí), pátou nevidomost (světlocit až totální nevidomost).
Sluch hraje u člověk nenahraditelnou roli při vývoji komunikačního procesu. Je také základní součástí
zpětnovazebního systému řeči, informuje nás o tom, co říkáme, jak hlasitě a jakou intonací.
Většina sociálních vztahů se vytváří pomocí tzv. sluchového komunikačního kanálu. Z tohoto důvodu
ztráta sluchu vyděluje člověka ze „světa lidí“. Člověk, který neslyší, může trpět sociální deprivací.
Porucha sluhu může vést k pocitu izolace, osamělosti a v konečném důsledku až ke změně osobnosti
člověka21.
Označení sluchově postižení se týká velmi nehomogenní skupiny osob, která je diverzifikována
především stupněm a druhem sluchového postižení. Termín zahrnuje tyto základní kategorie osob:
neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí. Každá z výše uvedených kategorií představuje různorodou kvalitu,
jejíž konkrétní strukturu limituje nejčastěji kvalita a kvantita sluchového postižení, věk, kdy k postižení
došlo, mentální dispozice jedince a péče, která mu byla věnována a další přidružené postižení.
Od toho se potom odvíjí i odlišnost následné péče a přístupu k jedincům se sluchovou vadou. Nutné je
však vycházet z aktuálních potřeb a požadavků osob s konkrétním typem sluchové vady, které mohou
být vzhledem k nejednotnosti typu postižení velmi rozdílné.
Sluchovou poruchou v širším slova smyslu nazýváme každé snížení sluchové ostrosti nebo změnu
kvality sluchového vjemu, která vybočuje z mezí normálního sluchu. Při audiometrickém hodnocení se
sluch považuje za normální, pokud na žádné frekvenci není sluchová ztráta větší než 20 dB.
Při posuzování poruchy sluchu podle slyšení hovorové řeči a šepotu dělíme orientačně poruchy sluchu
na lehkou nedoslýchavost (ztráta sluchu 20 – 40 dB, rozumění řeči ze vzdálenosti 6 – 4 m), středně
těžkou nedoslýchavost (při ztrátě sluchu 40 – 70 dB, rozumění řeči ze 4 – 2 m), těžkou nedoslýchavost
22.
(ztráta sluchu 70 – 90 dB, rozumění řeči z 2 – 1 m) až hluchotu (ztráta sluchu nad 90 dB)

21

KAŇA, R. Sluchová vada a sluchadla. Sanquis, 2004, s. 45 -48.
KOSTŘICA, R. a kol. (2002): Nedoslýchavost [online].
<www.orl.cz/diagnozy/audiologie/1>
22

Dostupné

na

World

Wide

Web:
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Přehled poskytovaných sociálních služeb pro osoby se smyslovým a tělesným postižením

Celkový
Název sociální služby dle
počet
Územně správní obvody ORP a celkový počet
zákona
o
sociálních
sociálních zařízení v dané ORP
službách
služeb
Blansko (3), Brno (10), Břeclav (2), Hodonín (2),
Ivančice (1)*, Kyjov (3), Moravský Krumlov (2),
Šlapanice (1)*, Veselí nad Moravou (1), Vyškov (2),
Znojmo (2), Židlochovice (2)*, ČR (3), JMK (2)

Odborné sociální poradenství

34

Osobní asistence

13

Pečovatelská služba

36

Průvodcovské a předčitatelské
služby

6

Odlehčovací služby

13

Centra denních služeb

3

Denní stacionáře

10

Brno (2), Hodonín (1), Kyjov (1), Mikulov (1), Veselí
nad Moravou (2), Znojmo(1), ČR (2)

Týdenní stacionáře

1

ČR (1)

8

Hustopeče (1), Kyjov (1), Mikulov (1), Vyškov (1),
Znojmo (1),ČR (4)

Domovy
pro
osoby
zdravotním postižením

se

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Kontaktní centra
Krizová pomoc
SAS pro rodiny s dětmi

4
1
1
2
2
5
0
1
3

SAS pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

25

Sociálně terapeutické dílny
Terénní programy

3
1

Sociální rehabilitace

18

Brno (4), Břeclav (1), Hodonín (1), Kyjov (2), Veselí
nad Moravou (3), Znojmo (1), JMK (1)
Blansko (4), Boskovice (1), Brno (6), Břeclav (2),
Bučovice (2), Hustopeče (1), Ivančice (1), Kuřim (1),
Kyjov (4), Mikulov (1), Rosice (1), Slavkov u Brna
(1), Tišnov (3), Veselí nad Moravou (3), Vyškov (2),
Znojmo (2), Židlochovice (2)
Blansko (1), Brno (1), Břeclav (1), Moravský Krumlov
(1), Vyškov (1), Znojmo (1)
Brno (6), Břeclav (1), Hustopeče (1), Vyškov (2), ČR
(3)
Boskovice (1), Vyškov (1), Znojmo (1)

Brno (1), Břeclav (1), Kyjov (1), Znojmo (1)
Veselí nad Moravou (1)
ČR (1)
Brno (2)
Blansko (1), Hodonín (1)
Brno (2), Břeclav (1), ČR (1), Hodonín (1)
0
Blansko (1)
Brno (1), Mikulov (1), Vyškov (1)
Blansko (2), Brno (4), Břeclav (3), Ivančice (1)*,
Kyjov (3), Moravský Krumlov (2), Šlapanice (1)*,
Veselý nad Moravou (1), Vyškov (2), Znojmo (2),
Židlochovice (1)*, JMK (2)
Brno (1), Veselí nad Moravou (1), ČR (1)
Blansko (1)
Blansko (1), Boskovice (1), Brno (8), Veselí nad
Moravou (1), Vyškov (1), Znojmo (1), ČR (1)

pozn. * jedná se o jednu službu poskytovanou na třech detašovaných pracovištích (Ivančice, Šlapanice
a Židlochovice)
ČR – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celé ČR
JMK – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celém JMK
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Priorita č. 6 Podpora integrace osob se smyslovým a tělesným postižením
do společnosti běžné populace a zkvalitňování péče
Popis a zdůvodnění:
Nová smyslová postižení se projevují častěji až po 50. roku života. Vzhledem k stárnoucí populaci se
dá tedy očekávat, že počet osob s těmito handicapy se bude stále zvyšovat. Vzhledem
k charakteru znevýhodnění jsou nejpotřebnějšími službami tlumočnické a překladatelské služby
pro osoby se sluchovým postižením a asistenční služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Bylo
by dobré zajistit jejich místní a typovou dostupnost, která v současnosti není zajištěna dostatečným
způsobem, neboť průvodcovské a předčitatelské služby jsou poskytovány v TyfloCentru Brno o.p.s..
a oblastní pobočce
SONS Blansko. Tlumočnické služby jsou poskytovány pouze ve 3 obcích
s rozšířenou působností – v Brně, v Břeclavi a v Hodoníně. Sociálně aktivizační služby
a odborné sociální poradenství jsou dostupné pro osoby se zrakovým postižením pouze v 6 obcích
s rozšířenou působností, a to v Brně, Blansku, Boskovicích, Břeclavi, Hodoníně, Kyjově, Veselí nad
Moravou a Znojmě. Nedostatečně je rovněž zajištěna i služba rané péče pro malé děti se smyslovým
nebo kombinovaným postižení.
Žít v přirozeném sociálním prostředí a seberealizace jsou přirozené lidské potřeby. Lidé se smyslovým
postižením často potřebují pomoc jiné fyzické osoby pro rozvoj samostatnosti, sociálních a jiných
dovedností, pro navazování kontaktu a včleňování do společnosti. Podpora terénních a ambulantních
služeb jednoznačně předchází sociální exkluzi.
Návrh opatření:

Opatření 6.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Navýšení kapacity osobní asistence a pečovatelské služby
pro danou cílovou skupinu
Z analýzy komunitních plánů vyplynula poptávka po rozšíření
osobní asistence a pečovatelské služby pro danou cílovou
skupinu. Jihomoravský kraj bude podporovat zaregistrované
poskytovatele daných sociálních služeb i jejich rozvoj. Konkrétní
záměr na rozšíření se objevil v ORP Brno, kde posílení osobní
asistence je spojeno se službami odlehčovací péče pro danou
cílovou skupinu a v ORP Hodonín.
– rozšíření kapacity existujících služeb
– udržení klienta v přirozeném prostředí
– pomoc pečujícím rodinám
– podpora integrace do společnosti
– zachování sociálních vazeb
JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb osobní asistence
a pečovatelské služby v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav,
Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov,
Rosice, Slavkov u Brna, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov
Znojmo a Židlochovice.
ORP Brno
Vtvoření projektového záměru na posílení kapacity stávajících
poskytovatelů
sociálních
služeb.
Vytvoření
kvalitních
propagačních a osvětových materiálů osobní asistence
a odlehčovacích služeb, hledání finančních zdrojů
ORP Hodonín
2009 – rozšíření osobní asistence o 0,8 úvazku pro Hodonínské
uživatele, nárůst o 1 uživatele.
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ORP Brno
2008 – 2009 - vytvoření propagačních a osvětových materiálů
a jejich distribuce
2010 – 2011 - bude v průběhu doplněno
Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování

Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Opatření 6.2

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

ORP Hodonín
2009
leden – navýšení úvazku
únor – duben – uzavření smluv s novým uživatelem
Realizátoři:
ORP Brno - Liga za práva vozíčkářů, o.s., Slezská diakonie
Eliada, Domov pro mne, o.s., APLA JM
ORP Hodonín – Pečovatelská služba Homedica, o.p.s. Hodonín
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociální služby osobní
asistence a pečovatelské služby pro danou cílovou skupinu
ORP Brno - bude v průběhu doplněno.
ORP Hodonín – 6 uživatelů
2008 – 2009
ORP Brno – 50 000 Kč
2009
ORP Hodonín – 424 000 Kč
– MPSV, JMK, obec, sponzoři
– vytvoření pracovní skupiny
– počet vytvořených propagačních materiálů
– počet besed, přednášek, kulturních akcí
– počet organizací, s nimiž byla navázána spolupráce
a partnerství
– nedostatečné finanční prostředky
– nezájem potencionálních partnerů a veřejnosti
– nefunkční pracovní skupina
– rivalita mezi poskytovateli sociálních služeb

Podpora vybudování chráněného bydlení a rozvoj
odlehčovacích služeb pro osoby s tělesným postižením
Z výzkumu poskytovatelů sociálních služeb a z podkladů
komunitních plánů obcí s rozšířenou působností vyplynulo,
že sociální služba chráněné bydlení pro cílovou skupinu osoby
s tělesným postižením je nedostatečně zabezpečena.
Konkrétní záměry na rozšíření této sociální služby se objevily
v ORP Brno, které jsou podloženy nejen dotazy klientů
v organizacích poskytujících sociální služby, ale potvrzuje
to i výzkum uživatelů. Záměr na zvýšení kapacity pobytové formy
odlehčovacích služeb v rámci přestavby se objevil v ORP
Hustopeče.
– umožní cílové skupině život v přirozeném prostředí
– nezávislost
– samostatné vedení domácnosti
– větší soukromí
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JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb chráněné bydlení
a odlehčovací služby v ORP Brno, Břeclav, Hustopeče
a Vyškov.
Aktivity

ORP Brno
Vytvoření metodiky chráněného bydlení pro občany s tělesným
postižením, zajištění 5 bezbariérových čtyřpokojových bytů.

Časový harmonogram

ORP Hustopeče
Realizace infrastrukturního projektu s podporou EU – ROP JV,
která zvýší kapacitu pobytové formy odlehčovacích služeb
na minimálně 50 uživatelů ročně.
ORP Brno
2008
01-04 – vytvoření metodiky chráněného bydlení pro osoby
s tělesným postižením
01-09 - zajištění 5 bezbariérových čtyřpokojových bytů
2009
01-05 - zahájení provozu chráněného bydlení
2010 – 2011 – bude v průběhu doplněno

Realizátoři a partneři

ORP Hustopeče
2009
01-05 - Projektová příprava řešení přístavby, diskuse s uživateli
06-07 - Žádost o podporu EU v rámci ROP JV
08-12 – v případě úspěchu žádosti realizace projektu
2011 – zahájení provozu
Realizátoři:
ORP Brno - Domov pro mne, o.s., Slezská diakonie – středisko
Eliada, APLA JM,
ORP Hustopeče – Diakonie ČCE – středisko Betlém

Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb denní
a týdenní stacionáře pro osoby s tělesným postižením
ORP Brno - 20 uživatelů
ORP Hustopeče – 10 uživatelů celoročně (tj. stálých obyvatel
Domova Betlém
ORP Brno
2008 – 2009 – 5 926 000 Kč
2009
ORP Hustopeče – 4-5mil Kč
– ESF – ROP (investiční náklady), OP LZZ, MPSV, JMK, obec,
nadace, sponzorské dary, příjmy od uživatelů
– počet chráněných bytů
– počet uživatelů
– vytvoření špatné metodiky
– nepochopení potřebnosti služby ze strany politiků a veřejnosti
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Opatření 6.3

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Podpora a navýšení rané péče pro danou cílovou skupinu
Z analýzy komunitních plánů obcí s rozšířenou působností
vyplynulo, že současná kapacita organizací poskytujících ranou
péči pro děti s tělesným a smyslovým postižením je dostatečná.
To je však dáno nedostatečným povědomím veřejnosti o této
službě, neboť odborní i praktiční lékaři, rehabilitační pracovníci
a sociální pracovníci v nemocnicích či na úřadech na tento druh
sociální služby neodkazují.
Zájem o zvýšení informovanosti veřejnosti o této službě
se objevil v ORP Brno.
– snížit negativní vliv postižení na rodinu dítěte a jeho vývoj
– zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou
omezeny
– vytvořit podmínky pro sociální integraci jak dítěte, tak rodiny
JMK
Udržení poskytované sociální služby raná péče pro danou
cílovou skupinu v ORP Brno.
ORP Brno
Vytvoření informačního materiálu s kompletními informacemi
o sociální službě raná péče a jejích poskytovatelích v Brně,
cílené informační akce pro odbornou veřejnost, osobní návštěvy
pracovníků rané péče u dětských a odborných lékařů.
Podpora vzdělávání pracovníků raná péče, rozšíření služby
o jednoho pracovníka u organizace Slezská diakonie –Eliada
2008 – 2009 - akce pro veřejnost, kampaň pro dobrovolníky
2008 – přijetí nového pracovníka, získávání finančních
prostředků na vzdělávání pracovníků rané péče
2010 – 2011 - bude v průběhu doplněno
Realizátoři: Slezská diakonie - Eliada, Středisko rané péče SPRP
Brno

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování

Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé rané péče pro danou
cílovou skupinu.
1 000 oslovených osob z laické i odborné veřejnosti
24 uživatelů
informační kampaň - 50 000 Kč
vzdělávání pracovníků rané péče – 210 000 Kč
zvýšení personální kapacity a udržení stávající klientely
ve Slezské diakonii – Eliada – 1 380 000 Kč
– MPSV, JMK, obec, sponzoři
– vytvoření a rozšíření informačního materiálu
– nárůst zájemců o ranou péči
– zvýšení kapacity SD Eliada o jednoho pracovníka
– udržení sociální služby a zajištění jejího provozu
– kurz pro pracovníky rané péče
– nedostatek financí
– nezájem lékařů o spolupráci
– nezájem uživatelů
– kurz pro pracovníky rané péče nezíská akreditaci MPSV
– nedostatečná kapacita kurzu
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Opatření 6.4

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Podpora sociální rehabilitace
Cílem opatření je zachovat poskytování sociální rehabilitace pro
osoby se zdravotním postižením v ORP Boskovice, Brno, Veselí
nad Moravou, Vyškov a Znojmo. Prostřednictvím podpory
sociální rehabilitace budou mít lidé se zdravotním postižením
možnost získat dovednosti a schopnosti směřující k dosažení
soběstačnosti a zvýšení kvality života. Cílem služeb
poskytovaných v rámci sociální rehabilitace je zamezení
sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením, udržet si
takové zaměstnání na otevřeném trhu práce, které odpovídá
nejen jejich zájmům, ale i schopnostem a osobním možnostem
a zvýší se i jejich úroveň samostatnosti. Sociální rehabilitace
zajišťuje nácvik dovedností, nácvik péče o domácnost, o děti,
nácvik samostatného bydlení, a zprostředkovává kontakt se
společenským prostředím, což je pro integraci těchto osob velice
důležité.Záměr na rozvoj sociální rehabilitace se objevil v ORP
Brno a Kyjov
– zvýšení samostatnosti
– zvýšení kvality života osob z cílové skupiny
– rozvoj dovedností
– zmírnění negativních následků daného postižení
– vytvoření podmínek k integraci
JMK
Udržení poskytované sociální služby sociální rehabilitace
pro osoby se zdravotním postižením v ORP Boskovice, Brno,
Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo
ORP Brno
Příprava projektového záměru na posílení sociální rehabilitace
osob s tělesným postižením se zaměřením na práci
ORP Kyjov
Rozšíření sociální služby sociální rehabilitace pro lidi se
sluchovým postižením, která není pro oblast kyjovska dostatečně
zjištěna. Zajištění finančních prostředků na rozšíření projektu.
Novou sociální službu přiblížit lidem v DPS, DS a imobilním
občanům v domácnostech. Prohloubení spolupráce s okolními
subjekty a poskytovateli soc. služeb.
ORP Brno
2009 - 2011- bude v průběhu doplněno

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady

ORP Kyjov
2009-2011 – propagační kampaň, zajištění prostředků
na pokrčování sociální služby, další vzdělávání stávajících
i nových pracovníků projektu, průběžné poskytování sociální
služby.
Realizátoři:
ORP Brno - Liga za práva vozíčkářů, o.s., AGAPO, o.s.
ORP
Kyjov
–
Základní
organizace
SNN
v ČR
Veselí nad Moravou
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociální služby sociální
rehabilitace.
ORP Brno - bude v průběhu doplněno.
ORP Kyjov – 200-300 uživatelů
ORP Brno – 7 836 000 Kč
ORP Kyjov – 490 000 Kč
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Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Opatření 6.5

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

–
–
–
–
–
–
–
–

ROP EU, MPSV, JMK, MMB, sponzorské dary, úhrady
uživatelů
zájem o službu
počet podpořených osob zapojených do pracovního procesu
nedostatek finančních zdrojů
nezájem zaměstnavatelů o spolupráci
špatná dostupnost – snaha získat prostory více v centru
informovanost okolních obcí
nepochopení potřebnosti ze strany politiků a veřejnosti

Podpora tlumočnických, průvodcovských a předčitatelských
služeb pro osoby se sluchovým postižením
V současnosti je tato sociální služba zajišťována v rámci kraje
v ORP Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Moravský Krumlov,
Vyškov a Znojmo. Z expertní analýzy města Brna vyplynula
výrazná potřeba rozvoje těchto služeb a fakt, že současné
požadavky tlumočnických služeb převyšují možnosti tlumočníků.
Z těchto důvodu bude Jihomoravský kraj podporovat stávající
poskytovatele těchto služeb a podpoří jejich následný rozvoj,
popřípadě vznik nových.
– zlepšení kvality života neslyšících a osob se zrakovým
postižením
– integrace do společnosti
– zmírnění negativních následků sluchové i zrakové vady
– širší nabídka sociálních služeb
– uspokojení poptávky
JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb v ORP Blansko, Brno,
Břeclav, Hodonín, Moravský Krumlov, Vyškov a Znojmo
ORP Brno
Vypracování projektové žádosti na zřízení centra tlumočnických
služeb pro osoby se sluchovým postižením, vytvoření databáze
tlumočníků a dalších kontaktů
2008 - podání projektové žádosti
2009 - činnost centra a vytvoření databáze
2010 – 2011 - bude doplněno
Realizátoři: UNIE neslyšících Brno
Partneři:
zaregistrovaní
poskytovatelé
průvodcovských a předčitatelských služeb
Bude v průběhu doplněno.
ORP Brno – 1 500 000 Kč (2008 – 2009)
– MPSV, JMK, MMB, sponzoři
– vytvoření databáze tlumočníků a kontaktů
– fungující centrum tlumočnických služeb
– malá informovanost o této službě
– odmítání spolupráce s jinými organizacemi
– nedostatek financí na realizaci projektu

tlumočnických,
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Opatření 6.6

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity
Časový harmonogram

Podpora sítě služeb pro osoby se zrakovým postižením,
zejména poradenství, aktivizační, rehabilitační a vzdělávací
programy uzpůsobených způsobu příjmu informací osobami
se zrakovým postižením
V současnosti je tato sociální služba zajišťována v rámci kraje
v ORP Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Moravský
Krumlov, Vyškov a Znojmo.Vzhledem k tomu, že potřeba
sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením stále roste
bude Jihomoravský kraj podporovat stávající poskytovatele
sociálních služeb popřípadě i jejich následný rozvoj.
– zlepšení kvality života neslyšících a osob se zrakovým
postižením
– integrace do společnosti
– zmírnění negativních následků sluchové i zrakové vady
– širší nabídka sociálních služeb
uspokojení poptávky
JMK
Udržení poskytovaných sociálních služeb v ORP Blansko, Brno,
Břeclav, Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Vyškov a Znojmo
- bude v průběhu doplněno
Realizátoři: TyfloCentrum Brno, o.p.s.SONS ČR – Blansko- PPS
a ostatních jejich poboček, které mají registraci pro celý JMK.

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro
osoby se zrakovým postižením.
60 uživatelů
2008-2009
ORP Brno – 1 000 000Kč
– MPSV, JMK, MMB, sponzorské dary
– Počet klientů a poskytovaných úkonů na pracovištích se
specializací na osoby se zrakovým postižením
– nedostatek financí na realizaci projektu
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Cílová skupina osob ohrožených sociálním vyloučením a osoby v krizi
Osoby ohrožené sociálním vyloučením mají své specifické problémy a potřeby, nicméně většina
problémů a nedostatků, s nimiž se musejí potýkat, jsou podobného rázu.
Patří k nim
-

znevýhodnění ve společnosti, ve vzdělávání a na trhu práce
problém integrace v rámci společnosti, zaměstnání a vzdělávání
hrozba sociální izolace a osamělosti
problém závislosti a nesamostatnosti prohlubující společenské i pracovní znevýhodnění
nedostatečný přenos informací
nedostatečná podpora s ekonomickými, sociálními i psychickými obtížemi
sociální práce s těmito osobami je omezena na administrativní distribuci sociálních
dávek.

Vzhledem k nesourodnosti celé skupiny tzv. osob v krizi, tak není možné podat uspokojující data/
statistiky za každou takovou minoritu v Jihomoravské kraji nebo v České republice. Na základě
dostupných dat se lze domnívat, že se jedná o lidi, kteří se potýkají s materiální existencí, často se
jedná o dlouhodobě nezaměstnané, v extrémním případě o osoby bez domova (bezdomovce).
U osob společensky nepřizpůsobivých rozlišujeme následující kategorie: občané propuštění z výkonu
trestu odnětí svobody, občané, proti nimž je vedeno trestní řízení (popř. odložení výkonu trestu),
občané závislí na alkoholu a jiných toxikomaniích, občané žijící nedůstojným způsobem života, občané
propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní a Oblastní charitaranné výchovy po dosažení
zletilosti. Společnými charakteristikami těchto skupin mohou být chybějící či narušené rodinné vazby,
chybějící či narušené vazby na trh práce, chybějící či narušené bytové zázemí. Jedinec ocitající se
v takové životní situaci je vážně ohrožen fenoménem bezdomovectví.23
Nejčastějšími příčinami bezdomovectví jsou (buď odděleně či v kombinaci nebo kumulaci) dlouhodobé
vyloučení z trhu práce, nedostatečné rodinné a sociální vazby, kriminální minulost
(především u „neromů“), psychické poruchy či nemoci včetně všech druhů závislostí
(zejména na alkoholu) či nižší intelekt, mladí lidé opouštějící ústavní výchovu, nefunkční systém
v oblasti sociálního bydlení a nedostatečné využívání některých nástrojů bytové politiky.
Vzhledem k mnoha různým příčinám vzniku tohoto jevu, je nutné problematiku řešit komplexně,
a to zajištěním dostatečné kapacity míst i personálu, který by uživatelům těchto sociálních služeb
určených této cílové skupině pomohl nejen v zajištění momentálních životních potřeb, ale především
v těžkém návratu do běžného života.
Kromě problematiky osob bez přístřeší je nutné se v současné době zabývat i problematikou osob
ohrožených závislostí nebo již závislých na návykových látkách a skupinou etnických menšin, kterých se
segregace také dotýká. Cílová skupina etnické menšiny se mj. zabývá sociálně vyloučenými příslušníky
24
romského etnika, kteří jsou nejvíce sociálně vyloučenou menšinou.
Mezi nejčastější problémy patří:
- problémy s bydlením
- nedostatek finančních zdrojů
- dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost
- závislost na sociálních dávkách, vyšší riziko propadu do sociálních patologií
a psychologická frustrace pramenící z jejich situace
- nízká úroveň vzdělanosti, která se mezigeneračně reprodukuje.
Tyto charakteristiky znemožňují překlenout cyklus sociálního vylučování přičemž dalším aspektem
sociálního vyloučení je etnická diskriminace.

23

Podle Vágnerové „bezdomovec může být osobou bez trvalého bydliště nebo je tzv. osobou bez přístřeší,
která sice oficiálně trvalé bydliště má, ale z nějakého důvodu jej nechce nebo nemůže užívat.“ (Vágnerová 2004).
24

Pro zajištění aktuálních informací bude navázána spolupráce s koordinátorem romské problematiky
z odboru školství JMK a následné informace budou zapracovány do finální verze, včetně aktuálních
informací z RVZRK
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Cílová skupina v sobě zahrnuje:
- imigranty a azylanty,
- oběti obchodu s lidmi,
- oběti trestné činnosti,
- osoby bez přístřeší,
- osoby komerčně zneužívané,
- osoby ohrožené závislostí nebo již závislé na návykových látkách ať už alkoholových
nebo nealkoholových
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
- osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
- pachatelé trestné činnosti,
- etnické menšiny,
- osoby osamělé,
- sociálně slabé,
- propuštěné z výkonu trestu,
- osoby s odlišnou sexuální orientací,
- prostituující muže/ženy, osoby, které neumějí nebo nemohou uplatnit svá lidská nebo
občanská práva.
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Přehled poskytovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením*

Celkový
Název sociální služby dle
počet
Územně správní obvody ORP a celkový počet
zákona
o
sociálních
sociálních zařízení v dané ORP
službách
služeb

Odborné sociální poradenství

38

Blansko (2), Brno (23), Bučovice (1), Hodonín (2),
Kyjov (1), Šlapanice (1), Tišnov (1), Veselí nad
Moravou (1), Vyškov (1), Znojmo (2), Židlochovice
(1), ČR (1), JMK (1)

Odlehčovací služby
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Telefonická krizová pomoc

2
2
1
5

Znojmo (1), ČR (1)
Hodonín (1), ČR (1)
Blansko (1)
Blansko (1), Brno (3), Hodonín (1)

Azylové domy

20

Blansko (1), Boskovice (1), Brno (10), Břeclav (2),
Hodonín (2), Moravský Krumlov (1), Vyškov (1),
Znojmo (2)

Domy na půl cesty

3

Brno (2), Pohořelice (1)

Kontaktní centra

7

Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež
Noclehárny
Služby následné péče

4
5

Brno (3), Břeclav (1), Hodonín (1), Kyjov (1), Znojmo
(1)
Blansko (3), Brno (1)
Blansko (1), Brno (2), Břeclav (1), Hodonín (1)

12

Blansko (1), Brno (10), Tišnov (1)

6
4

SAS pro rodiny s dětmi

9

Blansko (1), Brno (3), Hodonín (1), Znojmo (1)
Brno (2), Kyjov (1), ČR (1)
Blansko (1), Boskovice (1), Brno (3), Kyjov (1),
Znojmo (1), JMK (2)

SAS pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace

1

Brno (1)

3
11
8

Brno (2), Kyjov (1)
Blansko (3), Brno (5), Kyjov (1), Vyškov (1), JMK (1)
Blansko (1), Brno (4), Hodonín (1), Vyškov (1)

ČR – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celé ČR
JMK – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celém JMK
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Priorita č. 7 Rozvoj sociálních služeb pro osoby bez domova
Popis a zdůvodnění:
Z podkladů od obcí s rozšířenou působností vyplývá, že jsou podhodnoceny kapacity ubytovacích
služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, jako jsou noclehárny, azylové domy
a krizová lůžka. Problémem je i možnost diferencovaného bydlení podle pohlaví a věku. Vyšší
ubytovací kapacity jsou pro muže, zcela nedostačující je azylové ubytování pro ženy a mladé dospělé
Za nedostatečné jsou kapacity azylového bydlení považovány v rozvojových materiálech Brna, Blanska,
Znojma, Moravského Krumlova, Rosic, Tišnova, Hustopečí, Hodonína a Kyjova. Důraz je také třeba
klást nejen na zvyšování kvality těchto sociálních služeb, ale i na navázání spolupráce mezi
jednotlivými poskytovateli vzhledem k možnosti účelnějšího využívání stávajících kapacit, zvlášť
při přihlédnutí k sezónnímu charakteru služby.
Návrh opatření:

Opatření 7.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Posílení kapacity krizového ubytování – noclehárny, krizová
lůžka, nízkoprahová denní centra
Sociální služby jsou zaměřeny zejména na zlepšení životních
podmínek prostřednictvím poskytnutí informací, snížení
sociálních a zdravotních rizik nebo zprostředkování služeb
souvisejících s možností řešení jejich situace. Dále zajišťují
základní životní potřeby, podporu a odborné poradenství
při řešení problémů lidí společensky nepřizpůsobivých či osob,
jež se dostaly do těžké životní situace, kterou nedokáží samy
řešit. Ze statistik dokládající návštěvnost těchto služeb je zcela
patrné, že zájem o ně každý rok roste. Z toho důvodu je zcela
zřejmé udržet jak stávající poskytovatelé sociálních služeb
noclehárny, krizová lůžka a nízkoprahová denní centra, v ORP
Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín a Znojmo, tak i podporovat
jejich rozvoj. Konkrétní záměry se objevily v ORP Blansko, Brno,
Břeclav, Hodonín, Hustopeče a Znojmo
– pokles počtu osob postižených v důsledku sociální exkluzi
– pokles kriminality páchané těmito osobami
– omezení patologických jevů v oblasti osob ohrožených
sociálním vyloučením
– dočasné ubytování
– řešení individuálních problémů
– motivace ke změně životních postojů, vedoucí k opětovnému
začlenění do společnosti
JMK
Udržení
poskytovaných
sociálních
služeb
noclehárna
a nízkoprahových denních center určené pro danou cílovou
skupinu v ORP Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín a Znojmo.
ORP Blansko
Projektový záměr stavebních úprav stávající noclehárny
pro muže o možnost rozšíření o 2-3 lůžka určené pro ženy
včetně sociálního zařízení.
ORP Brno
Záměr rozšířit v horizontu několika let služby denní centrum
společně s azylovým bydlením o krizová lůžka pro potřeby
při živelných pohromách. Příprava projektového záměru
na zřízení noclehárny pro mladé dospělé neboť tato cílová
skupina má specifické potřeby a životní cíle než lidé
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v předdůchodovém či důchodovém věku.
ORP Břeclav
Zabezpečení krizového ubytování – noclehárna v Břeclavi –
jednorázové noclehy a krátkodobé pobyty.
ORP Hodonín
Rozšíření provozní doby nízkoprahového denního centra
o víkendové pobyty, neboť provedený výzkum potřeb prokázal,
že pro uživatelé je stávající provozní doba nedostačující zejména
v zimním období. Od roku 2009 bude nízkoprahové zařízení
poskytovat sociální služby nejen o sobotách a nedělích,
ale i o svátcích v období od začátku října do konce března. Tento
provoz bude zaházej od 1. 1. 2009, v období duben až září bude
denní centrum otevřeno pouze v pracovní dny.
ORP Hustopeče
Zřízení a provozování azylového domu. Zajištění projektové
dokumentace na stavební práce, vyhotovení rozpočtu včetně
analýzy možných finančních zdrojů, rekonstrukce stávajících
prostor NEBO, vyhledávání objektu vhodného na azylový dům,
vypsání výběrového řízení na stavební práce, realizace
stavebních úprav, poskytování sociálních služeb.
ORP Znojmo
Projektový záměr na zřízení denního centra s krizovými lůžky,
které je žádoucí především v zimních měsících.
ORP Blansko
- v průběhu bude doplněno
ORP Brno
2008-2009 – přípravná fáze realizace projektu
2010-2011- bude v průběhu doplněno
ORP Břeclav
2009 – registrace sociální služby, napsání projektové žádosti
o dotace, opční smlouva o přednostním právu na koupi budovy,
2010-2011- rekonstrukce budovy, stěhování služeb do
upravených prostor
Časový harmonogram

ORP Hodonín
1.pololetí 2009 – pracovníci budou absolvovat potřebný kurz,
Leden 2009 – zahájení provozu.
ORP Hustopeče
2009 – vyvolat jednání s kompetentními osobami MěÚ, (společně
hledat řešení), na základě kladných výstupů žádat o dotace,
upravení vztahu k získané budově.
ORP Znojmo
2008-2009 – vypracování projektu
stavebních úprav
2010-2011 - bude v průběhu doplněno

dle

výzvy,

realizace
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Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Realizátoři:
ORP Blansko - DCHB, Oblastní charita Blansko, Město Blansko
ORP Brno - MMB OSP, u zřízení noclehárny pro mladé dospělé
bude v průběhu doplněno
ORP Břeclav – DCHB, Oblastní charita Břeclav
ORP Hodonín – DCHB, Oblastní charita Hodonín
ORP Hustopeče – DCHB, Oblastní charita Břeclav, Město
Hustopeče
ORP Znojmo - Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.,
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb
noclehárna a denní centra pro danou cílovou skupinu.
ORP Blansko – 3 lůžka pro ženy
ORP Brno
- rozšíření denního centra společně s azylovým bydlením bude
v průběhu doplněno
- noclehárna pro mladé dospělé – 35/40 lůžek
ORP Břeclav – 6-8 lůžek
ORP Hodonín – 35 uživatelů/měsíc
ORP Hustopeče – 15 lůžek
ORP Znojmo
- bude v průběhu doplněno
ORP Blansko
- bude v průběhu doplněno
ORP Brno
2008-2009 - na rozšíření denního centra společně s azylovým
bydlením - 7 306 300 Kč
- noclehárna pro mladé dospělé – bude v průběhu doplněno
ORP Břeclav
2009 – 500 000 Kč
ORP Hodonín
2009 – 238 700 Kč
ORP Hustopeče
Rekonstrukce – 1 000 000 Kč
Stavba – 15 000 000 Kč
ORP Znojmo – 5 400 000 Kč
– EU, granty NNO, nadace, MPSV, JMK, obce
– předložení studie na rozšíření noclehárny
– počet spolupracujících organizací
– nalezení zřizovatele projektu
– nedostatek finančních prostředků
– nenalezení vhodného poskytovatele sociální služby
– Město Znojmo a obce nebudou mít zájem
– pokles návštěvnosti do té doby, než si současní uživatelé
zvyknou na novou lokalitu
– zneužívání denního centra občany žijícími v nové lokalitě
města Brna
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Opatření 7.2

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

Navýšení kapacity azylového bydlení pro muže a pro ženy
a realizace podpůrných programů (soc. rehabilitační
a sociální programy)
Azylové domy poskytují sociální služby na přechodnou dobu
osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Zajišťují základní životní potřeby, podporu a odborné poradenství
při řešení problémů lidí společensky nepřizpůsobivých či osob,
které se dostaly do tíživé sociální situace. Služby jsou zaměřeny
na zlepšení životních podmínek, snížení sociálních a zdravotních
rizik, nebo zprostředkování služeb souvisejících s možností
řešení jejich situace.
Ze statistik dokládající jejich návštěvnost je zcela patrné,
že zájem o tuto sociální službu každý rok roste. Z toho důvodu je
zcela jednoznačné udržet jak stávající poskytovatele sociální
služby azylové bydlení v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav,
Hodonín, Moravský Krumlov, Vyškov a Znojmo. Konkrétní
projektové záměry se objevily v ORP Brno, Břeclav
a Znojmo.
– řešení jejich nepříznivé životní situace
– pokles počtu osob postižených v důsledku sociální exkluzi
– pokles kriminality páchané těmito osobami
– omezení patologických jevů v oblasti osob ohrožených
sociálním vyloučením
– dočasné ubytování
– řešení individuálních problémů
– motivace ke změně životních postojů, vedoucí k opětovnému
začlenění do společnosti
JMK
Udržení poskytování sociální služby azylového bydlení
pro muže a ženy v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav,
Hodonín, Moravský Krumlov, Vyškov a Znojmo.
ORP Brno
Přestěhování azylového domu z ulice Karlova na ulici
Bratislavská s možností rozšířit v horizontu několika let služby
o krizová lůžka. Tato realizace souvisí s denním centrem
pro lidi bez domova, které je v opatření v 7.1. Napsání
investičních projektů na EU.
ORP Znojmo
Projektový záměr na přístavbu azylového domu pro muže, neboť
z ubytovacích podkladů vyplývá, že o poskytování sociální služby
je stále větší zájem a kapacita 24 lůžek je neustále i v letních
měsících překračována.
2007-2009
ORP Brno - provoz Denního centra a Azylového domu
ORP Znojmo – žádost o dotaci EU (na provoz), MPSV
(na přístavbu)
2010-2011- bude v průběhu doplněno.
Realizátoři:
ORP Brno – DCHB – Oblastní charita Brno
ORP Znojmo – Město Znojmo, Centrum sociálních služeb
Znojmo, př.o.
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociální služby azylové
bydlení.
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Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

ORP Brno - bude v průběhu doplněno.
ORP Znojmo – kapacita navýšena o 25 lůžek
2008 – 2009
ORP Brno – zachování kapacity denních center a azylových
domů – 7 306 300 Kč
ORP Znojmo – 5 400 000 Kč
– EU, MPSV, JMK, obce
– udržení kapacity a kvality poskytované sociální služby
denního centra a azylového bydlení
– realizace stavby
– navýšení kapacity
– nedostatek finančních zdrojů
– pokles návštěvnosti do té doby, než si současní uživatelé
zvyknou na novou lokalitu
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Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Tyto skupiny se skládají z mladých lidí, kteří neuspěli ani podle měřítek spořádané většinové
společnosti, ani podle měřítek stabilních delikventních skupin. Typické je pro ně holdování alkoholu,
drogám a sexuální promiskuitě. Prostředky získávají žebráním, půjčkami, drobnými krádežemi,
prodejem drog apod. Zůstaneme-li v rovině tzv. „normální osobnosti“, mezi extrémně ohroženou část
populace patří dospívající jedinci.25 Potřeba konzumace drogy přetrvává, přestože člověk ví o jejím
škodlivém vlivu (často se o něm přesvědčil sám, uvědomuje si své potíže). Mnohdy mu její užívání vadí,
chtěl by je omezit nebo dokonce přestat, ale nedokáže to.“ (Vágnerová 2005: 648 – 549).
Souhrn dosavadního vývoje drogové scény v Jihomoravském kraji (dle Strategie protidrogové politiky
na období 2005 – 2009 Jihomoravského kraje) je následující:
-

-

Jihomoravský kraj je charakteristický příznivým sociálním prostředím včetně příznivé
situace v oblasti užívání drog – tedy nižším výskytem experimentálního i problémového
užívání, nižšími počty žádostí o léčbu v souvislosti s heroinem, a zároveň zde nedochází
ke koncentraci kriminality.
Průměrný věk uživatelů nízkoprahových zařízení roste.
V Jihomoravském kraji je nejvíce rozšířenou nealkoholovou drogou pervitin, v roce
2004 bylo zaznamenáno v kontaktně léčebných centrech 963 případů.
Zastoupení mužů a žen je 2:1. Je zaznamenán velký nárůst žen.
Nejrozšířenější aplikace základní drogy podle pohlaví byla aplikace injekční (74%)
ze dvou třetin u mužů a jedné třetiny u žen a dále aplikace šňupáním či čicháním
(12,8%) a užití drogy kouřením (8,5%).

Přehled poskytovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách

Celkový
Název sociální služby dle
počet
Územně správní obvody ORP a celkový počet
zákona
o
sociálních
sociálních zařízení v dané ORP
službách
služeb
Blansko (2), Brno (13), Hodonín (1), Kyjov (1),
Odborné sociální poradenství
22
Tišnov (1), Veselí nad Moravou (1), Vyškov (1),
Znojmo (1), ČR (1)
Domovy se zvláštním režimem
2
Hodonín (1), Znojmo (1)
Telefonická krizová pomoc
4
Blansko (1), Brno (2), Hodonín (1)
Azylové domy
3
Brno (2), Břeclav (1)
Brno (3), Břeclav (1), Hodonín (1), Kyjov (1), Znojmo
Kontaktní centra
7
(1)
Krizová pomoc
1
Blansko (1)
Nízkoprahová denní centra
2
Brno (1), Břeclav (1)
Nízkoprahová zařízení pro děti
5
Blansko (1), Brno (2), Hodonín (1), Tišnov (1)
a mládež
Noclehárny
1
Brno (1)
Služby následné péče
4
Brno (2), Kyjov (1), ČR *(1)
SAS pro rodiny s dětmi
1
Kyjov (1)
Terapeutické komunity
3
Brno (2), Kyjov (1)
Terénní programy
5
Blansko (1), Brno (2), Kyjov (1), Vyškov (1)
Sociální rehabilitace
4
Blansko (1), Brno (3)
pozn. * ČR – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celé ČR

25

Mimo jiné je to dáno jejich zvýšenou emocionální labilitou, hyperkritičností vůči sobě i okolí, rozporem mezi jejich
sociální rolí, kdy je od nich očekáváno chování a jednání na dospělé úrovni, a sociální pozicí, kde jsou jim dosud
přiznávána práva nedospělého, dítěte, a zvýšeným prožíváním strachu až úzkosti pramenící z nejistoty pojetí vlastní
osoby, z nejistoty o své roli v životě apod.
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Priorita č. 8 Podpora, stabilizace a rozvoj stávajících služeb pro uživatele drog
v Jihomoravském kraji
Popis a zdůvodnění:
V Jihomoravském kraji je nejvíce rozšířenou nealkoholovou drogou pervitin, v roce 2004 jen
v kontaktních a poradenských službách (kontaktní centra a terénní programy) bylo registrováno 1 975
klientů - uživatelů drog, z nich bylo 80% injekčních UD.26 Sociální služby jsou zaměřeny
na ovlivňování klientů ideálně směrem k abstinenci, minimalizaci negativních důsledků užívání drogy
oblasti zdravotní a sociální a léčbu závislostí. V Jihomoravském kraji je nutné sociální služby,
které nově fungují od začátku roku 2007, stabilizovat a na základě průzkumu potřeb drogové scény
rozvíjet.
Programy specifické primární prevence poskytovalo v roce 2007 středisko prevence v brně. Svými
programy oslovilo 6 720 respondentů. V roce 2007 Sdružení Podané ruce provozovalo 10 kontaktních
a poradenských služeb určených osobám škodlivě užívajícím drogy, zejména pak problémovým
uživatelům a závislým a jejich blízkým.
V oblasti primární prevence Sdružení Podané ruce v Jihomoravském kraji počátkem roku 2008 zahájilo
spolupráci s ostatními poskytovateli a krajem na projektu tvorby efektivního a nákladově přijatelného
krajského systému primární prevence.
Zajištění spektra služeb pro uživatele návykových látek (legálních i nelegálních).
Návrh opatření:

Opatření 8.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Podpora dostupné sítě nízkoprahových programů pro osoby
ohrožené návykovými látkami – kontaktní centra, služby
následné péče terapeutické komunity a terénní programy
Podpora poskytovatelů sociálních služeb terénních programů,
kontaktních center a služeb následné péče v ORP Brno, Břeclav,
Hodonín, Kyjov, Vyškov a Znojmo. Tyto sociální služby jsou
určeny převážně uživatelům návykových látek nebo omamných
psychotropních látek, osobám bez přístřeší, osobám žijícím
v sociálně vyloučených komunitách, osobám s duševním
chronickým onemocněním a jiným sociálně ohroženým
skupinám. Cílem těchto služeb je tyto osoby vyhledat,
minimalizovat rizika jejich způsobu života a snižovat jejich
sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových
látek.
Terénní programy v ORP Blansko, Brno, Hodonín, Ivančice,
Kyjov a Vyškov, velmi často pracují metodou streetworku.
V současné době jsou terénní programy na základě analýzy
poskytovatelů personálně a finančně podhodnoceny. Posílení
těchto sociálních služeb vzešel z komunitních plánů ORP Brno
Blansko a Ivančice
– předcházení sociálnímu vyloučení jednotlivců, rodin či celých
sociálních skupin
– řešení jejich nepříznivé sociální situace
– změny chování jednotlivců
– snižování zdravotních a sociálních rizik
– omezení patologických jevů v oblasti osob ohrožených
sociálním vyloučením

26

Pro zajištění aktuálních informací bude navázána spolupráce s koordinátorem protidrogové prevence z odboru
školství JMK a následné informace budou zapracovány do finální verze, včetně aktuálních informací z RVKPP.
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JMK
Udržení poskytování sociálních služeb kontaktní centra, služby
následné péče, terapeutické komunity a terénní programy v ORP
Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Vyškov a Znojmo.

Aktivity

ORP Blansko
Zajištění poskytování terénních programů na základě vytvoření
koncepce spolupráce mezi poskytovateli jednotlivých institucí,
posílením pracovní skupiny, distribucí speciálních informačních
materiálů a spoluprací při vyhledávání těchto problémových
skupin.
ORP Brno
Příprava mapování lokalit z hlediska výskytu cílové skupiny
pro působnost terénních sociálních pracovníků jednotlivých
organizací. Naplánování rozšíření sociální služby a navýšení
počtu streetworkerů v návaznosti na grantového řízení

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování

Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

ORP Ivančice
Bude v průběhu doplněno.
2008 – 2009
ORP Blansko – bude v průběhu doplněno
ORP Brno – zvýšení počtu pracovníků, realizace služby a její
zhodnocení
Realizátoři:
ORP Blansko - DCHB Oblastní charita Blansko, Sdružení
Podané ruce Brno, Město Brno
ORP Brno- Ratolest Brno Nízkoprahový klub Likusák, Rozkoš
bez Rizika, Sdružení Podané ruce, Občanské sdružení Plán B
KLUB LABYRINT, MMB oddělení sociální rehabilitace
ORP Ivančice – Město Ivančice
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb kontaktní
centra, služby následné péče, terapeutické komunity a terénní
programy.
ORP Blansko – bude v průběhu doplněno
ORP Brno – o 12 terénních sociálních pracovníků
ORP Ivančice – 120 osob
2008 - 2009
ORP Blansko – bude v průběhu doplněno
ORP Brno – 10 000 000 Kč
ORP Ivančice – 300 000 Kč
– EU fondy, MPSV, MZ, MŠMT, JMK, obce, Rada vlády pro
koordinaci protidrogové politiky, nadace, dary, členské
příspěvky
– udržení rozsahu stávajících sociálních služeb
– zvýšení počtu pracovníků pracujících metodou streetwork
– nové lokality, kde pracují terénní pracovníci
– počet vyměněných stříkaček
– nedostatek finančních zdrojů
– výběr kvalitních pracovníků
– dobrý monitoring lokality a cílové skupiny
– pod-financování pracovníků
– dobré a citlivé PR služeb
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Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí chápeme jako subkultury moderní
společnosti, jejichž členové se mezi sebou liší svými představami o důstojném životě
a rozdílnou mírou příležitostí k naplňování těchto představ. Z toho vyplývá, že etnické menšiny
a osoby z jiného sociokulturního prostředí můžeme charakterizovat jako minoritní skupinu občanů státu,
kterou spojuje společný rodový a rasový původ, národnost, historické zkušenosti, náboženství, sociální
a kulturní znaky, především jazyk, obyčeje, tradice, sociální rituály, tabu, životní styl, motivační
a
hodnotové
struktury,
mentalita
i
psychické
zvláštnosti
(http://slovnik-cizich
slov.abz.cz/web.php/slovo/etnicka-mensina).
V souvislosti s migračním pobytem obyvatelstva v Evropě narůstá počet cizinců.Dle údajů Českého
statistického úřadu ke dni 30.11. 2007 (Statistiky Českého statistického úřadu, www.czso.cz , Cizinci
v ČR) žije v Jihomoravském kraji celkem 32.632 cizinců, z nich 12.960 má povolen trvalý pobyt
a 19.672 osob zde pobývá na ostatních typech víz. Jen ve městě Brně žije celkem 24.151 cizinců,
z nichž má trvalý pobyt povoleno 8.789 osob a na ostatních typech víz pobývá 15.362 osob.
Jedná se ve většině případů o sociálně znevýhodněnou skupinu osob s legálním pobytem
v ČR vzhledem k nedostatečnému ovládání českého jazyka¨, špatné orientaci ve společnosti,
neschopnosti adekvátně řešit svoje aktuální problémy aj. Mnohdy se potýkají i s etnickou, rasovou
či náboženskou diskriminací.
ČR má velmi nízkou porodnost na světě a proto cizinecký prvek bude hrát nezastupitelnou úlohu
i v důsledku dlouhodobých nepříznivých demografických trendů v české společnosti. Dle analýzy MPSV
ČR bude na českém trhu páce v roce 2030 chybět zhruba 420 tisíc kvalifikovaných pracovníků. Cílem
by mělo být postupně zvýšit zaměstnanost kvalifikovaných cizinců a přispět k jejich sociální integraci
do společnosti.
Problémy spojené s existencí sociálně vyloučených lokalit se v neposledních řadě koncentrují
v relativně strukturálně zaostalejších oblastech. Jejich obyvatelé si vedle těchto problémů stěžují
i na nedostatek kvalitních vzdělávacích a sociálních služeb či dopravní infrastruktury.27
Stávávající situace v Jihomoravském kraji
V ČR se jedná především o romské etnikum, které představuje nejméně integrovanou
a nejvíce sociálně vyloučenou menšinu, u níž jsou typické ekonomické problémy – bydlení, dlouhodobá
nezaměstnanost, nedostatek finančních prostředků, zadluženost, závislost na finančních dávkách
a nízká úroveň vzdělání bránící v získání zaměstnání, které by vedlo k vyřešení finanční situace atd.

27

Za klíčové nástroje řešení majoritní společnost považuje na jedné straně kroky proti dlužníkům a zmírňování
závislosti na sociálních dávkách a na straně druhé investice do dětí a jejich vzdělání. První uvedlo mezi třemi
preferovanými nástroji 69 % dotázaných, druhých z nich 46 %. Téměř tři čtvrtiny oslovených souhlasilo s podporou
romských pedagogických asistentů, přes 80 procent považuje za efektivní systematické doučování a samostatnou
přípravu předškolních dětí. http://www.gac.cz/documents/nase_prace_vystupy/GAC_KLIC_tisk_zprava.pdf

141

Vývoj počtu cizinců v ČR – měsíční údaje – 2007/03-2008/0328
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Přehled poskytovaných sociálních služeb pro imigranty, azylanty a etnické menšiny

Celkový
Název sociální služby dle
počet
Územně správní obvody ORP a celkový počet
zákona
o
sociálních
sociálních zařízení v dané ORP
službách
služeb
Odborné sociální poradenství

15

Telefonická krizová pomoc
Azylové domy
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež
Noclehárny
SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Terénní programy
Sociální rehabilitace

2
3
1
2
2

Blansko (2), Brno (10), Kyjov (1), Tišnov (1), Veselí
nad Moravou (1)
Blansko (1), Hodonín (1)
Brno (3)
Brno (1)
Blansko (2)
Brno (1), Hodonín (1)

9

Blansko (1), Brno (8)

1
3

Hodonín (1)
Brno (3)

1

Brno (1)

5
4

Blansko (1), Brno (2), Břeclav (1), Hodonín (1)
Blansko (1), Brno (2), Vyškov (1)
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Priorita č. 9 Zajistit dostupné sociální služby zaměřené na integraci etnických
menšin a příslušníků sociálně vyloučených, převážně romských komunit.
Popis a zdůvodnění:
Snižování sociálního znevýhodnění příslušníků etnických menšin a posílení jejich schopnosti zapojit se
do společnosti a na otevřený trh práce prostřednictvím různých forem integračních programů
(sociální poradenství, terénní programy, nízkoprahová zařízení, vzdělávací programy).
Ze SWOT analýzy a dalších dostupných zdrojů vyplývá, že služby zaměřené na integraci příslušníků
etnických menšin nejsou dostupné ve všech oblastech kraje. Jedná se zejména o služby zaměřené
na integraci azylantů a migrantů
Návrh opatření:

Opatření 9.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování

Zajištění odborného poradenství pro azylanty, imigranty
a etnické menšiny s cílem začlenění do společnosti
a uplatnění na trhu práce
Odborného poradenství, v ORP Blansko, Brno, Kyjov, Tišnov
a Veselí nad Moravou, poskytované cílové skupině azylantů,
imigrantů a etnických menšin má svá specifika, která je nejen
nutno zohlednit, ale i respektovat. Velká část uživatelů je často
konfrontována s diskriminujícím postojem při umožnění přístupu
ke službách, především z oblasti zaměstnanosti a bydlení.
Podpora odborného poradenství ve stávajícím rozsahu
a zajištění antidiskriminační péče v ORP Brno posílí naději
na uplatnění a sociální začlenění příslušníků sociálně
vyloučených komunit.
– zjednodušení integrace cizinců do společnosti
– posílení sociálních kompetencí
– zlepšení začlenění cizinců na trh práce
– zvýšení informovanosti o podobách diskriminace, právech
a postupech při nápravách diskriminačního jednání
JMK
Udržení a rozvoj poskytování sociální služby odborné sociální
poradenství
v ORP
Blansko,
Brno,
Kyjov,
Tišnov
a Veselí nad Moravou
ORP Brno
Kontinuální poskytování poradenství v oblasti zaměstnávání,
diskriminace v rozsahu 2x týdně 4 hodiny, zajištění asistence při
podezření na diskriminační jednání a asistenci při vyjednávání
mezi obětí diskriminace a diskriminující osobou, umožnění
přístupu ke službám, především z oblasti zaměstnanosti
a bydlení. Zprostředkování kontaktu na subjekty postihující
diskriminaci a spolupráce s těmito subjekty, šíření informací mezi
veřejností, tvorba a vydávání informačních materiálů.
2007 – 2009
– průběžná realizace
Realizátoři: IQ Roma servis, o.s. (zaměření na cílovou skupinu
etnické menšiny, specificky zejména romské etnikum)
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociálního poradenství.
10-30 uživatelů/ měsíčně
2008-2009 – 465 000 Kč
– EFS, MPSV, RVZRK, JMK, obce
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Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

–
–
–
–
–
–
–

Opatření 9. 2

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

realizace bezplatného poradenství
funkční provázanost organizací
nedostatek financí
strach obětí
chybějící legislativa
nedostatečná informovanost obětí diskriminace o nabídce
bezplatného právního poradenství
nedostatečná informovanost relevantních institucí

Podpora terénních programů a nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež romského etnika v sociálně vyloučených
lokalitách
Cílem opatření je zajistit kvalitu, kontinuitu a rozvoj terénních
programů v ORP Blansko a Brno, zajistit provoz stávajících
a zajistit vznik nových služeb nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež v sociálně vyloučených lokalitách v ORP Blansko
a Brno a rozvinout tyto dvě služby v ORP Břeclav. Z komunitního
plánu města Brna je zřejmé, že současné služby (terénní sociální
práce, terénní sociálně-pedagogická práce, zdravotně sociální
pomoc a policejní asistence), pokrývají asi jen polovinu klientů
služeb. Z toho důvodů navrhují zvýšení o 16 pracovníků. Činnost
současných zařízení a vznik nových je důležitá z důvodu
vysokého počtu dětí žijící v sociálně vyloučených lokalitách, kteří
nemají možnost trávit svůj čas v bezpečném a podnětném
prostředí.
– podpora pro zvládnutí obtížných životních událostí
– snížení
sociálních
rizik
vyplývajících
z konfliktních
společenských situací, životního způsobu a rizikového
chování
– nezbytná psychická, fyzická, právní a sociální ochrana
během pobytu v zařízení
– předávání informací
– pomoc klientům znovu získat sociální kompetence
– sociální začleňování
– zmirňovat nerovnosti, včetně nerovného přístupu ke službám,
vzdělání, bydlení apod.
– perence proti sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování
– prevence sociálně rizikových jevů
– osobnostní rozvoj
– podpora kvalitního trávení volného času dětí a mládeže
– podpora úspěšnosti ve vzdělávacím procesu
JMK
Udržení poskytování sociálních služeb terénní programy
a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, v ORP Blansko
a Brno, pro danou cílovou skupinu
ORP Brno
Příprava projektu a jeho podání, navýšení terénních sociálních
pracovníků.
ORP Břeclav
Udržení a rozvoj terénních programů, zřízení nového
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Příprava projektu
a jeho podání, realizace.
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ORP Brno
2008-2009 – realizace projetu, postupný nábor terénních
pracovníků, poskytování služeb, očkování proti Hepatitis A, B
2010-2011 - bude v průběhu doplněno
Časový harmonogram
ORP Břeclav
2007
–
2008
–
realizace
terénních
programů
2009 – 2013 (+2) - rozvoj terénních programů a vznik
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s využitím ESF
Realizátoři: IQ Roma servis, Drom romské středisko, Ratolest
Brno, Teen Challenge
Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb terénní
programy a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Bude v průběhu doplněno.
2008-2009 – terénní programy
ORP Brno – 5 735 000 Kč
ORP Břeclav – bude v průběhu doplněno
– EFS, RVZRK, MPSV, MŠMT, JMK, obce, nadace
– počty účastníků aktivit
– počty uživatelů služeb
– navýšení počtu terénních pracovníků a jejich udržení
– nezájem uživatelů
– nedostatek kvalifikovaných pracovníků
– nedostatek finančních prostředků
– nedostatečná spolupráce zainteresovaných subjektů
– opoždění dotací
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Cílová skupina senioři
Postavení starých lidí se ve společnosti velmi změnilo. Vzhledem k tomu, že za posledních 120 let se
průměrná délka života zdvojnásobila, nejsou už staří lidé tak výjimeční, tak moudří a ctění, jak bývali.
Počet starých lidí ve společnosti roste. Tato skutečnost by se měla projevit také v hodnotové orientaci
společnosti. Konkrétně by se měla promítnout jak do sociální politiky, do struktury sociálních služeb,
do výroby, do spotřeby, do architektury tak i zábavního průmyslu apod.(Glosová a kol.2006)
Stárnutí společnosti je potřeba chápat jako úspěšný civilizační vývoj. Je fakticky výsledkem
racionalizace přístupu k základním životním otázkám: prodloužení lidského života prostřednictvím vědy
a zároveň vychovávání jen takového počtu dětí, které si můžeme dovolit (Rabušic, Vohralíková 2004).
Pojem starý je charakterizován svou příslušností k věkové skupině definované dosažením 60, resp. 65
let. Je spojován se statusem důchodce, je považován za neaktivního či neproduktivního
a předpokládány jsou i zdravotní charakteristiky spojené s involucí – ztrátou funkčních schopností,
přítomností více chorob, postupnou ztrátou soběstačnosti.(…) Věk sám o sobě není důvodem zvýšené
potřeby péče (Matoušek a kol. 2005).
Období stáří dělíme na dvě etapy: období raného stáří (60-75 let) a období pravého stáří
(75 a více let). Rané stáří, resp. třetí věk, je obdobím života, v němž sice dochází k evidentním změnám
daným stárnutím, které ale nemusí být ještě tak velké, aby staršímu člověku znemožnily aktivní
a nezávislý život. Období po 75 roce života je označováno jako pravé stáří. Dovršením 80 let dosáhne
senior tzv. čtvrtého věku, kdy je na živu pouze polovina jeho původní generace. (Vágnerová 2004)
Vývoj a zastoupení seniorů v Jihomoravském kraji
Podle dat Českého statistského úřadu bude podíl seniorů v populaci ČR i nadále narůstat. V roce 2050
by měly y být již necelé dvě pětiny všech obyvatel české republiky starší 59 let, což v absolutním
vyjádření představuje více jak 3,6milionu osob (oproti 2,1 milionu seniorů v roce 2006).
Graf 1: Reálná a předpokládaná věková struktura obyvatelstva České republiky v letech 2006 a 2050

Zdroj: ČSÚ
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V roce 2006 tvořily polovinu za všech seniorů osoby ve věku 60-69 let, v roce 2050 bude tato věková
skupina zaujímat pouze 38% a zvýší se tak zastoupení seniorů ve věku 70 a více let. Věková skupina
70-79 let by měla ve srovnání s okem 2006 vzrůst o 96%, skupina osob ve věku 80 a více let dokonce
až o 175%.
Tabulka 1: Složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin, zastoupení osob ve věku 80 a více let
(v %) a index stáří v krajích ČR v roce 2006

Pozn.: index stáří - počet osob ve věku 60 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let
Zdroj: ČSÚ
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejstarší věkovou strukturu má v krajském srovnání zcela
jednoznačně hlavní město Praha. Poměrně nepříznivou věkovou strukturu má rovněž kraj Plzeňský,
Královehradecký a také kraj Jihomoravský s hodnotou indexu stáří bezmála 147 osob a 21%
podílem seniorů ve věku 60 a více let. Naopak „nejmladší“ populace je soustředěna
na severozápadně Čech –v kraji Ústeckém.
Regionální demografická specifika a z nich vyplývající výhled do budoucna by měl být zohledněn
zejména v koncepcích regionálního rozvoje, a to z důvodu toho, že v regionech s vyšším indexem
stáří je třeba počítat s vyššími náklady na poskytování péče seniorům29.

29

V kontextu demografického stárnutí je třeba vzít v potaz též skutečnost, že spolu s narůstajícím počtem starších
osob bude také adekvátně narůstat počet těch, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nebudou schopni
vykonávat samostatně všechny běžné aktivity každodenního života a budou se tak stávat „závislí na pomoci
dalších osob“.
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Obyvatelstvo podle pohlaví a hlavních věkových skupin podle okresů, správních obvodů obcí
s rozšířenou působností a správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2007

Počet obyvatel
k 31. 12. 2007
celkem
Jihomoravský kraj

Muži

v tom ve věku
0 - 14

15 - 64

z toho
65+

60 - 64

celkem

Ženy

v tom ve věku
0 - 14

15 - 64

65 +

celkem

v tom ve věku
0 - 14

15 - 64

65 +

1 140 534 159 102 808 105 173 327 74 632 555 338 81 538 406 437 67 363 585 196 77 564 401 668 105 964

v tom okres:
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

105 663
368 533
195 644
113 171
157 176
87 519
112 828

15 190 74 362
47 084 259 789
29 377 137 463
16 012 81 564
21 988 112 220
12 680 62 151
16 771 80 556

16 111 6 785 51 904 7 731 37 799 6 374 53 759 7 459 36 563
61 660 26 291 176 035 23 979 127 922 24 134 192 498 23 105 131 867
28 804 12 800 96 471 15 135 69 830 11 506 99 173 14 242 67 633
15 595 7 124 55 210 8 256 41 107 5 847 57 961 7 756 40 457
22 968 9 421 77 146 11 338 57 164 8 644 80 030 10 650 55 056
12 688 5 322 43 098 6 437 31 732 4 929 44 421 6 243 30 419
15 501 6 889 55 474 8 662 40 883 5 929 57 354 8 109 39 673

9 737
37 526
17 298
9 748
14 324
7 759
9 572

ORP:
Blansko
Boskovice
Brno
Břeclav
Bučovice
Hodonín
Hustopeče
Ivančice
Kuřim
Kyjov
Mikulov
Moravský Krumlov
Pohořelice
Rosice
Slavkov u Brna
Šlapanice
Tišnov
Veselí nad Moravou
Vyškov
Znojmo
Židlochovice

55 204
50 459
368 533
58 716
15 727
61 606
34 849
23 693
20 439
56 016
19 606
22 324
12 626
23 954
20 887
57 965
28 141
39 554
50 905
90 504
28 826

7 524 39 059
7 666 35 303
47 084 259 789
8 167 42 362
2 370 11 010
8 325 44 634
5 112 24 739
3 473 16 840
3 252 14 250
8 028 39 511
2 733 14 463
3 274 15 772
1 828
9 015
3 618 16 603
3 033 14 822
8 820 40 651
4 135 19 536
5 635 28 075
7 277 36 319
13 497 64 784
4 251 20 568

8 621 3 571 27 076 3 866 19 734 3 476 28 128 3 658 19 325
7 490 3 214 24 828 3 865 18 065 2 898 25 631 3 801 17 238
61 660 26 291 176 035 23 979 127 922 24 134 192 498 23 105 131 867
8 187 3 727 28 505 4 227 21 188 3 090 30 211 3 940 21 174
2 347
976
7 830 1 237
5 666
927
7 897 1 133
5 344
8 647 3 623 30 196 4 351 22 562 3 283 31 410 3 974 22 072
4 998 2 153 17 161 2 608 12 680 1 873 17 688 2 504 12 059
3 380 1 565 11 655 1 783
8 516 1 356 12 038 1 690
8 324
2 937 1 248 10 055 1 669
7 176 1 210 10 384 1 583
7 074
8 477 3 349 27 610 4 132 20 341 3 137 28 406 3 896 19 170
2 410 1 244
9 544 1 421
7 239
884 10 062 1 312
7 224
3 278 1 463 11 057 1 668
8 075 1 314 11 267 1 606
7 697
1 783
738
6 295
965
4 660
670
6 331
863
4 355
3 733 1 597 11 694 1 840
8 394 1 460 12 260 1 778
8 209
3 032 1 245 10 321 1 530
7 634 1 157 10 566 1 503
7 188
8 494 3 864 28 676 4 522 20 693 3 461 29 289 4 298 19 958
4 470 2 000 13 864 2 143
9 919 1 802 14 277 1 992
9 617
5 844 2 449 19 340 2 855 14 261 2 224 20 214 2 780 13 814
7 309 3 101 24 947 3 670 18 432 2 845 25 958 3 607 17 887
12 223 5 426 44 417 6 994
32 808 4 615 46 087 6 503 31 976
4 007 1 788 14 232 2 213 10 472 1 547 14 594 2 038 10 096

5 145
4 592
37 526
5 097
1 420
5 364
3 125
2 024
1 727
5 340
1 526
1 964
1 113
2 273
1 875
5 033
2 668
3 620
4 464
7 608
2 460

Zdroj: ČSÚ30

Institucionální respektive ústavní péče reprezentují v české republice především domovy pro
seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. Je však otázkou
zda kapacita a územní rozmístění těchto zařízení je dostačující.31Nutné zvýšit kapacity zařízení do roku
2030 přinejmenším o 21 245 míst a do roku 2050 celkem o 37 487 míst oproti současnosti. Na rostoucí
počet obyvatel seniorského věku a jejich potřeby by však měly reagovat rovněž i služby terénní či
ambulantní – zejména pečovatelská služba.

30

http://www.brno.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/8000244BB8/$File/13-640308a01.xls
V celorepublikovém průměru připadá na jedno místo v domově pro seniory zhruba 42 osob ve věku 60 a více
let. Ve věku 80 a více let připadá na jedno lůžko v některém z těchto zařízení 7 potencionálních uchazečů.
31
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Přehled poskytovaných sociálních služeb pro skupinu seniorů

Celkový
Název sociální služby dle
počet
Územně správní obvody ORP a celkový počet
zákona
o
sociálních
sociálních zařízení v dané ORP
službách
služeb

Odborné sociální poradenství

42

Osobní asistence

9

Pečovatelská služba

62

Průvodcovské a předčitatelské
služby

5

Odlehčovací služby

13

Centra denních služeb
Denní stacionáře

12
7

Domovy pro seniory

45

Domovy se zvláštním režimem

18

Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Kontaktní centra
Krizová pomoc

2
1
2
1
1

SAS pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

24

Sociálně terapeutické dílny
Terénní programy
Sociální rehabilitace

1
2
3

Blansko (2), Boskovice (1), Brno (14), Břeclav
Bučovice (1), Hodonín (3), Ivančice (1)*, Kyjov
Moravský Krumlov (1), Šlapanice (1)*, Tišnov
Veselí nad Moravou (1), Vyškov (3), Znojmo
Židlochovice (2)*, JMK (1), ČR (3)

(3),
(2),
(1),
(4),

Brno (1), Břeclav (1), Hodonín (1), Kyjov (2), Veselí
nad Moravou (3), JMK (1)
Blansko (4), Boskovice (3), Brno (15), Břeclav (5),
Bučovice (2), Hodonín (2), Hustopeče (2), Ivančice
(1), Kuřim (1), Kyjov (7), Pohořelice (1), Rosice (2),
Slavkov u Brna (1), Šlapanice (1), Tišnov (3), Veselí
nad Moravou (4), Vyškov (4), Znojmo (2),
Židlochovice (2)
Brno (1), Břeclav (1), Moravský Krumlov (1), Vyškov
(1), Znojmo (1)
Brno (8), Břeclav (1), Vyškov (2), Znojmo (1),
Židlochovice (1)
Brno (9), Kuřim (1), Vyškov (1), Znojmo (1)
Blansko (5), Kyjov (1), Veselí nad Moravou (1)
Blansko (2), Boskovice (2), Brno (17), Břeclav (3),
Hodonín (2), Kyjov (2), Moravský Krumlov (1),
Rosice (1), Šlapanice (2), Tišnov (2), Veselí nad
Moravou (1), Vyškov (2), Znojmo (5), Židlochovice
(1), ČR (2)
Blansko (2), Boskovice (1), Brno (5), Břeclav (1),
Hodonín (1), Kyjov (1), Tišnov (1), Veselí nad
Moravou (1), Znojmo (4), ČR (1)
Blansko (1), Hodonín (1)
Břeclav (1)
Brno (2)
Brno (1)
Blansko (1)
Blansko (1), Brno (5), Břeclav (3), Ivančice (1)*,
Kyjov (2), Moravský Krumlov (1), Šlapanice (1)*,
Veselí nad Moravou (1), Vyškov (2), Znojmo (3),
Židlochovice (1)*, ČR (1), JMK (1)
Brno (1)
Blansko (2)
Brno (3)

*jedná se o jednu službu poskytovanou na třech detašovaných pracovištích (Ivančice, Šlapanice
a Židlochovice)

ČR – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celé ČR
JMK – jde o zařízení, které poskytuje sociální služby v celém JMK
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Prioritní sociální služby dle plánů rozvoje sociálních služeb obcí s rozšířenou působností jsou
1) Domovy pro seniory, v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Moravský
Krumlov, Rosice, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou a Znojmo, poskytují pobytové služby
osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti, jednak poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a jednak pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu. Dále zajišťuje interakci se sociálním prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, aktivizační činnosti a v neposlední řadě i pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
-

požadavek na vznik nové sociální služby, domova pro seniory, se objevil
v ORP Bučovice, Mikulov, Pohořelice, Tišnov, Veselí nad Moravou a Znojmo
požadavek na rozšíření sociální služby, domova pro seniory, se objevil v ORP Rosice
podpora stávající sociální služby, domova pro seniory, vzešel z ORP Blansko,,
Boskovice, Brno, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov a Šlapanice

2) Pečovatelská služba, v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín,
Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad
Moravou, Vyškov, Znojmo a Židlochovice, je terénní nebo ambulantní sociální služba poskytována
osobám, které mají sníženou soběstačnost, z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Sociální služba se zaměřuje na pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy a chodu
domácnosti. Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím.
-

-

požadavek na rozšíření sociální služby, pečovatelská služba, se objevil
v ORP Boskovice, Brno, Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov,
Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Veselí nad Moravou, Znojmo
a Židlochovice
podpora stávající sociální služby, pečovatelská služba, se objevil v ORP Blansko,
Šlapanice a Vyškov
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Priorita č. 10 Podpora seniorů v přirozeném prostředí
Popis a zdůvodnění:
Stabilizace stávajících kvalitních a potřebných služeb. Zajištění a navýšení pečovatelské služby, osobní
asistence a dalších terénních služeb pro seniory v odpovídajícím rozsahu a kvalitě v obcích kraje.
Terénní služby jsou zpravidla dostupné v pracovních dnech, a to jen v obcích s rozšířenou působností.
Zvýšením dostupnosti terénních a ambulantních služeb bude umožněno seniorům setrvat co nejdéle
v jejich přirozeném prostředí při zachování odpovídající kvality života.
Návrh opatření:

Opatření 10.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby, především
v oblasti venkova
Rozšířeni pečovatelské služby reaguje nejen na demografický
trend „stárnutí obyvatelstva“, ale také na zavedení příspěvku
na péči zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů. Také sociologické výzkumy
provedeny ve všech 21 ORP poukázaly a jednoznačně potvrdily
důležitost poskytování této sociální služby, neboť téměř všichni ji
požadují za nejpotřebnější. Z toho důvodu je nutné
pečovatelskou službu v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav,
Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice,Mikulov, Kuřim, Kyjov,
Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou,
Vyškov, Znojmo a Židlochovice plně podporovat a rozvíjet.
Požadavek na rozšíření pečovatelské služby do spádových obcí
a zároveň zvýšení počtu pracovníků a zlepšení časové
dostupnosti vzešel v ORP Brno, Blansko, Hodonín, Hustopeče,
Ivančice, Moravský Krumlov, Kuřim, Pohořelice, Tišnov, Rosice
a Slavkov u Brna, Veselí nad Moravou, Znojmo a Židlochovice.
– zvýšení kvality služeb pečovatelské služby
– uspokojení většího počtu zájemců o službu
– rozvoj terénní služby umožní osobám setrvávat v přirozeném
prostředí
– uspokojení poptávky uživatelů o poskytování sociální služby
ve spádových obcí
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JMK
Udržení poskytování sociální služby pečovatelská služba v ORP
Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín,
Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Rosice, Slavkov u
Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo
a Židlochovice
ORP Boskovice
Příprava organizace na rozšíření sociální služby. Příjem
a zaškolení nových pracovníků – posílení o 2 úvazky. Cílená
propagace a poskytování rozšířených služeb, zřízení půjčovny
kompenzačních pomůcek.
ORP Blansko
Personální
zajištění
v požadovaném rozsahu.

k poskytování

sociální

služby

ORP Brno
Příprava organizací na rozšíření služeb, nákup materiálního
vybavení, příjem nových pracovníků a zaškolení v rámci
organizace, cílená propagace služeb uživatelů, poskytování
rozšířených služeb uživatelů, monitoring pilotního projektu
a evaluace.
ORP Břeclav
Rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby v regionu zejména
seniorům v oblasti venkova, kde je tato sociální služba
nedostupná.
Aktivity

ORP Hodonín
Výzkum realizován v okolních spádových obcí poukázal
na mezery v dostupnosti poskytování pečovatelské služby.
Z těchto důvodů bude pečovatelská služba navýšena
o 30 nových uživatelů.
ORP Hustopeče
Podle statistického průzkumu se počet seniorů neustále zvyšuje
a tím se také zvyšuje počet osob závislých na pomoci jiné osoby.
Z tohoto důvodu bude rozšířena a zkvalitněna pečovatelská
služba i do spádových obcí.
ORP Ivančice
Na základě zpracovaných podkladů, které jsou zde podloženy
dotazníkovým šetřením vzrostla poptávka pečovatelské služby
z 200 uživatelů na 400 uživatelů.
ORP Mikulov
Navýšení v roce 2008 pečovatelské služby o 25% a rozšíření
okruhu uživatelů pro celou spádovou oblast.Podpora seniorů
v jejich přirozeném prostředí.
ORP Moravský Krumlov
Na základě provedeného kvalitativního výzkumu je záměr
v roce 2009 rozšířit pečovatelskou službu o 40 uživatelů
pro celý územně správní obvod obcí s rozšířenou působností.
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ORP Kuřim
Rozšířit pečovatelskou službu jak v terénu pro celý územně
správní obvod obcí s rozšířenou působností tak i v rámci Centra
denních služeb. S rozšířením pečovatelské služby souvisí
i zvýšení nákladů na personální zajištění.
ORP Pohořelice – projektový záměr na vznik pečovatelské
služby, neboť tato potřeba vzešla z dotazníkového šetření.
V současné době byly získány finance na realizaci této sociální
služby.Pečovatelská služba je poskytována od roku 2008
přičemž se počítá s postupným nárůstem uživatelů a postupným
rozšiřováním nabízených služeb.
ORP Rosice
Z důvodu výrazné poptávky požadavek na personální navýšení
v rozsahu 1,0 úvazku do roku 2009.
ORP Slavkov u Brna
Z výzkumu vyplynulo, že občané mají zájem o rozšíření
pečovatelské
služby
především
ve
spádových
obcí.
O
pečovatelskou
službu
poskytovanou
v současnosti
153 občanům je prokazatelně zvýšený zájem, který se projevuje
v neustálém nárůstu počtu pečovaných. Pro současných
153 uživatelů ve spádovém území a pro plánované rozšíření
o 6 uživatelů bude sociální službu zajišťovat 5 pečovatelek
a 1 pečovatelka na dohodu o provedení práce.
ORP Tišnov
Zavedení nepřetržité pečovatelské služby v DPS Tišnov včetně
získání zkušeností s jejím provozováním. Rozšíření terénní
pečovatelské služby v domácnostech mimo budovy DPS
a navýšení časového rozsahu poskytované péče na jednoho
uživatele. Navýšení počtu pečovatelek o 2 úvazky a realizace
informační kampaně o vzniku a rozšíření těchto služeb.
ORP Veselí nad Moravou
Požadavek na rozšíření pečovatelské služby v roce 2009
o 40 uživatelů.
ORP Znojmo
Příprava organizace na rozšíření služby do spádových obcí.
Uzavření smluv s obcemi, kde bude služba poskytována, nákup
motorového vozidla a potřebného vybavení pro poskytování
terénní služby neboť doprava pracovnic do daných lokalit je
ztížena.
Příjem
nových
kvalifikovaných
pracovníků
a jejich zaškolení, cílená propagace v daných obcích
a monitoring projektu.
ORP Židlochovice
Záměr Pečovatelskou službu Židlochovice rozšířit z důvodu
uspokojení poptávky. V průběhu bude doplněno.
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ORP Blansko
2009-2011 – bude v průběhu doplněno
ORP Boskovice
2009-2001 - příprava organizace na rozšíření sociální služby.
příjem a zaškolení nových pracovníků – posílení o 2 úvazky, .
cílená propagace a poskytování rozšířených služeb, zřízení
půjčovny kompenzačních pomůcek

ORP Brno
2008-2009 – nákup materiálního vybavení, příjem nových
kvalifikovaných pracovníků a zaškolení v rámci organizací, cílená
propagace, zahájení provozu od května 2008, závěrečné
vyhodnocení.
2010-2011 - bude v průběhu doplněno
ORP Břeclav
2009 – příprava projektu
2009-2011 – realizace projektu, postupné zahajování služeb
v regionu venkova
ORP Hodonín
2009-2011 –poskytování sociální služby
ORP Hustopeče
2009 – zajištění nových pracovníků
Časový harmonogram

ORP Ivančice
2009-2011 – poskytování sociální služby
ORP Kuřim
2009-2011 –poskytování sociální služby
ORP Mikulov
2008-2009 – navýšení pečovatelské služby
ORP Moravský Krumlov
2009 – zavedení a realizace sociální služby
2010-2011 – bude doplněno
ORP Pohořelice
2009 – realizace sociální služby a postupné navyšování
ORP Rosice
2008-2009 – stanovení kritérií na pozici pečovatele pečovatelské
služby, zjištění poptávky a finanční náročnosti, postupné
vytvoření nového pracovního místa a výběrová řízení, zvýšení
informovanosti o službě
2010-2011 - bude v průběhu doplněno.
ORP Slavkov u Brna
2009-2011 –poskytování sociální služby
ORP Tišnov
2008 – 2009 – zavedení a ověřování fungování rozšířené
pečovatelské služby
2010 – 2011 – poskytování sociální služby
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ORP Veselí nad Moravou
2009 – 2011 – poskytování sociální služby
ORP Znojmo
- listopad 2008 – příjem pracovníků, zaškolení, provoz sociální
služby
2009 – 2011 – poskytování sociální služby

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů

ORP Židlochovice
2009 – 2011 – bude v průběhu doplněno
Realizátoři:
ORP Blansko – Město Blansko, DCHB Oblastní charita Blansko
ORP Brno:- Betanie – křesťanská pomoc, Pečovatelská služba
Sdružení Samaritán, Sanus Brno, občanské sdružení, Charitní
ošetřovatelská a pečovatelská služba, Agentura domácí péče,
Židovská obec Brno, Diakonie ČCE – středisko v Brně,
Pečovatelské služby při ÚMČ v Brně
ORP Boskovice – MSSS Boskovice
ORP Břeclav – Remedia Plus, o.p.s., DCH Brno, OBLASTNÍ
CHARITA Břeclav, MěÚ Břeclav
ORP Hodonín – Pečovatelská služba Homedica, o.p.s.,
DCHB Oblastní charita Hodonín
ORP Hustopeče – DCHB, Oblastní charita Břeclav, Terénní
pečovatelská služba Hustopeče, Terénní pečovatelská služba,
MěU Hustopeče, Klobouky u Brna, MěU Klobouky u Brna,
ORP Ivančice – Pečovatelská služba Ivančice
ORP Kuřim – Centrum sociálních služeb Kuřim
ORP Mikulov – Město Mikulov
ORP Moravský Krumlov – Centrum sociálních služeb Znojmo
ORP Pohořelice – , DCHB, Oblastní charita Břeclav, Město
Pohořelice
ORP Rosice – Dům s pečovatelskou službou
ORP Slavkov u Brna – Oblastní charita Hodonín a Město Slavkov
u Brna
ORP Tišnov – Centrum sociálních služeb Tišnov
ORP Veselí nad Moravou – bude v průběhu doplněno
ORP Znojmo – DCH Brno, Oblastní charita Znojmo
ORP Židlochovice – Pečovatelská služba Židlochovice
Partneři:
zaregistrovaní
poskytovatelé
sociální
pečovatelská služba.
ORP Blansko – 700/800 uživatelů
ORP Boskovice – 200 uživatelů
ORP Brno – min 100 uživatelů využije rozšíření služby
ORP Břeclav – navýšení počtu o 150 uživatelů
ORP Hodonín – 30 uživatelů
ORP Hustopeče – 100 uživatelů
ORP Ivančice – 400 uživatelů
ORP Kuřim – 1/3 –pracovnice
ORP Mikulov – navýšení o 25% uživatelů
ORP Moravský Krumlov – o 40 uživatelů
ORP Pohořelice – bude v průběhu doplněno
ORP Rosice – 30 osob v průběhu roku 2008-2009
ORP Slavkov u Brna – 165 uživatelů
ORP Tišnov – 500 uživatelů –během roku 2008-2009
ORP Veselí nad Moravou – o 40 uživatelů
ORP Znojmo – 20/50 uživatelů

služby

156

ORP Židlochovice – bude v průběhu doplněno
2009

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Opatření 10.2

Popis opatření a zdůvodnění

ORP Blansko – bude v průběhu doplněno
ORP Boskovice – 800 000 Kč
ORP Brno – 11 200 000 Kč
ORP Břeclav – 18 000 000 Kč
ORP Hodonín – 11 309 300 Kč
ORP Hustopeče
DCH Brno, Oblastní charita Břeclav – 2 000 000 Kč
ORP Ivančice – 1 600 000 Kč
ORP Kuřim – 400 000 Kč
ORP Mikulov – bude doplněno
ORP Moravský Krumlov – bude v průběhu doplněno
ORP Pohořelice – bude v průběhu doplněno
ORP Rosice – 240 000 Kč
ORP Slavkov u Brna- 900 000Kč
ORP Tišnov – 1 975 000 Kč
ORP Veselí nad Moravou – bude v průběhu doplněno
ORP Znojmo – 786 000 Kč
ORP Židlochovice – 1 994 915 Kč
– ROP,
Fondy
EU,
MPSV,
JMK,
obce,
od uživatelů
– počet uživatelů služeb
– počet neuspokojených žadatelů o službu
– počet uzavřeným smluv s obcemi
– monitoring využití sociální služby
– nedostatek finančních prostředků
– špatně nastavená personální kapacita služby
– nezájem ze strany uživatelů
– ztráta dotační podpory od města

platby

Rozšíření a zkvalitnění odlehčovacích služeb, přechodných
pobytů a center denních služeb
Osoby se sníženou soběstačností žijící v domácnosti kladou
na rodinu veliké nároky. Pečující osoby stojí velmi často před
problémem najít si pro sebe svůj volný čas pro vyřízení svých
vlastních záležitostí. Vzhledem k tomu, že neexistují respitní
lůžka, je nezbytně nutné podporovat jak poskytovatele
odlehčovací služby v ORP Brno, Břeclav, Vyškov, Znojmo
a Židlochovice včetně vzniku odlehčovací služby v ORP Hodonín
a Kyjov, tak i centra denních služeb v ORP Brno, Kuřim, Vyškov
a Znojmo. Z komunitního plánu města Brna vzešel požadavek na
rozšíření odlehčovacích služeb z 15 na 30 míst, neboť podle
průzkumů NNO existuje 60 neuspokojených žádostí.
Základem sociálních služeb je nabídka stravování rozšířená
o rehabilitační cvičení, relaxaci, kulturní a společenské pořady,
ergoterapeutické aktivity, pedikúru, masáže, pomoc s osobní
hygienou, sociální poradenství a pomoc s vyřizováním osobních
záležitostí
Centra umožňují zachovat nabídku stravování pro docházející
seniory, čímž výrazně přispívají k setrvání v jejich přirozeném
prostředí. Požadavek na vznik center denních služeb se objevil
v ORP Brno a Slavkov u Brna.
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Dopad na cílovou skupinu

–
–
–
–

poskytování stravy cílové skupině
zajištění chybějící kapacity
rozvoj společenských kontaktů klientů
rozšíření nabídky služeb směřující k podpoře setrvání seniorů
v přirozeném prostředí
– zajištění kvalitní péče po dobu nezbytně nutnou
– umožnění odpočinku a vyřizování osobních záležitostí pro
osoby pečující
JMK
Udržení poskytování sociálních služeb centra denních služeb
a odlehčovací služby v ORP Brno, Břeclav, Kuřim, Vyškov,
Znojmo a Židlochovice
ORP Brno
Záměr na vznik center denních služeb. Rekonstrukce budovy
po odstěhování zařízení EFFETA. Rozšíření kapacity zařízení
přechodného pobytu z 15 na 30 lůžek, doplnění vybavení, příjem
a zácvik nových pracovníků. Informační kampaň pro pečující
rodiny, praktické lékaře, sociální pracovníky
ORP Hodonín
Z analýzy prováděných v rámci procesu KP vyplynuly požadavky
na zřízení lůžek odlehčovacích služeb pro seniory, kteří jsou
odkázáni na péči cizí osoby. Její hlavním cílem bude zajištění
péče po dobu, kterou ošetřující osoba potřebuje k nezbytnému
odpočinku, lázeňské péči, trávení dovolené či vyřizování jiných
osobních záležitostí. Zřízení této sociální služby výrazně podpoří
jak setrvání seniorů v přirozeném prostředí tak i osoby pečující.

Aktivity

ORP Hustopeče
Zřízení sociální služby denní stacionář pro seniory
v Brumovicích. Denní stacionář bude zřízen v prostorách
nejpravděpodobněji pronajatých obcí, které je k provozu této
sociální služby připraví a zrekonstruuje. Diakonie ČCE –
středisko Betlém se bude podílet na části pořizovaného vybavení
a zejména zajistí provoz sociální služby.
V lokalitě Města Klobouky u Brna bude ve spolupráci s městem
zřízena nová sociální služba denní stacionář pro seniory. Sociální
služba bude určena pro seniory s vysokou mírou závislosti na
pomoci druhé osoby. Opatření reaguje na zjištěnou velkou
sociální poptávku po tomto typu sociální služby v obci Klobouky u
Brna i v regionu ORP Hustopeče. Denní stacionář bude zřízen
v prostorách nejpravděpodobněji pronajatých Městem, které je
k provozu této sociální služby připraví a zrekonstruuje. Diakonie
ČCE – středisko Betlém se bude podílet na části pořizovaného
vybavení a zejména zajistí provoz sociální služby
ORP Kyjov
Z dosavadního šetření vyplynulo, že sociální služba odlehčovací
služby není dostatečně přístupná potřebným uživatelům a jejich
rodinám. Chybí dostatečná informovanost o možnosti využití této
sociální služby v regionu.
ORP Slavkov u Brna
Oblastní charita Hodonín podala projekt na poskytování této
služby ve spádovém území v DPS ve Slavkově u Brna jsou volné
prostory, ve kterých je možnost uvedenou sociální službu
zajišťovat.
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ORP Brno
- pokračující realizace centra denních služeb
2008 – plánovaný odchod zařízení EFFETA
2009 – rekonstrukce budovy a rozšíření provozu
2010 – 2011- bude v průběhu doplněno
ORP Hodonín
od 1.1.2009 – realizace sociální služby S-centrum Hodonín
od 1.1.2010 – realizace sociální služby Domov pro seniory
Bažantnice, příspěvková organizace
Časový harmonogram

ORP Hustopeče
2009 – zahájení poskytování sociální služby – Denní stacionář
pro seniory v Brumovicích
2009 – zahájení poskytování sociální služby – Denní stacionář
pro seniory v Kloboukách u Brna
ORP Kyjov
2009 – zvyšování informovanosti a rozšíření služeb do obcí
regionu Kyjovska

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

ORP Slavkov u Brna
2009 - 2011 – provoz sociální služby byl zahájen v roce 2008
Realizátoři:
ORP Brno – MMB
ORP Hodonín – S-centrum Hodonín, příspěvková organizace
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
ORP Hustopeče – Diakonie ČCE – středisko Betlém, obec
Brumovice, Město Klobouky u Brna
ORP Kyjov – Rodinná pohoda, občanské sdružení Vyškov
ORP Slavkov u Brna – Oblastní charita Hodonín
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb centra
denních služeb a odlehčovací služby.
ORP Brno - 400 uživatelů, rozšíření celkové kapacity na 30 lůžek
ORP Hodonín
S-centrum Hodonín, příspěvková organizace – 2 lůžka
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace – 6lůžek
ORP Hustopeče – 7-10 uživatelů - u obou zařízení
ORP Kyjov – 10 uživatelů
ORP Slavkov u Brna
v roce 2008 – 10 uživatelů
v roce 2009 – 12 uživatelů
ORP Brno
- finanční náklady souvisí s transformací penzionu pro důchodce
179 000 000 Kč
- rozšíření služeb pobytových zařízení o přechodné pobyty –
31 270 000 Kč.
ORP Hodonín- S centrum Hodonín, příspěvková organizace
2009 – 80 000 Kč
2010 – 54 000 Kč
ORP Hustopeče - finanční náklady shodné pro obě zařízení
2009 – 1 600 000 Kč
2010 – 1 700 000 Kč
2011 – 1 800 000 Kč
ORP Kyjov – 100 000 Kč
ORP Slavkov u Brna – 1 361 000 Kč
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–
Předkládané zdroje financování

Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Opatření 10.3

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

–
–
–
–
–
–
–

MPSV, JMK, ROP pro NUTS II Jihovýchod, operační
program Lidské zdroje a zaměstnanost, obce, úhrady
od uživatelů, dary
úspěšná registrace na nový typ služby
počet uživatelů
schopnost poskytovat všechny základní činnosti vyplývající
ze zákona o sociálních službách
nedostatek finančních prostředků
nedostatek kvalifikovaných pracovníků
nezískání registrace na nový typ sociální služby
nízká „oblomnost“ lůžek

Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Toto opatření se zaměřuje na podporu sociálně aktivizačních
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
v ORP Blansko, Brno, Břeclav, Ivančice, Kyjov, Moravský
Krumlov, Šlapanice, Vyškov, Znojmo a Židlochovice.
Tato sociální služba nabízí osobám zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, a to prostřednictvím zájmových,
vzdělávacích a volnočasových aktivit. Klienti mohou v rámci této
služby využít volný čas formou společenských her,
rehabilitačních cvičení v zájmu uchování soběstačnosti
a mohou si vybírat druh právě nabízené volnočasové zájmové
nebo vzdělávací aktivity. Součástí této služby je poskytování
sociálně terapeutických činností, které vedou k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností,
jenž podporují sociální začleňování osob.
Požadavek na vznik a rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro
seniory a osoby se zdravotním postižením se objevil
v ORP Znojmo a Blansko.
– smysluplné využití volného času
– ochrana před sociální izolací
– zlepšení psychického stavu cílové skupiny
JMK
Udržení poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením v ORP Blansko,
Brno, Břeclav, Ivančice, Kyjov, Moravský Krumlov, Šlapanice,
Vyškov, Znojmo a Židlochovice
ORP Blansko
Bude v průběhu doplněno.
ORP Znojmo
Registrace služby u Centra sociálních služeb Znojmo, p.o.,
podpora služby u Svazu tělesně postižených v české republice,
o.s a TyfloCentrum Brno, o.p.s
ORP Blansko
2009 - 2011- bude v průběhu doplněno

Časový harmonogram

ORP Znojmo
2008 - poskytování sociální služby, zpětná vazba od uživatelů
2009 – 2011 - bude v průběhu doplněno

160

Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 10.4

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Realizátoři:
ORP Blansko – Město Blansko
ORP Znojmo – centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Svaz
tělesně postižených v České republice, o.s., TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé sociálně aktivizačních
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
ORP Blansko – 2 000 uživatelů
ORP Znojmo – minimálně 500 uživatelů
ORP Blansko – bude v průběhu doplněno
ORP Znojmo – 713 280 Kč
– MPSV, JMK, obce
– počet pořádaných akcí
– nezájem seniorů o službu
– nezískání finančních prostředků

Zřízení sociální služby tísňové péče v Brně
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá
distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami
vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo
života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo
schopností. Zřízení tísňové péče, která v rámci celého
Jihomoravského kraje zcela chybí, významně přispěje k setrvání
a k podpoře seniorů v přirozeném prostředí. Zvýší se zejména
u osamělých seniorů pocit bezpečí a zároveň tak povede ke
snížení počtu uživatelů pobytových sociálních služeb a s nimi
souvisejících nákladů. Konkrétní záměr na zřízení tísňové péče
se objevil v ORP Brno.
– zvýšení bezpečí osaměle žijících seniorů
– koordinace systému zajištění bezpečnosti seniorů
– umožnění setrvání v přirozeném prostředí
ORP Brno
Zpracování medicínské studie, technické expertízy, tvorba
rozpočtu, konzultace s odborníky. Výběr dodavatele hardwaru
a softwaru telekomunikačního zařízení.
Propagace služby, úprava a vybavení prostor pro dispečink,
uzavření partnerských smluv a tvorba vnitřních předpisů.Příjem
a zaškolení pracovníků dispečinku, uzavření smluv s uživateli,
instalace zařízení v domácnosti. Poskytování služby, monitoring
a evaluace.
2008
- výběrová řízení na dodavatele hardwaru a softwaru
- vybavování a úprava prostor dispečinku
05-08 2008 – příjem a zaškolení pracovníků
od října 2008 – zahájení provozu
2009
– závěrečné vyhodnocení
2010 – 2011
- bude v průběhu doplněno
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Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Realizátoři: odbor sociální péče MMB, Domov pro seniory
Vychodilova, p.o.
1. rok realizace – 100 uživatelů, do 5 let růst na 1 000 uživatelů
2008 – 2009 – 10 495 000 Kč
– fondy EU (ROP, OP LZZ)
– zřízení služby tísňová péče
– počet uživatelů služeb
– počet intervencí
– nedostatek finančních prostředků
– nedostatečný zájem seniorů o službu
– špatně nastavená personální kapacita služby
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Priorita č. 11 Zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních
Popis a zdůvodnění:
I přes výraznou podporu setrvání seniorů v přirozeném prostředí, stále zůstává značně neuspokojený
zájem současných seniorů o pobyt v domovech pro seniory, čekací lhůty jsou v rozmezí 3-6 let.
Vzhledem k výraznému trendu stárnutí populace bude nutné nejen zkvalitnit, ale pravděpodobně
i rozšířit stávající kapacity. Zcela nedostačující jsou kapacity v domovech se zvláštním režimem, kde je
čekací doba v Brně 6-8 roků. Předpokládá se nutná podpora spolupráce a využití všech kapacit
pobytových zařízení v Jihomoravském kraji.
Návrh opatření:
Opatření 11.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Postupná transformace domovů pro seniory jejich
humanizace
Transformace vyplývá ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a kromě registrace se
projeví zejména změnou financování těchto zařízení a jejich
přístupu ke klientům.
V průběhu tříletého přechodného období dojde k správnému
nastavení počtu pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích,
zejména s přihlédnutím ke struktuře a zdravotnímu stavu seniorů
umístěných v pobytovém zařízení a tím k zefektivnění realizace
registrované služby. V rámci možností bude ve všech zařízeních
Jihomoravského kraje zahájen proces humanizace prostředí
a dokončeny změny vyplývající ze standardů kvality poskytování
sociální služby typu domov pro seniory.
– uspokojení většího počtu nejpotřebnějších žadatelů
– zvýšení kvality poskytovaných služeb
JMK
Udržení poskytování sociálních služeb domovů pro seniory
v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Hodonín, Kyjov,
Moravský Krumlov, Rosice, Šlapanice, Tišnov, Veselí
nad Moravou, Vyškov, Znojmo, Židlochovice.

Aktivity
ORP Břeclav
Zkvalitnění a kapacitní rozšíření bydlení seniorů – Domov seniorů
Břeclav – připraven projekt v rámci kterého budou více-lůžkové
pokoje nahrazeny pokoji dvojlůžkovými a jednolůžkovými.

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

ORP Břeclav
2008-2009
- podání projektu na fondy EU, realizace projektu, realizace
sociální služby
Realizátoři: zaregistrovaní poskytovatelé služby domov
pro seniory
ORP Břeclav – MěÚ Břeclav, Domov pro seniory Břeclav
ORP Břeclav – 196 lůžek
ORP Břeclav – 60 000 000 Kč
EU fondy, ROP, MěÚ Břeclav
– využití kapacity jednotlivých organizací
– schopnost poskytovat všechny základní činnosti vyplývající
ze zákona o sociálních službách
– nedostatek financí na transformaci
– nedostatek kvalifikovaných pracovníků
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Opatření 11.2

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Navýšení kapacity a zřízení domovů pro seniory
Cílem opatření je reagovat na demografické prognózy
a statistiky, které předpokládají v následujících letech značný
nárůst osob seniorského věku. Na základě tohoto faktu je nutné
podporovat nejenom zaregistrované poskytovatele služby domov
pro seniory v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Hodonín,
Kyjov, Moravský Krumlov, Rosice, Šlapanice, Tišnov,
Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a Židlochovice,
ale i vznik domova pro seniory v ORP Bučovice, Mikulov,
Pohořelice a Znojmo.
– uspokojení většího počtu nejpotřebnějších žadatelů
– zvýšení kvality poskytovaných služeb a jejich rozšíření
– dosažení vyššího stupně humanizace pobytového zařízení
– zajištění důstojných podmínek života obyvatel v domově
pro seniory a dožití v prostředí blízkém domovu
JMK
Udržení poskytování sociální služby domovy pro seniory ORP
Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Moravský
Krumlov, Rosice, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou,
Vyškov, Znojmo a Židlochovice.
ORP Bučovice
Z mapování potřebnosti územně správního obvodu obce
s rozšířenou působností vyplynulo, že nejvíce potřebnou sociální
službou je Domov pro seniory. V současné době je zpracován
projektový záměr pro čerpání z fondů EU.

Aktivity

ORP Pohořelice
Podání zpracovaného projektového záměru na vznik domova pro
seniory do Strategického programu kraje.
ORP Mikulov
Příprava projektového záměru na zřízení domova pro seniory.
ORP Znojmo
Podání žádosti o dotaci na výstavbu domova pro seniory
ve Znojmě.
Výstavba domova pro seniory v obci Šanov (soukromé zařízení)
pro uživatele, kteří jsou zčásti nebo zcela nesoběstačné,
vyžadující trvalou péči.
Vznik domovů pro seniory vyřeší dlouhodobý nedostatek míst
v regionu a následně dojde i k vytvoření domovinky.
ORP Bučovice
2009 -2011 - bude v průběhu doplněno
ORP Pohořelice
2009 – 2011 - bude v průběhu doplněno

Časový harmonogram

ORP Mikulov
2009 – 2011 - bude v průběhu doplněno
ORP Znojmo
– 3. čtvrtletí 2008 – realizace výstavby, přesunuto do roku 2009
DS v obci Šanov
listopad 2008 – stavební povolení
prosinec 2008 – zahájení výstavby
srpen 2009 – předpokládané dokončení výstavby
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Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet uživatelů

Finanční náklady

Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 11.3

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Realizátoři:
ORP Bučovice – bude v průběhu doplněno
ORP Pohořelice – bude v průběhu doplněno
ORP Mikulov – Město Mikulov
ORP Znojmo – Město Znojmo, DS MORAVA a.s.
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé služby domov pro seniory.
ORP Pohořelice – 30/40 lůžek
ORP Bučovice – bude v průběhu doplněno
ORP Mikulov – 30 lůžek
ORP Znojmo – 94 lůžek
ORP Znojmo – DS v obci Šanov – 108 lůžek, domovinka –
12 uživatelů
ORP Bučovice – bude v průběhu doplněno
ORP Pohořelice – 6 000 000 Kč
ORP Mikulov – bude v průběhu doplněno
ORP Znojmo – 97 000 000Kč – přislíbena dotace z MPSV,
konečná částka se bude odvíjet od výběrového řízení
na výstavbu
ORP Znojmo – DS v obci Šanov – 87 450 000, Kč.
– MPSV, JMK, EU, obce, úhrady uživatelů, sponzoři, dary
– vznik domova pro seniory
– vytvoření lůžek a jejich maximální využití
– nízká dotace
– nedostatek financí
– zpoždění stavebních prací
– nedostatek kvalifikovaných pracovníků
Rozšíření kapacity sociální služby domov se zvláštním
režimem pro seniory trpící demencí, Alzheimerovou
a Parkinsonovou chorobou, psychotiky, alkoholiky apod.
Uživatelé služby domovy se zvláštním režimem vyjadřují
specifický přístup speciálně vyškolených ošetřovatelů, pečovatelů
a zdravotnického personálu včetně přiměřeně uzpůsobené
ubytovací kapacity. Vyčlenění části kapacity v domovech pro
seniory a zavedení služeb domova se zvláštním režimem je
vhodný způsob jak rozšířit nedostatečnou kapacitu na tuto velmi
žádanou službu. Usnadní to tak případný přesun potřebných
klientů ze služby domova pro seniory na službu domova se
zvláštním režimem v rámci jedné organizace. Z toho důvodu je
nutné podporovat a usilovat o transformaci domova se zvláštním
režimem v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Kyjov,
Tišnov, Veselí nad Moravou a Znojmo.
– uspokojení většího počtu nejpotřebnějších žadatelů
– zvýšení kvality poskytovaných služeb
– omezení
přesunu
duševně
nemocných
uživatelů
do psychiatrických léčeben
– umožnění duševně nemocným seniorům dožít v prostředí
blízkém domovu
JMK
Udržení poskytování sociální služby domova se zvláštním
režimem v ORP Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Kyjov,
Tišnov, Veselí nad Moravou a Znojmo
ORP Brno
Příprava organizací na transformaci, doplnění materiálního
a strojního vybavení. Příjem a zaškolení nových pracovníků
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Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

ORP Brno
2009 – 2011 - bude v průběhu doplněno
Realizátoři: domovy se zvláštním režimem v ORP Brno
Partneři: zaregistrovaní poskytovatelé domova se zvláštním
režimem.
Bude v průběhu doplněno.
2008 – 2009 – 261 500 000 Kč
– ROP pro NUTS II Jihovýchod, IOP, OP LZZ, MMB, MPSV,
JMK, úhrady od uživatel
– zvýšení počtu nově zřizovaných pracovních míst
– využití kapacity jednotlivých domovů pro seniory
– nedostatek financí na transformaci
– nedostatek kvalifikovaných pracovníků
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Příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem v oblasti sociální
péče
Od 1.1.2003 se JMK stal ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zák. č. 290/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zřizovatelem organizací v oblasti sociálních služeb. Na území JMK působilo v roce 2007
těchto 28 organizací, jejichž hlavním účelem je poskytování sociálních služeb.
V roce 2007 došlo k zásadním změnám v poskytování sociálních služeb a to v důsledku účinnosti
nového zákona o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., které už v průběhu
sledovaného roku naznaly řady změn. Na základě uvedeného zákona schválila Rada Jihomoravského
kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, poskytování typů sociálních služeb organizacemi JMK v oblasti sociálních služeb
a změny názvů poskytovatelů.
Od 1.1.2007 byla zahájena transformace penzionů na nový typ sociální služby. Byla zrušena sociální
služba typu penzion a dle usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje byla dvě zařízení zařazena
do služby typu domov pro seniory ( Domov pro seniory Bažantnice, Domov pro seniory Zastávka)
a jedno zařízení do typu služby pečovatelská služba ( Pečovatelská služba Vyškov).
Zároveň byly na základě nového sociálního zákona předány zařízení nové kompetence. Organizace si
samy vedou evidenci zájemců o službu, přijímají klienty, stanovují podmínky, za nichž mohou být
zájemci o službu přijati. Změnil se systém financování, nově byly zavedeny příspěvky na péči, úhrady
od zdravotních pojišťoven za provedené zdravotní výkony, změnila se úhrada od uživatelů i její skladba.
V průběhu roku 2006 byla schválena změna kapacit jednotlivých organizací s účinností od 1.1.2007
včetně typologie jednotlivých sociálních služeb. Kapacita všech zařízení sociálních služeb zřízených
JMK byla v průběhu roku 2007 upravena a činila k 31.12.2007 celkem 3 393 míst, tj. snížení kapacity
oproti roku 2006 o 87 míst. Ke snížení kapacity zařízení došlo především z důvodu postupného
zlepšování podmínek pro bydlení a zavádění standardů kvality sociálních služeb v souladu
s předkládanými žádostmi o registraci a rozvojovými plány.
Předmětem činností poskytovaných služeb v organizacích v oblasti sociálních služeb je poskytování
komplexní péče starým a invalidním občanům. Tato péče spočívá především v poskytování ubytování
a stravování, všestranné péči sociální včetně základního sociálního poradenství, poskytování
ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, zajištění zdravotní péče, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí
pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálně-terapeutických činností.
Hlavní účel i předmět činností, který mají jednotlivé organizace obsažený ve zřizovací listině, byl
v průběhu roku 2007 průběžně naplňován tak, jak je podrobně rozvedeno v jednotlivých zprávách
o činnosti organizací za rok 2007.
V roce 2007 došlo v důsledku platnosti nového sociálního zákona, kdy jsou kladeny na zařízení
sociálních služeb nové povinnosti poskytovatelů soc. služeb, k významnému posílení personálního
vybavení. Počet zaměstnanců se zvýšil o 98. Především šlo o navýšení počtu zaměstnanců v přímé
péči a to v kategorii sociální pracovník a pracovník sociální péče. Organizace v oblasti sociálních služeb
zaměstnávaly k 31.12.2007 celkem 1 899 zaměstnanců.
V roce 2007 pokračovala realizace projektu v rámci operačního programu rozvoje lidských zdrojů
„Vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji“. Ředitelé
a někteří zaměstnanci organizací se v průběhu roku 2007 zúčastnili cyklu vzdělávacích seminářů
a samostatné podpory při zpracování rozvojových plánů.
Zaměření dalšího vzdělávání vycházelo jednak ze zkušeností z účasti na konzultacích, ale také
z „Analýzy závěrečných zpráv z konzultačního procesu k sebehodnocení poskytovatelů sociálních
služeb v Jihomoravském kraji“, která potvrdila potřebu zaměření dalšího vzdělávání na podporu týmové
práce a manažerských dovedností vedoucích pracovníků v sociálních službách.
Zejména další vzdělávání, které bylo cíleně zaměřené a účastníci vzdělávacího procesu byli zapojeni
na základě svého opravdového zájmu, mělo i vyšší úroveň, což dokládají jednotlivými účastníky
zpracovaná portfolia. Při obhajobě některých prací účastníci prokázali a přesvědčili hodnotící komisi
o úrovni zpracování a velkém posunu v přístupu a zájmu o zvyšování kvality poskytovaných služeb jak
ze strany ředitelů organizací, tak i pracovníků v přímé péči nebo sociálních pracovnic.
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V oblasti sociálních služeb zajišťuje činnosti celkem 28 organizací, kterým byl předán do správy
nemovitý a movitý majetek zřizovatelem – JMK. Z toho 26 organizací se nachází v nemovitém majetku,
jehož vlastníkem je JMK, 2 organizace se nachází v nemovitém majetku cizího vlastníka - Domov pro
seniory Hostim v nemovitém majetku obce Hostim a Zámek Břežany v nemovitém majetku České
provincie kongregace sester sv. Hedviky.
V roce 2007 byly poskytnuty dotace na investice z rozpočtu JMK ve výši 22 317 tis. Kč. Z uvedené
částky nebylo čerpáno 8 000 tis. Kč z důvodu zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby
u stavební akce Zámeček Střelice. Současně byly ponechány v rozpočtech organizací nevyužité dotace
na investice z roku 2006 ve výši 12 297 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků byly zařazeny do užívání
investiční akce v hodnotě 29 907 tis. Kč.

Opatření 1.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity
Časový harmonogram

Optimalizace sociální sítě pobytových zařízení zřizovaná
Jihomoravským krajem
Cílem tohoto opatření je vytvořit podmínky pro řešení
narůstajícího deficitu lůžkové kapacity sociálních zařízení,vytvořit
co nejlepší podmínky pro realizaci standardů kvality sociálních
služeb,poskytnout podmínky pro transformaci sociálních služeb
a v neposlední řadě i zajistit prostředky na opravy a investice tak,
aby bylo možné vytvářet srovnatelné podmínky pro ubytování ve
všech organizacích, zejména těch, které jsou umístěné
v památkově chráněných objektech
– zajištění a následně i zvýšení kvality poskytovaných
sociálních
– zvýšení odbornosti personálu
– investiční modernizace
– optimalizace personálního zajištění
– pravidelné setkávání ředitelů příspěvkových organizací
– metodická pomoc při tvorbě rozvojových plánů
ORP Brno
2009 – 2011 - bude v průběhu doplněno
Realizátoři: JMK

Realizátoři a partneři
Partneři: Příspěvkové organizace Jihomoravského kraje
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Opatření 1.2

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

Zajištění návaznosti sociálních služeb pro osoby
s mentálním
postižením
a
kombinovanými
vadami
v příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v rámci
transformace
Ve znojemském regionu jsou osobám s mentálním postižením
a kombinovanými vadami k dispozici pouze některé sociální
služby (denní stacionář, sociální rehabilitace, osobní asistence,
chráněné dílny, domov pro osoby se zdravotním postižením), ale
chybí další služby, které by významně pomohly těmto osobám
k integraci do přirozeného prostředí. Jedná se zejména
o chráněné bydlení, volnočasové aktivity a terapeutické dílny.
Vzniknou 2 domky se zvýšeným podlažím a se společným
příslušenstvím / tzv. hospodářská budova/ , které zajistí
9 osobám s mentálním postižením jejich základní životní potřeby
(bydlení, strava, osobní hygiena).
První domek bude pro 5 osob – tzv. skupinové bydlení – tj.
společná kuchyně a společné hygienické zařízení, druhý domek
bude pro 4 klienty se samostatným bydlením – samostatné
bytové jednotky s kuchyňským koutem včetně sociálního zařízení
Oba domky se budou stavět současně.
Pracovníci v chráněném bydlení budou těmto lidem nápomocni
při osobní hygieně, péči o domácnost apod. a budou je
podporovat v samostatném životě.
– umožní 9 klientům s mentálním postižením /původně
obyvatelům Domova pro osoby se zdravotním postižením
Břežany/ začlenit se do běžného života v přirozeném
sociálním prostředí.
ORP Znojmo
1.1.1. Zajištění vhodného pozemku pro výstavbu chráněného
bydlení (rozloha cca 1000 m2, umístění v obci Šanov)
1.1.2. Zajištění financování
1.1.3. Výstavba budovy chráněného bydlení (příprava projektu,
výběrové řízení na stavební firmu, stavba)
1.1.4. Zpracování metodik a standardů služby CHB Šanov
1.1.5. Vybavení jednotlivých pokojů a společných prostor
1.1.6. Zajištění kvalifikovaného personálu , proškolení, zácvik
1.1.7. Zahájení provozu chráněného bydlení
ORP Znojmo
1.1.1 10-12/2007
1.1.2 únor 2008
1.1.3 říjen 2008 – prosinec 2009
1.1.4 květen 2009 – říjen 2009
1.1.5 říjen 2009 – prosinec 2009
1.1.6 říjen 2009 - prosinec 2009 /zaměstnanci přejdou ze
stávajícího zařízení+ 1 nový/
1.1.7 leden 2010
Realizátoři:
1.1.1 Obecní úřad Šanov
1.1.2 EU, KUJMK, Zámek Břežany
1.1.3 Projektant, Zámek Břežany, stavební firma
1.1.4 Zámek Břežany
1.1.5 Zámek Břežany, klienti
1.1.6 Zámek Břežany
1.1.7 Zámek Břežany
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Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

ORP Znojmo
9 uživatelů
Výstavba budovy = 7,500.000,- Kč
Provoz chráněného bydlení = 1,600.000,- Kč / 1 rok
Výstavba – EU, Krajský úřad JMK, Zámek Břežany
Provoz – MPSV, Krajský úřad JMK, klienti
– počet ubytovaných uživatelů
– zpětná vazba od uživatelů
– nedostatek finančních prostředků
– vazba na trh práce – navazující zaměstnávání klientů
s postižením

170

Domov důchodců Božice, příspěvková organizace

Zařízení se nachází v objektu, který je kulturní památkou.
Obyvatelé jsou umístěni ve více lůžkových pokojích, zejména
ti, kteří potřebují ošetřovatelskou péči. K dispozice je rozsáhlá
zahrada.
Posláním domova je poskytnout komplex pobytových
sociálních služeb osobám, které vzhledem k svému věku,
zdravotní a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném
prostředí a mají zájem o naše služby. Podporujeme zachování
popřípadě zlepšení soběstačnosti a udržení kontaktu s okolím.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu:
 Domov pro seniory
 Domov se zvláštním režimem
S cílem:
 zajistit podmínky pro spokojený život obyvatel
 podporovat vztahy vzájemné úcty mezi obyvateli navzájem a obyvateli a personálem
 podporovat jejich soběstačnost
 udržení kontaktu s okolím (rodina, přátelé, Domov s pečovatelskou službou Božice, Charita
Znojmo, základní a mateřské školy)
 zajistit smysluplné vyplnění volného času
Domov důchodců Božice, příspěvková organizace, typ sociální služby Domov pro seniory
Cílová skupina: Poskytuje pobytové služby osobám, kteří dosáhli věku 62 let a vzhledem
k zdravotní a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a mají zájem o naše služby.
Potřebnou péči si nemohou zajistit prostřednictvím terénních služeb nebo rodinných příslušníků.
Domov důchodců Božice, příspěvková. organizace, typ sociální služby Domov se zvláštním
režimem
Cílová skupina: Poskytuje pobytové služby osobám starším 50 let pobírajícím příspěvek na péči
(nad 62 let není podmínkou příspěvek na péči), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu lehké nebo
pokročilé ztráty paměťových a orientačních schopností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Potřebnou péči si nemohou zajistit prostřednictvím terénních služeb nebo rodinných
příslušníků.
Cíle:












poskytnutí individuální a kvalitní ošetřovatelské péče
zkvalitnění bydlení zmenšením pokojů a snížením kapacity
další vzdělávání zaměstnanců
hledání vhodnějšího typu sociálních služeb uživatelům, kteří nejsou naší cílovou skupinou
poskytnout canisterapii
zavést koncept bazální stimulace
zajistit podmínky pro spokojený život obyvatel
podporovat vztahy vzájemné úcty mezi obyvateli navzájem a obyvateli a personálem
podporovat jejich soběstačnost
udržení kontaktu s okolím (rodina, přátelé, Domov s pečovatelskou službou Božice, Charita
Znojmo, základní a mateřské školy)
zajistit smysluplné vyplnění volného času
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Zásady poskytovaní sociální služby:







základem plánování služby je individuální přístup ke klientovi, klient si sám určí jaké služby
a v jakém rozsahu mu mají být poskytovány
zachování diskrétnosti a mlčenlivosti – zaměstnanci podepsali prohlášení o mlčenlivosti
základem poskytované služby a podpory je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora
přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživateli ( spolupráce s rodinou, přáteli, Domovem
s pečovatelskou službou Božice, Charitou Znojmo, základní a mateřské školy, dobrovolníky)
základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost pracovníků a prohlubování jejich
znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti
podpora soběstačnosti uživatelů
bio-psycho-sociálně-spirituální přístup

Kapacita:
celková kapacita je

100 míst

z toho :
Domov pro seniory

50 míst

Domov se zvláštním režimem

50 míst

Kontakty
Domov důchodců Božice, příspěvková organizace
Božice 188
671 64 Božice
tel.: 515 257 122
fax: 515 257 109
e-mail: reditel@domovbozice.cz
web: www.domovbozice.cz
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Srdce v domě, příspěvková organizace
Zařízení se nachází v obci Klentnice, okres Břeclav, nedaleko
Pálavských vrchů. Komplex tří budov, které jsou propojeny
v jednotlivých patrech, navazuje na přilehlý park.
Posláním domova je poskytování kompletních pobytových služeb
formou celoročního pobytu osobám starším 18 let s mentálním
postižením nebo mentálním postižením kombinovaným s fyzickou
nebo smyslovou vadou.

Nabízí služby sociální péče typu:
 Domov pro osoby se zdravotním postižením
S cílem:
 zajistit základní sociální poradenství
 poskytnout pomoc při zvládání běžných úkonů péče
 zajistit ošetřovatelskou pomoc
 zajistit lékařskou a rehabilitační péči
 organizovat a poskytovat výchovné,vzdělávací, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti
 pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zařízení poskytuje sociální služby dospělým mentálně postiženým osobám (mužům i ženám) starším 26
let nebo osobám s mentálním postižením kombinovaným s fyzickou nebo smyslovou vadou, kteří kvůli
svému zdravotnímu stavu nemohou zajišťovat své potřeby ve vlastním prostředí.
Domov se snaží o změnu dosavadního způsobu života svých uživatelů tak, aby je přiblížil více
k běžnému životu. Vychází z osobních přání a schopností uživatele, podporuje a rozvíjí jeho
samostatnost, sebevědomí, sebeobsluhu, prosazování jeho přání a vůle, jednání na základě jeho
vlastního rozhodnutí při zachování přirozených vztahů s rodinou a společností, i respektování lidských
práv a důstojnosti.

Kapacita:
celková kapacita je
z toho :
Domov pro osoby se zdravotním postižením

113 míst
113 míst

Kontakty
Srdce v domě, příspěvková organizace
Klentnice 81
692 01 Mikulov
Tel.: 519 515 056
Fax: 519 515 056
e-mail: reditelka@srdcevdome.cz
web: www.srdcevdome.cz
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Habrovanský zámek, příspěvková organizace
Zařízení je v budově zámku a po rozsáhlé rekonstrukci včetně stylové přístavby. Ubytování je
na jednolůžkových až třílůžkových pokojích. K objektu patří upravená zahrada s venkovním posezením
a rekonstruovaná budova „Rychty“, která slouží
k volnočasovým aktivitám klientů. Nachází se zde
tělocvična, arteterapie a hostinské pokoje, které
slouží pro potřeby rodinných příslušníků a přátel
klientů.
Zařízení disponuje dobře vybavenou
rehabilitací, bazénem se zvedacím zařízením. Je
zde
poskytována
zdravotní,
rehabilitační
a stomatologická péče.
Habrovanský zámek p.o. usiluje u dospělých
klientů s tělesným postižením o řešení jejich
nepříznivé životní situace a předcházení sociální
izolaci pomoci rozvíjení sociálních kontaktů se
„zdravou populací“ Dále rozvíjí soběstačnost a ve
spolupráci se zřizovatelem a orgány měst a obcí se snaží umisťovat klienty do chráněného bydlení
v regionech odkud klienti pochází.
Nabízí služby sociální péče:
 Domov pro osoby se zdravotním postižením
S cílem:







poskytnou klientům ubytování, stravování, úkony péče jako pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně ne poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
zajištění terapeutické a aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při osobních záležitostí
zprostředkovat speciální zdravotní a ošetřovatelskou péči

Cílová skupina


Zařízení je domovem pro osoby se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány dospělým
občanům s tělesným postižením, které může být kombinováno i s lehkým mentálním
postižením. Jedná se o pobytové zařízení, které poskytuje klientům své služby nepřetržitě
po celý rok.

Kapacita: celková kapacita je
z toho :
Domov pro osoby se zdravotním postižením

90 míst
70 míst

Kontakty
Habrovanský zámek, příspěvková organizace
Habrovany 1
683 01 Rousínov, Vyškov
Tel.: 517 305 103
Fax: 517 305 152
e-mail: mfunderak@habrovanskyzamek.cz
web: www.habrovanskyzamek.cz
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Zelený dům pohody, příspěvková organizace
Zařízení je situováno v obytné zástavbě v Hodoníně, původně budova jeslí rozšířená o přístavbu
a
půdní
vestavbu,
kde
jsou
dvoulůžkové
a třílůžkové pokoje pro klienty na celoroční pobyt
a týdenní pobyt. Objekt je uprostřed upravené zahrady
se
dvěma
menšími
bazénky,
prolézačkami
a pískovištěm se skluzavkou. V ústavu je rehabilitace,
arteterapie, keramická dílna, pořádají se výlety
a prázdninové zájezdy.

Posláním Zeleného domu pohody je poskytovat
podporu a nezbytnou péči dětem, mladým lidem
a dospělým s mentálním postižením v denním
i týdenním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením a pomáhat jim zapojit se v co
největší míře do běžného života. Usilujeme o vytvoření podmínek vedoucích ke spokojenosti,
seberealizaci a především samostatnosti našich uživatelů.

Nabízí služby sociální péče typu:




Denní stacionář (denní pobyt)
Týdenní stacionář (týdenní pobyt)
Domov pro osoby se zdravotním postižením (celoroční pobyt)

S cílem:








zvyšovat soběstačnost a samostatnost uživatelů
podporovat uživatele individuálním přístupem I
pomoct uživatelům při naplňování jejich práv
zapojit uživatele do života mimo organizaci
aktivizace a pracovního začleňování uživatele
zajistit přirozený kontakt s rodinou
zamezit sociálnímu vyloučení uživatele

Sociální služby Zeleného domu pohody jsou určeny uživatelům:




od 7 let; horní věková hranice není omezena
s mentálním postižením
s přidruženým kombinovaným postižením

Zařízení poskytuje služby zdravotně postižené mládeži a dospělým, kteří se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci, v níž se ocitli vzhledem ke zhoršené soběstačnosti a schopnosti uspokojovat své
životní potřeby. Tito lidé jsou ohroženi sociálním vyloučením a potřebují podporu a pomoc k tomu,
aby zůstali součástí společnosti a mohli se podílet na společenském životě.

V ambulantních službách zajišťují






stravu
podporu, případně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu;
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti v souladu s koncepcí organizace a v souladu
s individuálním plánem uživatele;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
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sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování;
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
souvisejících s činností poskytovatele.

V pobytových službách zajišťují













ubytování v jedno až čtyřlůžkovém pokoji dle možností poskytovatele a s přihlédnutím
k individuálním potřebám uživatele;
stravu
podporu, případně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu;
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti v souladu s koncepcí organizace a v souladu
s individuálním plánem uživatele;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování;
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
souvisejících s činností poskytovatele;
ošetřovatelskou péči v potřebném rozsahu;
rehabilitaci na základě indikace lékaře;
zajištění odborné lékařské péče a doprovod uživatele za touto péčí;
obstarání léků předepsaných lékařem a jejich pravidelné podávání.

Kapacita:
celková kapacita je
z toho :

50 míst

Denní stacionář
4 místa
Týdenní stacionář
19 míst
Domov pro osoby se zdravotním postižením 27 míst

Kontakty
Zelený dům pohody, příspěvková organizace
P. Jilemnického 1
695 03 Hodonín
Tel.: 518 321 580
Fax: 518 321 206
e-mail: srnec.petr@telecom.cz
web: www.zelenydumpohody.cz
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Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
Zařízení je umístěno v moderním objektu a plně vyhovuje
současným požadavkům sociální péče. K dispozici krytý
bazén, hipoterapie, chráněné dílny, rehabilitační zařízení,
domácí kino s velkoplošnou obrazovkou. Moderní
prostory, klienti převážně bydlí na jedno a dvoulůžkových
pokojích
se
samostatným
sociálním
zařízením
a koupelnou.

Posláním zařízení je zajištění důstojné existence
a plnohodnotného života uživatelů s ohledem
na jejich zvláštnosti, zachování jejich individuality
a rozvíjení jejich osobnosti

Nabízí služby sociální péče dvojího typu:



Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení

S cílem
 poskytnout komplexní péči ženám i mužům
 poskytnout ubytování a stravování
 zajistit všestrannou sociální a výchovnou péči
 poskytovat ošetřovatelskou, zdravotní péči včetně rehabilitace
 rozvíjet kulturní a zájmové činnosti
 zvyšovat samostatnost, zodpovědnost
 podporovat samostatnost při řešení každodenních běžných problémů a schopnost samostatné
komunikace při zapojení v běžném životě

Cílová skupina


Sociální pobytové služby jsou poskytovány mužům a ženám nad 18 let s lehkým až těžkým
mentálním postižením, mobilním i imobilním, případně s přidruženými smyslovými
postiženími v mírném pásmu či s tělesným postižením.

Kapacita: celková kapacita je
z toho :
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení

98 míst
85 míst
13 míst

Kontakty
Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
Tavíkovice 153
671 40 Tavíkovice, Moravský Krumlov
Tel.: 515 339 991
Fax: 515 339 991
e-mail: usptavikovice@quick.cz
web: www.ustavy.cz
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Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Zařízení je situováno uprostřed zástavby v centru Hodonína. Areál
zařízení je přizpůsoben složení obyvatel s upravenou zahradou.
Ubytování je převážně na dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou
vybaveny standardním nábytkem. Na ošetřovatelském oddělení jsou
pokoje vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitní úpravou
matrací.
Posláním domova je poskytování služeb sociální péče osobám
(uživatelům),
které
se v důsledku
chronického
duševního
onemocnění nebo závislosti na alkoholu octli v nepříznivé sociální
situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb.
Cílem našich služeb je zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost,
sociální a společenské návyky a dovednosti.

Nabízí služby sociální péče typu:


Domov pro osoby se zdravotním postižením

S cílem zajistit:










celoroční ubytování
celodenní stravování
pomoc a podmínky pro zvládání běžných denních úkonů osobní hygieny
potřebnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči
zajištění lékařské péče
kulturní akce, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti
pomoc při zajišťování služeb jinými organizacemi
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
základní sociální poradenství

Uvedené služby domov poskytuje s ohledem na zachování přirozených vztahů s rodinou a přáteli
uživatelů, respektování jejich práv a lidské důstojnosti. Režim je přizpůsoben specifickým potřebám
a závažnosti onemocnění našich uživatelů.
Cílová skupina


Služby Domova na Jarošce jsou určeny osobám starším 26 let s trvalým pobytem na území
Jihomoravského kraje, které trpí chronickým duševním onemocněním nebo jsou závislé
na alkoholu a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči ne však péči
v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Kapacita: celková kapacita je
z toho :
Domov se zvláštním režimem

79 míst
79 míst

Kontakty
Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Jarošova 3
695 01 Hodonín
tel.: 518 321 320
fax: 518 346 235
e-mail: uspd.hod@tiscali.cz
web:www.usphodonin.cz
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Paprsek, příspěvková organizace
Jedná se o moderní zařízení, které bylo uvedeno do provozu v srpnu 2000, zajišťující celoroční péči
dospělým mužům s mentálním a kombinovaným postižením. Je tvořeno komplexem 4 budov vzájemně
propojených. Kolem areálu je vybudován rozsáhlý park. Jsou zde jednolůžkové, dvoulůžkové
a třílůžkové pokoje. Rehabilitace je zajištěna
proškolenými pracovníky a je zaměřena na vodoléčbu,
individuální a skupinové cvičení, masáže a ergoterapii.
Dále je zde uplatňována především psychoterapie,
autoterapie, muzikoterapie, arteterapie.

Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování služeb sociální péče
osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou
nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomocí jiných typů sociálních služeb nebo rodiny
a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost,
společenské návyky a dovednosti.
S cílem:






změnit dosavadní způsob života klientů tak, aby mohli vést pokud možno samostatnější běžný
život,
vytvořit takové podmínky, které jim umožní žít plnohodnotný život, zachovat vazby na své
přirozené sociální prostředí,
udržovat vztahy uživatelů s vlastními rodinami a dalšími jejich blízkými osobami,
vytvářet příjemné a inspirující prostředí pro klienty, respektovat a uplatňovat práva uživatelů,
podílet se na plánování a průběhu sociální služby

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se
v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitli v nepříznivé
sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet
svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Režim poskytování sociálních služeb je
přizpůsoben jejich specifickým potřebám.
S cílem:





podpořit kvalitu života,která respektuje důstojnost, identitu a potřeby uživatele,
umožnit jim požít aktivní, důstojný a plnohodnotný život a bezpečné zázemí,
naplnit život klientů užitečnými a zajímavými činnostmi, podporovat jejich samostatnost
a tvořivost,
pomáhat předcházet sociálním vyloučením vyčleněním uživatelů mimo běžný život společnosti
a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace
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Cílová skupina - domov se zdravotním postižením:


Muži ve věku od 18 let s mentálním postižením, tělesným postižením, nebo jejich kombinací,
a dále mužům, kteří jsou vedle uvedených postižení ztíženi také smyslovou vadou, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina - domov se zvláštním režimem:


Muži ve věku od 18 let s chronickým duševním onemocněním, nebo kteří trpí některou formou
demence, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim je přizpůsoben specifickým potřebám
těchto osob.

Kapacita: celková kapacita je
z toho :
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov se zvláštním režimem

116 míst
96 míst
20 míst

Kontakty
Paprsek, příspěvková organizace
K Čihadlu 679
679 63 Velké Opatovice, Boskovice
Tel.: 516 478 444
Fax: 516 448 445
e-mail: reditel@uspvo.net
web: www.velkeopatovice.cz
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Zámek Břežany, příspěvková organizace
Zařízení je umístěno v restituovaném církevním objektu, ve vlastnictví České provincie Kongregace
sester sv. Hedviky, obklopené parkem. Ubytování je na
2 pokojích jednolůžkových, 12 pokojích třílůžkových
a 20 pokojích vícelůžkových, které jsou rozčleňovány
atypickým nábytkem na menší prostory. Komfort klientů se
neustále zlepšuje. Průběžně dochází k úpravám
ubytovacích prostor. Je zde vybudována hrnčířská dílna,
posilovna, sedlovna – zázemí pro hipporehabilitaci. Klienti
mají k dispozici krytý bazén a rekreační zařízení Bítov Horky nedaleko Vranovské přehrady.
Posláním zařízení je vytvořit plnohodnotný náhradní
domov, kde se život přibližuje co nejvíce přirozenému
životu a kde podpora rozvíjí individualitu a schopnosti
obyvatel.
Nabízí služby sociální péče a to :


Domova pro osoby se zdravotním postižením

S cílem poskytnout:











ubytování, stravu nebo pomoc při zajištění stravy,
zdravotní , ošetřovnou a rehabilitační péči,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředním,
sociálně terapeutické činnosti,
podporu vytvářet a zdokonalovat základní pracovní návyky a dovedností,
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost,
pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina


Cílovou skupinou jsou osoby od 16 let do 40 let, s mentálním a kombinovaným postižením.
Uchazeči mohou být z celé republiky, přednostně jsou přijímáni uchazeči z Jihomoravského
kraje. Kapacita zařízení je v současné době plně využita.

Kapacita: celková kapacita je
z toho :
Domov pro osoby se zdravotním postižením

165 míst
165 míst

Kontakty
Zámek Břežany, příspěvková organizace
Břežany 1
671 65 Břežany, Znojmo
Tel.: 515 277 111
Fax: 515 277 111
e-mail: info@zamekbrezany.cz
web: www.zamekbrezany.cz
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Domov Horizont, příspěvková organizace
Domov Horizont tvoří čtyři budovy, v nichž bydlí uživatelé (tři z nich jsou bezbariérové a vzájemně
propojené) a dále provozní prostory. Domov je umístěn v okrajové části Kyjova (naproti nemocnice).
Ubytování je poskytováno na 7 jednolůžkových pokojích, na 23 dvoulůžkových pokojích
a na 50 tří a vícelůžkových pokojích. Součástí areálu Domova je
škola pro uživatele, dále pak fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště
s umělým povrchem a bazén.
Uživatelům jsou nabízeny rozmanité akce a činnosti, v rámci
služby jsou podporováni k samostatnosti. Vychází se z jejich
potřeb a možností. Je jim nabízena pracovní terapie, která
probíhá v několika dílnách (dvě keramické dílny, dřevodílna,
košíkářská, tkalcovská a pro výrobu textilních sedaček,
víceúčelová dílna).
Domov
dále
zajišťuje
školní
vzdělávání,
rehabilitaci
a ošetřovatelskou a zdravotní péči.

Posláním Domova Horizont je poskytování péče chlapcům a mužům od tří let věku do věku
neomezeného a zabezpečit spokojený, harmonický a smysluplný život svým uživatelům.
Nabízí služby sociální péče a to :


Domova pro osoby se zdravotním postižením

Cílem:






uspokojit základní životní potřeby,
zajistit zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péče prováděných odborným zdravotnickým
personálem,
poskytovat výchovy a vzdělání kvalifikovanými pedagogickými pracovníky,
nabídnout bohatou nabídku ergoterapeutických aktivit a pracovně terapeutických možností,
kulturního, společenského a sportovního vyžití na základě individuálních potřeb a přání.
poskytnout přiměřenou podporu a péči v závislosti na jejich individuální potřeby

Cílová skupina


Cílovou skupinou Domova Horizont jsou chlapci a muži od tří let s mentálním postižením
a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným.

Kapacita:
celková kapacita je
z toho :
Domov pro osoby se zdravotním postižením

230 míst
230 míst

Kontakty
Domov Horizont, příspěvková organizace
Strážcovská 1096
697 01 Kyjov
tel.: 518 612 302
fax: 518 614 333
e-mail: reditel@horizontkyjov.cz
web: www.horizontkyjov.cz
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Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
Zařízení je tvořeno dvěma budovami. Hlavní budovou zámku a přístavbou tzv. „Pavilonem“. Areál má
rozlohu 15 ha a zahrnuje park, les a rybníky. Ubytování je poskytováno na jedno, dvou i vícelůžkových
pokojích. Realizací půdní vestavby v objektu zámku došlo ke
zlepšení ubytovacích podmínek, kdy vznikly pokoje
s vlastním hygienickým zázemím a společenské prostory.
Velmi rozšířená je zde pracovní terapie, která zahrnuje tyto
dílny: vyšívací, keramickou, malbu na hedvábí, tkalcovskou,
batiku a modurit, výtvarnou, zpracování přírodních materiálů
a včelího vosku.
Posláním Sociálních služeb Šebetov je zajistit
handicapovaným lidem v nepříznivé situaci potřebnou
pomoc, právo na uchování nebo rozvíjení jejich
společenských návyků, pracovních dovedností a schopností,
mít možnost pracovního uplatnění, mít svoje zázemí, právo
na ochranu a bezpečí a možnost být obklopen lidmi, kteří vždy ochotně podají pomocnou ruku.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov se zvláštním režimem

Cílem:
 poskytnout Bezpečnou a odbornou sociální i zdravotní službu,
 podporovat soběstačnost handicapovaných lidí,
 zajistit podmínky pro důstojný život s možností využívání místních institucí a přirozených
vztahových sítí.
To vše s ohledem na jejich potřeby, požadavky a jejich práva, vždy s přihlédnutím k fyzickým
a psychickým možnostem a schopnostem každého člověka.
Cílová skupina - domov se zdravotním postižením:


Osoby starší 18 let s postižením mentálním, duševním nebo kombinovaným, jejichž dopady činí
nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Cílová skupina - domov se zvláštním režimem


Osoby starší 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění nebo osoby, které trpí některou z forem demence, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita: celková kapacita je
z toho :
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov se zvláštním režimem

180 míst
153 míst
27 míst

Kontakty
Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
Šebetov 1
679 35 Šebetov, Boskovice
Tel.: 516 465 438
Fax: 516 465 446
e-mail: zdenka.vasickova@socialnisluzbysebetov.cz
web: www.uspsebetov.cz
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Emin zámek příspěvková organizace
Zařízení je umístěno v tzv. zámečku Emin, který byl postaven v roce 1882 a je evidován jako kulturní
památka. Nachází se v lužním lese. Kolem ústavu je zámecký park s rybníčkem. Klienti mají k dispozici
bazén a tenisové kurty. Zařízení poskytuje
služby pro dospělé muže s postižením. Je jim
poskytována
ischioterapie, canisterapie,
muzikoterapie. K dispozici jsou chráněné
dílny. Klienti jsou umístěni na dvoulůžkových,
třílůžkových a vícelůžkových pokojích.

Nabízí služby sociální péče a to :
 Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina


Zařízení se stará o klienty u kterých je dlouhodobá přítomnost duševních poruch, kteří mají
narušení sociálních a profesních funkcí, v jejichž důsledku je stav sociální nouze
a potřebují si zabezpečit základní životní potřeby,a to z důvodu, že jsou vytrženi z běžných
rodinných a komunitních vztahů. Jedná se o skupinu občanů, kteří nemají sebekritický
pohled na svůj chorobný stav a prezentují se většinou určitými poruchami chování.



Druhou skupinou jsou osoby s chronickou závislostí na alkoholu, kteří vykazují prokázanou
duševní poruchu s poruchou chování způsobenou dlouhodobým používáním alkoholu, tyto
základní diagnosy jsou navíc kumulovány s mentální retardací určitého stupně.

Kapacita: celková kapacita je
z toho :
Domov se zvláštním režimem

60 míst
60 míst

Kontakty
Emin zámek, příspěvková organizace
Hrušovany nad Jevišovkou 275
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, Znojmo
Tel.: 515 238 190
Fax: 515 229 151
e-mail: reditel@eminzamek.cz
web: www.ustavy.cz
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Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace
Zařízení je umístěno v historické budově zámku. Komplexní rekonstrukcí byla snížena kapacita
zařízení a zvýšen komfort pro obyvatele. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje a vícelůžkové pokoje.
Posláním Domova pro seniory Černá Hora je
podpora zachování a rozvoj soběstačnosti
a samostatnosti uživatelů služeb domova.
Poskytujeme
základní
a
specializovanou
ošetřovatelskou péči nesoběstačným uživatelům
služeb a pomáháme předcházet sociálnímu
vyloučení uživatelů.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina - domov pro seniory:
 osoby, kteří jsou příjemci starobního důchodu či invalidního
sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech,
 osoby, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci,
 senioři, kteří jsou vlivem zdravotního stavu trvale upoutáni na lůžko

důchodu,

mající

Poskytování sociálních služeb 24 hodin denně osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního
stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za
pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých
potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti:
Cílová skupina - domov se zvláštním režimem:
 osoby, kteří jsou příjemci starobního důchodu a kteří vlivem stařecké, Alzheimerovi demence I.,
II. stupně nebo jiné demence I., II. stupně jsou zcela nebo částečně závislí v péči o vlastní
osobu,
 osoby, kteří jsou příjemci ivalidního důchodu a vlivem zdravotního stavu trvale upoutáni na
lůžko,
 osoby, kteří jsou vlivem zdravotního stavu trvale upoutáni na lůžko s demencí III. stupně.
Poskytování sociálních služeb 24 hodin denně osobám, které se v důsledku svého chronického
onemocnění demencí octli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování
svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.
Kapacita:
celková kapacita je

165 míst

z toho :
Domov pro seniory

105 míst

Domov se zvláštním režimem

60 míst

Kontakty
Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace
Zámecká 1, 679 21 Černá Hora, Blansko
tel.: 516 426 442
fax: 516 426 458
e-mail: ddch@ddch.cz
web: www.ddch.cz
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Domov důchodců Skalice, příspěvková organizace
Hlavní budova domova, zámek, je kulturní památkou včetně přilehlého parku. V roce 2001 byl
vybudován nový obytný a provozní objekt, ve kterém je 10 dvoulůžkových pokojů se samostatným
sociálním zařízením. V roce 2007 byla dokončena přístavba a rekonstrukce objektu se zřízením jedno
a dvoulůžkových pokojů, výstavba nového kuchyňského bloku a rehabilitace.

Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina - domov pro seniory:


Poskytuje pobytové sociální služby osobám od 65 let věku, které vzhledem ke svému věku
nebo zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním
prostředí.

Cílová skupina - domov se zvláštním režimem:


Poskytuje pobytové sociální služby osobám od 50 let věku, trpícími Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demencí a které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě
zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí.

Kapacita:
celková kapacita je

66 míst

z toho :
Domov pro seniory

36 míst

Domov se zvláštním režimem

30 míst

Kontakty
Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace
Skalice 1
671 71 Hostěradice, Moravský Krumlov
tel.: 515 339 157
fax: 515 339 157
e-mail: ddskalice@tiscali.cz
web: www.ustavy.cz

186

S - centrum Hodonín, příspěvková organizace
Zařízení je moderní šestipodlažní budova, atriového typu, která byla uvedena do provozu v prosinci
2002. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích vždy s vlastním sociálním
zařízením. Součástí vybavení je rehabilitační oddělení včetně tělocvičny, kde mohou klienti využít
klasické masáže, vodoléčebné procedury, magnetoterapii, atd. Objekt je plně technicky vybaven,
splňující veškeré požadavky na zařízení tohoto typu.
Posláním je
poskytnout svým uživatelům –
seniorům
v
nepříznivé
sociální
situaci
(nesoběstačnost a již nedostačující pomoc
terénními sociálními službami a příbuznými,
fyzické nebo psychické omezení, osamělost …)
komplex služeb (ubytování, stravování, zdravotněošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální péči,
využití volného času …)
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílem:

je podporovat uživatele služeb v soběstačnosti,
 respektovat potřeby uživatel,
 umožnit udržení kontaktu s přirozeným prostředím,
 snaha o vzájemnou harmonii prostředí a mezilidských vztahů., které spolu vytváří v zařízení
jeden celek
 snaha o spokojenost uživatele.
Cílová skupina - domov pro seniory:
 Poskytuje služby sociální péče seniorům nad 65 let, kteří se v důsledku svého věku
a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat
ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují
pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost,
společenské návyky a dovednosti.
Cílová skupina - domov se zvláštním režimem
 Poskytuje služby sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního
onemocnění a onemocnění demencí ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou
pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost,
společenské návyky a dovednosti.
Kapacita: celková kapacita je

141 míst

z toho :
Domov pro seniory

69 míst

Domov se zvláštním režimem

72 míst

Kontakty
S – centrum Hodonín, příspěvková organizace
Na Pískách 4037/11
695 01 Hodonín
tel.: 518 399 932
fax: 518 399 949
e-mail: reditelka@ddhodonin.cz
web: www.ddhodonin.cz
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ENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
Zařízení je moderní čtyřpodlažní budova, provoz zahájen v září 2002. Budova je umístěna do klidného
prostředí. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích vždy s vlastním sociálním
zařízením a mikrokuchyňkou. Součástí každého patra je jídelna, společenská místnost, místnost pro
pracovní terapii, sesterna a terasa. V zařízení je dobře vybavená
rehabilitace (magnetoterapie, ultrazvuk, masáže, rehabilitační
bazén), dále je zde možnost navštívit kadeřnictví, pedikúru, kantýnu,
knihovnu s přístupem na internet, dílnu pro práci se dřevem a kovem.
Zařízení je určeno seniorům starším 65 let, kteří pobírají příspěvek
na péči.
Posláním služby je poskytovat pravidelnou, bezpečnou a odbornou
podporu nebo péči svým uživatelů v základních životních
schopnostech, motivovat uživatele k aktivizačním činnostem,
podporovat je v kontaktu se společenských prostředím a pomáhat při
uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílem:
 je přiblížit způsob života našich uživatelů co nejvíce k životnímu standardu věkově srovnatelné
populace žijící mimo zařízení,
 vytvářet přívětivé domácí a důstojné prostředí a současně poskytovat odbornou
a kvalifikovanou péči na vysoké úrovni,
 docílit, aby se všichni cítili dobře, našli si přátele, vytvořili nové vztahy a především, nalezli
společně nový DOMOV.
Cílová skupina - domov pro seniory:
 Zařízení je určeno seniorům starším 65 let se ztrátou soběstačnosti žít ve svém domácím
prostředí. Ztráta soběstačnosti musí být odpovídající příspěvku na péči stupně I. – IV.
Cílová skupina - domov se zvláštním režimem
 Zařízení je určeno seniorům starším 65 let se sníženou soběstačností žít ve svém domácím
prostředím z důvodu onemocnění stařecké demence a Alzheimerovy choroby.
Cílem poskytovaných služeb je přiblížit způsob života uživatelů co nejvíce k životnímu standardu
věkově srovnatelné populace žijící mimo zařízení.
Kapacita: celková kapacita je

104 míst

z toho :
Domov pro seniory

70 míst

Domov se zvláštním režimem

34 míst

Kontakty
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
Pod Sanatorkou 3
678 27 Blansko
tel.: 516 412 900
fax: 516 410 208
e-mail:drazilova.lenka@ddblansko.cz
web: www.ddblansko.cz
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Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Zařízení se nachází v zrekonstruované třípodlažní budově s půdní vestavbou a přilehlou zahradou.
V objektu je tělocvična pro skupinové cvičení, rehabilitace, arteterapie, knihovna a ordinace lékaře.
Služby jsou přednostně určeny seniorům s přiznaným starobním důchodem ze spádového území města
Kyjova a okolních obcí, příp. seniorům majícím k městu
Kyjovu a okolí prokazatelné vazby.
Posláním centra je umožnit seniorům prožít důstojný
a podle jejich přání i aktivní život, který vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti
nemohou prožít ve svém domácím prostředí. Poskytujeme
takovou podporu a pomoc, která by v maximální možné
míře směřovala k zachování, popřípadě rozvíjení jejich
vlastních možností a udržování kontaktu s okolím
a rodinnými příslušníky.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina - domov pro seniory:
 Služby v Domově pro seniory jsou určeny seniorům s přiznaným starobním důchodem
přednostně ze spádového území města Kyjova a okolních obcí, příp. seniorům majícím k městu
Kyjovu a okolí prokazatelné vazby, kteří nejsou schopni pro svoji nemoc, zdravotní postižení
a ztrátu soběstačnosti žít ve svém domácím prostředí a hrozí jim vyloučení ze společnosti.
Cílová skupina - domov se zvláštním režimem
 Služby v Domově se zvláštním režimem jsou určeny seniorům s přiznaným starobním
důchodem přednostně ze spádového území města Kyjova a okolních obcí, příp. seniorům
majícím k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vazby, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
Alzheimerovy choroby a stařecké demence.

Zejména se jedná o seniory:






kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech
zcela nesoběstačné při pohybu a sebeobsluze
s tělesným postižením (omezena pohyblivost)
pohybující se za pomoci kompenzačních pomůcek
upoutané na invalidní vozík

Kapacita:
celková kapacita je

71 míst

z toho :
Domov pro seniory

41 míst

Domov se zvláštním režimem

30 míst

Kontakty
Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1095
697 01 Kyjov
tel.: 518 699 511
fax: 518 612 132
e-mail: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz
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Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Zařízení se nachází v objektu zámku, ležícího uprostřed rozlehlého parku cca 20 ha. V zámku je
většina pokojů vícelůžkových a jsou zde převážně ubytováni uživatelé, kteří potřebují zvýšenou
ošetřovatelskou péči. Součástí objektu jsou také dvě malé
budovy
–
tzv.
„domečky“,
které
jsou
určeny
pro soběstačné uživatele. Malé jedno, dvou a třílůžkové
pokoje jsou vybaveny televizí, mají vlastní sociální zařízení
a kuchyňku.
Posláním domova je poskytnout seniorům příjemný a podle
jejich přání i aktivní život, který již nemohou nebo nechtějí
trávit ve svém domácím prostředí. Domov pro seniory, kromě
zajištění základních služeb se snaží o to, aby prostředí, kde
obyvatelé žijí se podobalo opravdovému domovu.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílem:
 podpora a pomoc uživatelům služeb v základních životních schopnostech,
 podpora aktivizačních činností, podpora při upevňování a rozvoje společenských návyků
a dovedností, ve zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 zajistit pomoc která je zaměřená zejména na pomoc při uplatňování oprávněných zájmů
uživatelů služeb a to vše s respektem k jejich potřebám.
Cílová skupina - domov pro seniory:
 Určeno občanům důchodového věku se sníženou soběstačností a dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem, kteří jsou při péči o vlastní osobu závislí na pomoci jiné osoby.
Domov pro seniory poskytuje pobytové služby sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které
dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého věku
a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zařízení.
Cílová skupina - domov se zvláštním režimem:
 Určeno občanům důchodového věku se sníženou soběstačností a pokročilou ztrátou
paměťových a orientačních schopností, jejichž stav vyžaduje při péci o vlastní osobu
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby sociální péče osobám, které dosáhly věku
rozhodného pro přiznání starobního důchodu, trpícím stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou
demence v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém
zařízení.
Kapacita:
celková kapacita je

120 míst

z toho :
Domov pro seniory

60 míst

Domov se zvláštním režimem

60 míst

Kontakty
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Zámecká 57
664 52 Sokolnice, Šlapanice
Tel.: 544 224 429
Fax: 544 224 438
e-mail: dd_sokolnice@volny.cz
web: www.ddsokolnice.cz
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Domov Hvězda, příspěvková organizace
Zařízení se nachází v obci Nové Hvězdlice, na okrese Vyškov, v zámeckém objektu, který je evidován
jako kulturní památka. V přilehlém parku se nachází objekt „Pavilonu“ z roku 1930. Většina uživatelů je
ubytována ve dvou a čtyřlůžkových pokojích
umístěných ve dvou samostatných budovách.
Vícelůžkové pokoje jsou využívány pro uživatele
méně pohyblivé.
Domov Hvězda je pobytové zařízením sociální péče
poskytující celoroční ubytování, celodenní stravu,
sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivační péči
pro seniory. Našim posláním je poskytnout
bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí
uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu
stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí
a upřednostňují vesnický charakter zařízení.
Umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu
samoty, každému zájemci formou poskytování individuálních služeb dle uzavíraných dohod.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina - domov pro seniory:


Senioři, kteří vyžadují pravidelnou ošetřovatelskou péči - jejich soběstačnost je snížena
zejména věkem (nad 60 let) a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani
pokud využívají terénních služeb.

Cílová skupina - domov se zvláštním režimem:


Osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby. Jejich věk překročil hranici 50 let.

Kapacita:
celková kapacita je

119 míst

z toho :
Domov pro seniory

39 míst

Domov se zvláštním režimem

80 míst

Kontakty
Domov Hvězda, příspěvková organizace
Nové Hvězdlice 200
683 41 Bohdalice, Vyškov
tel.: 517 321 100
fax: 517 321 100
e-mail: ludek.strmen@domovhvezda.cz
web: www.domovhvezda.cz
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Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
Zařízení se nachází v budově zámku, který je kulturní památkou. Areál je tvořen komplexem budov.
V jedné z vedlejších budov je 6 jedno- a 2 dvoulůžkové pokoje, ve kterých jsou ubytováni obyvatelé,
kteří nevyžadují stálou ošetřovatelskou péči. Převážná část obyvatel je umístěna v zámku, kde jsou
ubytováni ve dvou až pětilůžkových pokojích.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílem:








vytvořit příjemné a bezpečné prostředí
v co největší míře umožnit setkání
s blízkými a místní komunitou i mimo
naše zařízení
zajistit přístup co nejvíce subjektů k
uživatelům a tím poskytnout maximální kontakt s okolím a veřejným životem
zachovávat a rozvíjet jejich důstojný život
rozhodnutím o zkvalitnění bydlení uživatelů investovat do přestavby pokojů v hlavní
a vedlejší budově zvané podzámčí na jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
lidem s demencí věnovat dostatečnou pozornost, která zajistí jejich bezpečnost,
aby nedocházelo k omezování osobních práv a svobody

Cílová skupina - domov pro seniory:


seniorům nad 60 let, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod a vyžadují pravidelnou
ošetřovatelskou a zdravotní péči vzhledem ke chronickému onemocnění.

Cílová skupina - domov se zvláštním režimem:


osobám, které v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění
stařeckou, Alzheimerovou demencí se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou
pomoc při zajišťování svých potřeb.

Kapacita:
celková kapacita je

83 míst

z toho :
Domov pro seniory

21 míst

Domov se zvláštním režimem

62 míst

Kontakty
Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
Plaveč 1
671 32 Plaveč, Znojmo
tel.: 515 252 250
fax: 515 252 715
e-mail: dps.plavec@dps-plavec.cz
web: www.domovproseniory.obecplavec.cz
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Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
Zařízení se nachází v památkové zóně blízko centra města. Výhodou tohoto umístění je možná účast
klientů na společenském a kulturním dění ve městě bez nutnosti doprovodu personálu domova.
K objektu patří rozsáhlá zahrada s terasou.
Objekt je dvoupodlažní s bezbariérovým
přístupem. Ubytování je na jedno, dvou, tří
a několika vícelůžkových pokojích.
Posláním Domova pro seniory Strážnice,
příspěvková organizace, je poskytovat
uživatelům naší cílové skupiny důstojný,
příjemný a podle přání uživatele aktivní
a společenský život, který již nemohou nebo
nechtějí
trávit v
domácím
prostředí.
Nabízíme individuální zaměření poskytování
sociálních služeb a ošetřovatelské péče
orientované na podporu cílů a přání uživatelů
spojených s rozvojem jejich soběstačnosti
a nezávislosti. Sociální služby poskytujeme
kvalifikovaným a seberozvíjejícím se personálem.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina - domov pro seniory:



senioři nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné osoby
senioři s tělesným postižením nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné
osoby

Cílová skupina - domov se zvláštním režimem:



senioři nad 60 let, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou postiženi
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí
senioři nad 60 let s tělesným postižením, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby
a jsou postiženi stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí

Kapacita:
celková kapacita je

93 míst

z toho :
Domov pro seniory

39 míst

Domov se zvláštním režimem

54 míst

Kontakty
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
Preláta Horného 515
696 62 Strážnice, Veselí nad Moravou
Tel.: 518 332 128
Fax: 518 332 189
e-mail: reditel@ddstraznice.cz
web: www.ddstraznice.cz
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Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace
Zařízení je umístěno v objektu zámku, který je kulturní památkou. Vlastníkem objektu je Obec Hostim.
V přilehlém parku se nachází samostatně stojící budova, ve které jsou pouze více-lůžkové pokoje.

Domov usiluje o to, aby se klienti – senioři,
převážně s různou formou demence, s lehčí
psychiatrickou diagnózou, stali přirozenou
součástí života obce a našeho domova
a prožívali zde důstojný život za účinné pomoci
všech zaměstnanců a pokud možno i rodinných
příslušníků či obyvatel obce.
Respektováním
lidských
práv
a svobod,
naplňováním individuálních osobních cílů
a přání chceme dosahovat spokojenosti našich
uživatelů.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina






imobilní senioři /pobírající starobní nebo plný invalidní důchod/ se stálou potřebnou
ošetřovatelské péče, jejichž zdravotní stav se vyznačuje projevy blízkými seniorům uvedeným v
následujícím bodě,
senioři s pohyblivostí za pomoci pomůcek,
senioři plně imobilní,
senioři /pobírající starobní nebo plný invalidní důchod/ s demencí vyžadující stálou
specializovanou péči /i imobilní/,
senioři s psychiatrickou diagnózou /osoby psychicky stabilizované, kromě těžkých stavů
vyžadujících léčení v léčebných zařízeních/, /i imobilní /

Kapacita:
celková kapacita je

67 míst

z toho :
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

7 míst
60 míst

Kontakty
Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace
Hostim 1
671 54 Hostim, Znojmo
tel.: 515 258 229
fax: 515 258 194
e-mail: ddhostim@tiscali.cz

web: www.domovhostim.cz
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Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (pro osoby s demencí)
Posláním Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem (pro osoby s demencí) je poskytnout
komplex pobytových sociálních služeb osobám starším 60 let, žijícím v regionu Vyškov,
které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní
potřeby ve vlastním prostředí.
Bydlení v Domově pro seniory a osoby s demencí je na 1 a 2 lůžkových pokojích, které jsou
uspořádány jako dvou nebo tří pokojové byty. Bydlí se v
jednotlivých pokojích a byt má společnou koupelnu a WC.
Na každém poschodí jsou 4 takovéto byty, kromě toho je
na poschodí vždy kuchyňka a místnost s televizí.

Domov se zvláštním režimem (pro chronicky duševně
nemocné)
Posláním Domova se zvláštním režimem (pro chronicky
duševně nemocné) je, poskytnout komplex pobytových
sociálních služeb osobám starším 50 let, žijícím v regionu
Vyškov, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní
potřeby ve vlastním prostředí.
Bydlení v Domově se zvláštním režimem je na 1 až 6 lůžkových pokojích, které se nacházejí v přízemí
a v prvním poschodí. Vstup do pokojů, WC a sprch je z hlavní chodby. V přízemí je umístěna jídelna
s televizí, kuřárna, na poschodí denní pobyt s televizí.
Denní stacionář
Služba je určena osobám žijícím v regionu Vyškov, které jsou ve věku 16 až 40 let a jsou zdravotně
nebo tělesně postižení. Mají sníženou soběstačnost a samostatnost, nemají možnost dalšího
vzdělávání nebo seberealizace.
Nabízí služby sociální péče typu :




Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Denní stacionář
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Cílová skupina
Služby poskytujeme občanům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou
dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí (ani za pomoci ostatních dostupných
sociálních služeb), vč. občanů potřebujících trvalou péči na ošetřovatelských odděleních
a ošetřovatelské oddělení pro osoby s demencí za podmínky že:
a) jsou starší 60-ti let věku
b) pobírají invalidní důchod a jsou starší 60 let věku

Kapacita: celková kapacita je
z toho :
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Denní stacionář

224 míst
147 míst
61 míst
16 míst

Kontakty
Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace
Polní 1-3
682 01 Vyškov
Tel.: 517 348 863
Fax: 517 348 863
e-mail: info@socialnisluzbyvyskov.info
web: www.socialnisluzbyvyskov.info
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Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
Zařízení je moderní budova s výhledem do širokého okolí. Provoz byl zahájen v září 2001. Je zde
12 jednolůžkových, 28 dvoulůžkových a 4 čtyřlůžkové bezbariérové pokoje se samostatným sociálním
zařízením a východem na balkon či terasu.
Pokoje jsou vybaveny
novým nábytkem
a elektrickými polohovacími lůžky. Rehabilitační
oddělení je kvalitně vybaveno moderními
pomůckami na patřičné technické úrovni.

Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina - domov pro seniory:


Poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu
ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za
pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění
svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti

Cílová skupina – domov se zvláštním režimem:


Poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického
duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci
a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet
svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti

Kapacita:
celková kapacita je

84 míst

z toho :
Domov pro seniory

52 míst

Domov se zvláštním režimem

32 míst

Kontakty
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
Šikulova 1438
666 02 Předklášteří, Tišnov
tel.: 549 439 611
fax: 549 439 612
e-mail: reditel@domovpredklasteri.cz
web: www.domovpredklasteri.cz
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Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková
organizace
Zařízení se nachází v panelovém domě, v centru Hodonína. Uživatelé
jsou ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích.
Posláním Domova pro seniory Bažantnice je : poskytnout
seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést
samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k
jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb.








Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně
soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné
ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc.
Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný
způsob života, podobný životu mimo ústav.
Usilujeme o zajištění maximální míry Vaší osobní svobody a rozhodování o svém životě.
Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních
služeb, na které byl klient dosud zvyklý.
Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování
služeb.
Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu,
praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské
činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví,
pedikúra, duchovní péče).

Nabízí služby sociální péče a to :


Domov pro seniory

Cílová skupina - domov pro seniory:




Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají
omezené schopnosti vést samostatný život se svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a
zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či
blízkých osob.
Služba je určena pro seniory nad 65 let věku.

Kapacita:
celková kapacita je

116 míst

z toho :
Domov pro seniory

116 míst

Kontakty
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
tř. Bří. Čapků 1
695 01 Hodonín
Tel.: 518 352 765
Fax: 518 344 936
e-mail: socialni@dshodonin.cz
web: www.dshodonin.cz
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Domov důchodců Božice, příspěvková organizace
Zařízení se nachází v objektu, který je kulturní památkou. Obyvatelé jsou umístěni ve více lůžkových
pokojích, zejména ti, kteří potřebují ošetřovatelskou péči. K dispozice je rozsáhlá zahrada.

Posláním domova je poskytnout komplex pobytových
sociálních služeb osobám, které vzhledem k svému
věku, zdravotní a sociální situaci nemohou žít ve svém
přirozeném prostředí a mají zájem o naše služby.
Podporujeme
zachování
popřípadě
zlepšení
soběstačnosti a udržení kontaktu s okolím.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

S cílem:
 zajistit podmínky pro spokojený život obyvatel
 podporovat vztahy vzájemné úcty mezi obyvateli navzájem a obyvateli a personálem
 podporovat jejich soběstačnost
 udržení kontaktu s okolím (rodina, přátelé, Domov s pečovatelskou službou Božice, Charita
Znojmo, základní a mateřské školy)
 zajistit smysluplné vyplnění volného času

Cílová skupina - domov pro seniory:


Poskytujeme pobytové služby osobám, kteří dosáhli věku 62 let a vzhledem k zdravotní
a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a mají zájem o naše služby.
Potřebnou péči si nemohou zajistit prostřednictvím terénních služeb nebo rodinných příslušníků.

Cílová skupina - domov se zvláštním režimem:


Poskytujeme pobytové služby osobám starším 50 let pobírajícím příspěvek na péči (nad 62 let
není podmínkou příspěvek na péči), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu lehké nebo
pokročilé ztráty paměťových a orientačních schopností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Potřebnou péči si nemohou zajistit prostřednictvím terénních služeb
nebo rodinných příslušníků.
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Cíle:







poskytnutí individuální a kvalitní ošetřovatelské péče
zkvalitnění bydlení zmenšením pokojů a snížením kapacity
další vzdělávání zaměstnanců
hledání vhodnějšího typu sociálních služeb uživatelům, kteří nejsou naší cílovou skupinou
poskytnout canisterapii
zavést koncept bazální stimulace






zajistit podmínky pro spokojený život obyvatel
podporovat vztahy vzájemné úcty mezi obyvateli navzájem a obyvateli a personálem
podporovat jejich soběstačnost
udržení kontaktu s okolím (rodina, přátelé, Domov s pečovatelskou službou Božice, Charita
Znojmo, základní a mateřské školy)
zajistit smysluplné vyplnění volného času



Kapacita:
celková kapacita je

100 míst

z toho :
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

50 míst
50 míst

Kontakty
Domov důchodců Božice, příspěvková organizace
Božice 188
671 64 Božice, Znojmo
tel.: 515 257 122
fax: 515 257 109
e-mail: reditel@domovbozice.cz
web: www.domovbozice.cz
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Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
Objekt domova je výšková panelová budova. Jedná se o šestipodlažní objekt montovaného typu s dvou
a třílůžkovými pokoji. Každý pokoj je vybaven samostatným sociálním zařízením. Pro klienty slouží
rehabilitace, knihovna, kaple a kadeřnictví. Součástí domova je také objekt umístěný v nedalekém
Zbýšově u Brna, kde je 17 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím.
Poslání Domova pro seniory je poskytování sociálních
a zdravotních (ošetřovatelských) služeb, podporování
soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného,
aktivního a důstojného života ve stáří těm seniorům, kteří
vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální
situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve
svém přirozeném prostředí. Služba je plánovaná
individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o dalším
způsobu života. Je poskytována taková míra podpory,
která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jeho
schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě.
Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílem poskytované služby je spokojený uživatel, který úspěšně rozvíjí svůj osobní cíl, a tím prožívá
plnohodnotný život ve stáří.
Cílová skupina - domov pro seniory:
 Je určen osobám starším 62 let, které mají z důvodu věku a zdravotního stavu sníženou
soběstačnost nebo omezenou pohyblivost, terénní služby jsou pro ně nedostačující a potřebují
trvalou sociální a ošetřovatelskou péči. Služby DS Zastávka jsou určeny k celoročnímu pobytu,
uživatelům pobírajících starobní nebo invalidní důchod, pobírají příspěvek na péči a jsou
zařazeni v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 8, odst. b (středně
těžká závislost, stupeň II), odst. c (těžká závislost, stupeň III), odst. d (úplná závislost, stupeň
IV).
Cílová skupina - domov se zvláštním režimem:
 Je určen uživatelům s chronickým duševním onemocněním, např. Alzheimerova demence,
poruchami paměti a orientace, se zaměřením na poruchy paměti, syndrom demence, Morbus
Parkinson, deprese.
Kapacita:
celková kapacita je

144 míst

z toho :
Domov pro seniory

45 míst

Domov se zvláštním režimem

99 míst

Kontakty
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
Sportovní 432
664 84 Zastávka, Rosice
Tel.: 546 418 811
Fax: 546 417 814
e-mail: dszastavka.malon@seznam.cz
web: www.ddzastavka.unas.cz
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Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Zařízení tvoří komplex tří budov umístěný uprostřed rozsáhlé zahrady
v blízkosti přírodního parku, provozní budova je moderně
zrekonstruovaná, včetně vybudování solárního systému pro ohřev
užitkové vody. Klienti mohou využívat bazén, tělocvičnu, dílny pro
arteterapii a ergoterapii. Ubytování je na 25 pokojích jednolůžkových,
21 pokojích dvoulůžkových a 10 pokojích tří a vícelůžkových. Bohaté
kulturní a sportovní vyžití je doplňkem pracovně-terapeutické činnosti.
Posláním zařízení je poskytování služeb sociální péče osobám
s mentálním postižením – s lehkou, střední, těžkou a hlubokou
mentální retardací i s více vadami ve věku od 3 let, které se v důsledku
svého zdravotního postižení ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou
nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb a potřebují
pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost,
společenské návyky a dovednosti.
Nabízí služby sociální péče typu :




Domov pro osoby se zdravotním postižením
Týdenní stacionář
Denní stacionář

S cílem:






zabezpečení důstojného žití uživatelů
přiblížit život uživatelů v co nejvyšší míře jejich vrstevníkům
vytvářet podmínky pro aktivní život uživatelů
podporovat, vytvářet a udržovat vztah uživatelů s jejich rodinami a blízkými
otevřít domov širokému okolí

Cílová skupina







osoby (ženy a muži ) s mentálním postižením od 3 let věku
osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech
osoby s přidruženou tělesnou vadou - částečně imobilní nebo imobilní, pohybující se pomocí
kompenzačních pomůcek, včetně vozíků
osoby s přidruženou smyslovou vadou
osoby s omezenou způsobilosti k právním úkonům či osoby zbavené způsobilosti k právním
úkonům, které vyžadují péči a asistenci druhé osoby
ústavní výchova

Kapacita: celková kapacita je
z toho :

118 míst

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Týdenní stacionář
Denní stacionář

104 míst
8 míst
6 míst

Kontakty
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 69/71
664 47 Střelice, Brno-venkov
Tel.: 547 422 817
Fax: 547 422 816
e-mail: ustav@iol.cz
web: www.zamecekstrelice.cz
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Pečovatelská služba Vyškov, příspěvková organizace
Služba je poskytována v budově " panelákového charakteru" o osmi podlažích.V budově se nachází
118 bytu, které mají statut "bytů se zvláštním určením". Klient si zde vytvoří svoji domácnost
a soukromí. V těchto domácnostech poskytujeme
pečovatelskou službu.Byty jsou vybaveny pokojem,
předsíní, kuchyní, koupelnou s WC, balkonem (byt
s balkonem má plochu 30,40 m2 nebo bez balkonu
28, 15 m2). Byty jsou vybaveny ústředním
vytápěním, kuchyňskou linkou, vestavěnou skříní,
nábytkovou sestavou, křesly, konferenčním stolkem,
pohovkou, vařičem, kuchyňským stolem a židlemi.

Nabízí služby sociální péče typu :
 Pečovatelská služba

Cílová skupina


Služba je poskytována osobám, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu potřebují
pomoc jiné osoby při zajištění svých potřeb ve vlastním prostředí s cílem zachovat a rozvíjet
svou samostatnost, soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Kapacita: celková kapacita je
z toho :
Pečovatelská služba

130 míst
130 míst

Kontakty
Pečovatelská služba Vyškov, příspěvková organizace
Polní 5
682 01 Vyškov
Tel. 517 348 801
Fax: 517 333 292
e-mail: dpd.vyskov@quick.cz
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Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace
Zařízení se nachází v objektu zámku, který je situován v rozlehlém parku. Zámek je zapsán v seznamu
kulturních památek. K domovu patří dvě samostatně stojící budovy. V jedné je vedení domova,
ve druhé jsou 4 jednolůžkové pokoje a 16 pokojů dvoulůžkových, kde jsou umístěni jen mobilní muži.

Nabízí služby sociální péče dvojího typu :



Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina - domov pro seniory:



pro občany, kteří mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, vyžadují pravidelnou
pomoc a podporu druhé osoby
pro občany, kteří jsou imobilní

Cílová skupina - domov se zvláštním režimem




pro občany, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění
pro občany, se stařeckou demencí a ostatními typy demencí
pro imobilní občany s demencí

Kapacita:
celková kapacita je

105 míst

z toho :
Domov pro seniory

65 míst

Domov se zvláštním režimem

40 míst

Kontakty
Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace
Jevišovice 104
671 53 Jevišovice, Znojmo
tel.: 515 231 229
fax: 515 231 581
e-mail: dd.jevišovice@volny.cz
web:www.domovjevisovice.cz
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Transformace pobytových zařízení sociálních služeb zřízené Jihomoravským
krajem
Ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislostí s přípravou financování z evropských strukturálních
fondů v programovém období 2007-2013 připravilo návrh na pilotní proces transformace pobytových
služeb v rámci jednotlivých krajů. Při výběru zařízení bylo doporučeno zaměřit se na ÚSP pro osoby
s mentálním postižením, zejména pak ty, kteří mají přiznaný stupeň závislosti I.a II. a jsou vhodné
pro přesun do jiných neústavních typů sociálních služeb. V rámci Jihomoravského kraje byly vytipovány
2 příspěvkové organizace.
Rada Jihomoravského kraje proto na svém 105. zasedání dne 8.2.2007 projednala a usnesením
č. 6277/07/R 105 schválila podání návrhu na transformaci pobytových zařízení sociálních služeb
zřizovaných Jihomoravském kraji, a to Habrovanský zámek, p.o. a Srdce v domě, p.o.
Habrovanský zámek – poskytuje sociální služby typu domov pro osoby se zdravotním postižením,
zejména pro osoby s tělesným postižením. Celková kapacita zařízení je 70 uživatelů
a 55 zaměstnanců.
Srdce v domě – poskytuje sociální služby typu domov pro osoby se zdravotním postižením
s převažující cílovou skupinou uživatelů s mentálním postižením. Kapacita zařízení je 113 uživatelů,
na které připadá 62 zaměstnanců.
Zdůvodnění:
V uvedených zařízeních je část uživatelů, kteří jsou schopni žít ve většinové společnosti
za určité podpory a pomoci alternativních forem sociálních služeb. Obě navržená zařízení jsou
umístěna v okrajových částech obcí, kde není možnost dalších návazných druhů sociálních služeb,
materiálně technické zázemí neumožňuje individuální podporu uživatelů a ochranu a naplňování
lidských práv nebo jen v omezeném rozsahu.
Realizace procesu transformace:
Realizace procesu transformace jednotlivých ÚSP bude zahájena v období duben 2008 – březen 2010 investiční akcí (ERDF, IOP, dotace MPSV). Kraj nemá spoluúčast na financování, celých 110 mil. Kč
však musí použít na transformaci jednoho, případně i dvou ÚSP. Bude možnost použití prostředků
na nákup bytů pro chráněné bydlení, nákup bytů v běžné zástavbě je preferován před výstavbou
nových. Tím se naplní kritérium integrace - začlenění do běžného způsobu života.

205

Transformace pobytové sociální služby na jiný typ – chráněné bydlení, výstavba
domků
Popis a zdůvodnění:
V rámci začlenění vytipovaného počtu klientů do běžného života je nutné pro ně zajistit bydlení, nejlépe
v rodinných domcích v prostředí s návazností na další služby.
Návrh opatření
Opatření 1.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Zřízení chráněného bydlení pro osoby s mentálním
postižením a kombinovanými vadami
Pro předpokládaný počet klientů budou postaveny 3 dvojdomky
se společným příslušenstvím, které bude společné vždy pro
jeden dvojdomek. Bude tak zajištěno bydlení včetně přípravy
stravy a zázemí pro osobní hygienu asi pro 30 osob s mentálním
postižením. Pracovníci v chráněném bydlení budou klientům
nápomocni při osobní hygieně, péči o domácnost apod. a budou
je podporovat v samostatném životě.
Chráněné bydlení umožní asi 30 klientům s mentálním
postižením, původně obyvatelům domova pro osoby se
zdravotním postižením Srdce v domě začlenit se do běžného
života v přirozeném sociálním prostředí
1. Zajištění vhodného pozemku pro výstavbu chráněného
bydlení.
2. Zajištění financování.
3. Výstavba dvojdomků chráněného bydlení(příprava
projektu, výběrové řízení na dodavatele stavby, stavba)
4. Zpracování metodik a standardů chráněného bydlení.
5. Vybavení jednotlivých pokojů a společných prostor.
6. Zajištění kvalifikovaného personálu.
7. Zahájení provozu chráněného bydlení.
1. Rok 2009 zajištění vhodného pozemku.
2. Rok 2009 zajištění financování.
3. Rok 2010 - 2012 – projekt, výběrové řízení na
dodavatele, výstavba.
4. Rok 2011 zpracování metodik a standardů.
5. Rok 2012 vybavení zařízení.
6. Rok 2012 příprava kvalifikovaného personálu.
7. Rok 2012 zahájení provozu.
Realizátor: Srdce v domě, příslušná samospráva

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Partneři: MPSV, JMK
30 uživatelů
42 000 000 Kč
Výstavba – transformace – EU MPSV
Provoz – MPSV, JMK, obce, úhrady uživatelů
– počet uživatelů
– realizace transformace
– nedostatek finančních prostředků
– vazba na trh práce – navazující zaměstnávání klientů
s postižením
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Transformace pobytového zařízení pro osoby se zdravotním postižením jejich
integrací do přirozeného sociálního prostředí
Popis a zdůvodnění:
V Habrovanském zámku, p.o. je poskytována sociální služba i klientům, kteří by chtěli, případně mohli
žít samostatněji, svobodněji, přirozeněji. To však naráží na limity kolektivního zařízení. V souladu
s moderními trendy v sociálních službách i v duchu zákona 108/2006 Sb. je vhodné těmto klientům
poskytnout službu chráněného bydlení(§51) nebo podporu samostatného bydlení (§43).
Návrh opatření
Opatření 1.1

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Zřízení chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
postižením
Nákup či výstavba 3-4 bytů pro 10 uživatelů v jednom bytovém
domě, které zajistí uživatelům jejich základní životní potřeby,
umožní pobyt asistenta a budou mít snadnou dostupnost
ošetřovatelské a léčebné péče i dobrou dopravní obslužnost.
Lokalita Vyškov nebo Brno.
– redukce uživatelů služby v Habrovanském zámku o 30 osob
– zkvalitnění služby (zejména ubytování) pro zbylé rezidenty
– možnost začlenění se do běžného způsobu života 30
uživatelům
– vznik kapacity pro odlehčovací služby v Habrovanském
zámku
1.1 Edukace a příprava personálu na transformaci
1.2 Edukace a příprava uživatelů na transformaci
1.3 Pořízení bytových kapacit
1.4 Transfer uživatelů
1.5 Úprava uvolněných prostor
1.1 2009
1.2 2009 – 06/2010
1.3 01/2010 – 12/2012
1.4 01/2011 – 12/2013
1.5 01/2013 – 12/2013
Realizátor: Habrovanský zámek

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Partneři: MPSV, JMK
30 uživatelů
90 – 100 000 000Kč
IOP, MPSV, JMK, Habrovanský zámek
– počet uživatelů sociální služby chráněné bydlení
– počet uživatelů sociální služby podpora samostatného
bydlení
– počet nově vzniklých lůžek realitní péče
– nedostatek finančních prostředků
– vazba na trh práce – navazující zaměstnávání klientů
s postižením
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Opatření 1.2

Popis opatření a zdůvodnění

Dopad na cílovou skupinu

Aktivity

Časový harmonogram

Zabezpečení bytů pro podporu samostatného bydlení
Nákup 15 malometrážních bytů pro jednotlivce či páry
v bezbariérových bytových domech. Byty budou pořizovány tak,
aby se předcházelo vzniku větších skupin ohrožených sociálním
vyloučením. Zároveň je nutné mít na zřeteli dobrou dostupnost
zdravotnických služeb i dobrou dopravní obslužnost. Žádoucí
je i dostatečná nabídka pracovních příležitostí.
– redukce uživatelů služby v Habrovanském zámku o 30 osob
– zkvalitnění služby (zejména ubytování) pro zbylé rezidenty
– možnost začlenění se do běžného způsobu života
30 uživatelům
– vznik kapacity pro odlehčovací služby v Habrovanském
zámku
1.1 Edukace a příprava personálu na transformaci
1.2 Edukace a příprava uživatelů na transformaci
1.3 Pořízení bytových kapacit
1.4 Transfer uživatelů
1.5 Úprava uvolněných prostor
1.1 2009
1.2 2009 – 06/2010
1.3 01/2010 – 12/2012
1.4 01/2011 – 12/2013
1.5 01/2013 – 12/2013
Realizátor: Habrovanský zámek

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet uživatelů
Finanční náklady
Předkládané zdroje financování
Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Partneři: MPSV, JMK
30 uživatelů
90 – 100 000 000Kč
IOP, MPSV, JMK, Habrovanský zámek
– počet uživatelů sociální služby chráněné bydlení
– počet uživatelů sociální služby podpora samostatného
bydlení
– počet nově vzniklých lůžek realitní péče
– nedostatek finančních prostředků
– vazba na trh práce – navazující zaměstnávání klientů
s postižením

208

Seznam použitých zkratek
CNS
ČCE
ČČK
ČR
DCHB
DPS
DS
ERDF, IOP
EFS
EU
IOP
IP
JMK
KPRSS
KPSS
KrÚ JMK
MMB
MPSV
MŚMT
MV
MZ
NNO
o.p.s
o.s.
OA
OP LLZ
OSPOD
ORP
p.o.
PRSS
RAS
ROP
RVKPP
RVZRK
SAS
tzv.
ÚMČ
ÚP
ÚSP

Centrální nervová soustava
Česká církev evangelická
Český červený kříž
Česká republika
Diecézní charita Brno
Dům s pečovatelskou službou
Domovy pro seniory
Integrovaný operační program
Evropský sociální fond
Evropská unie
Integrovaný operační program
Individuální projekt
Jihomoravský kraj
Krajský plán rozvoje sociálních služeb
Komunitní plán sociálních služeb
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Magistrát města Brna
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Nestátní neziskové organizace
obecně prospěšná spolčenost
občanské sdružení
osobní asistence
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Oddělení sociální péče o dítě
Obce s rozšířenou působností
příspěvková organizace
Plán rozvoje sociálních služeb
Rodinná osobní asistence
Regionální operační program
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Sociálně aktivizační služby
to znamená
Úřad městské části
Úřad práce
ústav sociální péče
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Příloha
Příloha č. 1 Seznam sociálních služeb poskytovaných na území Jihomoravského kraje
(aktualizována k lednu 2009)
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Seznam sociálních služeb poskytovaných na území Jihomoravského kraje
(leden 2009)

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

NÁZEV
POSKYTOVATELE

NÁZEV ZAŘÍZENÍ

Zřizovatel

DCHB

Okno dokořán Blansko

NNO

Město Blansko

Poradna pro rodinu a mezilidské
vztahy

obec

Sjednocená organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR

Sociální poradna - Sjednocená
organizace nevidomých a
slabozrakých

NNO

DCHB

Charitní pečovatelská služba Blansko

NNO

Město Adamov

Pečovatelská služba města Adamova

obec

Město Blansko

Pečovatelská služba Města Blanska

obec

Městys Jedovnice

Dům s pečovatelskou službou

obec

Obec Petrovice

Dům s pečovatelskou službou

obec

Sjednocená organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR

SONS ČR - Blansko - PPS

NNO

Domov OLGA

NNO

Domov pro seniory Černá Hora,
příspěvková organizace

JMK

SENIOR centrum Blansko,
příspěvková organizace

JMK

Domov pro seniory Černá Hora,
příspěvková organizace

JMK

SENIOR centrum Blansko,
příspěvková organizace

JMK

Chráněné bydlení Centrum VELAN

NNO

Linka důvěry Blansko

NNO

OKRES BLANSKO
BLANSKO

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

PRŮVODCOVSKÉ A
PŘEDČÍTATELSKÉ
SLUŽBY

Hnutí Humanitární
Pomoci
Domov pro seniory Černá
Hora, příspěvková
organizace
DOMOVY PRO SENIORY
SENIOR centrum
Blansko, příspěvková
organizace
Domov pro seniory Černá
Hora, příspěvková
organizace
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SENIOR centrum
Blansko, příspěvková
organizace
Hnutí Humanitární
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Pomoci
DENNÍ STACIONÁŘE

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ
POMOC

DCHB
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DCHB

Centrum PRO Blansko

NNO

Obec Petrovice

Azylový dům pro matky s dětmi

obec

DCHB

Magdala Blansko

NNO

DCHB

Centrum PRO Blansko

NNO

Obec Petrovice

Obec Petrovice

obec

DCHB

Okno dokořán Blansko

NNO

DCHB

Stará fabrika Blansko

NNO

DCHB

Zlatá zastávka Adamov

NNO

Sdružení Podané ruce,
o.s.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
PVC Blansko

NNO

NOCLEHÁRNY

DCHB

Noclehárna pro muže Blansko

NNO

SAS PRO RODINY S
DĚTMI

DCHB

Centrum PRO Blansko

NNO

DCHB

Pěkná modrá Doubravice

NNO

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., okresní organizace

NNO

SONS ČR - Blansko

NNO

DCHB

Okno dokořán Blansko

NNO

DCHB

SPONA Blansko

NNO

Sdružení Podané ruce,
o.s.

Víceúčelová drogová služba na
Blanensku

NNO

DCHB

Stará fabrika Blansko

NNO

DCHB

Emanuel Doubravice

NNO

AZYLOVÉ DOMY

KRIZOVÁ POMOC

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ
CENTRA
NÍZKOPRAHOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A
MLÁDEŽ

SAS PRO SENIORY A
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Svaz tělesně postižených
v České republice, o.s.,
okresní organizace
Blansko
Sjednocená organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR

TERÉNNÍ PROGRAMY

TERÉNNÍ PROGRAMY

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
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BOSKOVICE
Národní rada osob se
zdravotním postižením
ČR, o.s.

Poradna pro uživatele sociálních
služeb - Boskovice

NNO

Centrum sociálních
služeb města Letovice,
příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb města
Letovice příspěvková organizace

obec

Město Velké Opatovice

Terénní pečovatelská služba

obec

Městská správa
sociálních služeb

Pečovatelská služba

obec

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

DCHB

Betany Boskovice

NNO

CENTRA DENNÍCH
SLUŽEB

DCHB

Emanuel Boskovice

NNO

DENNÍ STACIONÁŘE

DCHB

Betany Boskovice

NNO

Paprsek, příspěvková organizace

JMK

Sociální služby Šebetov, příspěvková
organizace

JMK

Centrum sociálních služeb města
Letovice, příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory

obec

Domov se zvláštním režimem

obec

Paprsek, příspěvková organizace

JMK

Sociální služby Šebetov, příspěvková
organizace

JMK

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

DOMOVY PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

DOMOVY PRO SENIORY

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

Paprsek, příspěvková
organizace
Sociální služby Šebetov,
příspěvková organizace
Centrum sociálních
služeb města Letovice,
příspěvková organizace
Městská správa
sociálních služeb
Městská správa
sociálních služeb
Paprsek, příspěvková
organizace
Sociální služby Šebetov,
příspěvková organizace

AZYLOVÉ DOMY

DCHB

Centrum PRO Boskovice

NNO

SAS PRO RODINY S
DĚTMI

DCHB

Centrum PRO Boskovice

NNO

DCHB

Betany Boskovice

NNO

DCHB

Emanuel Boskovice

NNO

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
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OKRES BRNO-MĚSTO
BRNO
A Kluby ČR, o.p.s.

A Kluby ČR, o.p.s. - Poradna pro
zaměstnanost

NNO

A Kluby ČR, o.p.s.

A Kluby ČR, o.p.s. - A poradna

NNO

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s.
Brno

NNO

Centrum naděje a pomoci o.s.

NNO

Manželská a rodinná poradna

obec

Manželská a rodinná poradna

obec

Manželská a rodinná poradna

obec

Manželská a rodinná poradna

obec

DebRA ČR

DebRA ČR

NNO

DCHB

Celsuz - charitní poradenství

NNO

DCHB

Diecézní charita Brno - Oddělení
migrace

NNO

DNO, o.s.

Sociální poradna DNO

NNO

Gabriela

Hospic sv. Alžběty

NNO

Institut pedagogickopsychologického
poradenství ČR

Středisko integrace menšin Brno

IPPP

IQ Roma servis, o.s

Centrum poradenství a zaměstnanosti

NNO

Liga za práva vozíčkářů,
o.s

Liga za práva vozíčkářů, o.s

NNO

Na počátku, o.s.

Poradna Na počátku

NNO

Národní rada osob se
zdravotním postižením
ČR, o.s.

Poradna pro uživatele sociálních
služeb - Brno-město

NNO

Centrum naděje a pomoci
o.s
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
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Občanská poradna Brno

Občanská poradna Brno

NNO

Občanské sdružení Anabell - sociální
poradenství pro nemocné anorexií a
bulimií

NNO

Občanské sdružení LOGO

NNO

Open Family, o.p.s.

Open Family, o.p.s.

NNO

Organizace pro pomoc
uprchlíkům

Organizace pro pomoc uprchlíkům

NNO

ParaCENTRUM Fenix

ParaCENTRUM Fenix

NNO

Persefona o.s.

Persefona o.s.

NNO

Právní občanská poradna
Dialog, o.s.

Právní občanská poradna Dialog, o.s.

NNO

Rada seniorů České
republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s.
regionální pracoviště Brno

NNO

ROZKOŠ bez RIZIKA

Rozkoš bez Rizika

NNO

Sdružení pěstounských
rodin

Poradna náhradní rodinné péče

NNO

Sdružení Podané ruce,
o.s.

Pasáž

NNO

Sdružení Podané ruce,
o.s.
Sdružení Podané ruce,
o.s.

Drogové služby ve vězení a následná
péče

NNO

Speciální prevence

NNO

Sdružení Práh

Sdružení Práh

NNO

SOZE

SOZE

NNO

Svaz postižených
civilizačními chorobami v
ČR, o.s.

Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, o.s. Brno

NNO

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s. městská organizace

NNO

Občanská poradna

NNO

Občanské sdružení
Anabell - sociální
poradenství pro nemocné
anorexií a bulimií
Občanské sdružení
LOGO

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

Svaz tělesně postižených
v České republice,
o.s.městská organizace
TRIADA - Poradenské
centrum, o.s.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

OSOBNÍ ASISTENCE

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno - Dům soc.služeb
J.Chaloupky pro nevidomé

NNO

Unie neslyšících Brno

Unie neslyšících Brno

NNO

VIDA

VIDA centrum Brno

NNO

Český klub
nedoslýchavých HELP

Poradenské středisko Českého klubu
nedoslýchavých HELP

NNO

Domov pro mne

Domov pro mne

NNO

Hewer - občanské
sdružení

Terénní osobní asistence

NNO

Liga za práva vozíčkářů,
o.s.

Liga za práva vozíčkářů, o.s.

NNO

Slezská diakonie

Eliada, osobní asistence

NNO

Asociace pomáhající
lidem s autismem ALPA –
JM. o.s.
BETÁNIE – křesťanská
pomoc

Asociace pomáhající lidem
s autismem ALPA – JM. o.s.

NNO

Betánie - křesťanská pomoc,
pečovatelská služba

NNO

Brigancia, o.s.

Pečovatelská služba Brigancia

NNO

Diakonie ČCE- středisko
v Brně

Diakonie ČCE - středisko v Brně

NNO

DCHB

CHPS – Brno- charitní pečovatelská
služba

NNO

NADĚJE o.s.

Dům Naděje Brno - Bohunice

NNO

Nazaria o.p.s.

Pečovatelská služba Nazaria

NNO

Sanus Brno

Sanus Brno

NNO

Statutární město Brno

Statutární město Brno-ÚMČ
Žabovřesky, odbor pečovatelské
služby

obec

Statutární město Brno

Statutární město Brno, městská část
Brno-střed, pečovatelská služba

obec

Statutární město Brno

Pečovatelská služba Brno-Židenice

obec
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PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Statutární město Brno

Pečovatelská služba

obec

Statutární město Brno

Odbor sociálních služeb

obec

Svaz důchodců ČR,
Městská organizace Brno

Odbor pečovatelské služby ÚMČ
Brno-Bystrc
Svaz důchodců ČR, Městská
organizace Brno

Židovská obec Brno

Agentura domácí péče JAS

NNO

PRŮVODCOVSKÉ A
PŘEDČÍTATELSKÉ
SLUŽBY

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Dům sociál.služeb Josefa Chaloupky
pro nevidomé

NNO

PODPORA
SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ

Sdružení Práh

Sdružení Práh

NNO

Centrum dětských
odborných zdravotnických
služeb Brno, příspěvková
organizace

Centrum sociální pomoci

obec

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Domov pro osoby se zdravotním
postižením - TEREZA

obec

DCHB

Denní a přechodný pobyt Brno

NNO

Domov pro mne

Domov pro mne, o.s.

NNO

Gabriela o.s.

Hospic.sv.Alžběty

NNO

Sanus Brno

Sanus Brno - Bílovice nad Svitavou

NNO

Slezská diakonie

Eliada, odlehčovací služby

NNO

Statutární město Brno

Odbor sociálních služeb

obec

Statutární město Brno

Pečovatelská služba Brno-Židenice,
Přechodný pobyt

obec

Statutární město Brno

Pečovatelská služba

obec

Statutární město Brno

obec
NNO

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Statutární město Brno
Statutární město Brno
Ústav sociální péče pro
tělesně postiženou
mládež v Brně-Králově
Poli

Odbor pečovatelské služby ÚMČ
Brno-Bystrc
Statutární město Brno-ÚMČ
Žabovřesky, odbor pečovatelské
služby
Ústav sociální péče pro tělesně
postiženou mládež v Brně - Králově
Poli

obec
obec

MPSV

218

Ústav sociální péče pro
zrakově postižené v BrněChrlicích
Diakonie ČCE - středisko
v Brně
Diakonie ČCE-středisko
v Brně
Domov pro seniory
Okružní, příspěvková
organizace

CENTRA DENNÍCH
SLUŽEB

Ústav sociální péče pro zrakově
postižené v Brně-Chrlicích

MPSV

Diakonie ČCE-středisko v Brně,
pobočka Letovice

NNO

Diakonie ČCE-středisko v Brně

NNO

Domov pro seniory Okružní,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory
Podpěrova, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Podpěrova,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory
Vychodilova, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Vychodilova,
příspěvková organizace

obec

Občanské sdružení
LOGO

Občanské sdružení LOGO

NNO

Sdružení Práh

Sdružení Práh

NNO

Statutární město Brno
Statutární město Brno

DENNÍ STACIONÁŘE

Odbor pečovatelské služby ÚMČ
Brno-Bystrc
Statutární město Brno-ÚMČ
Žabovřesky, odbor pečovatelské
služby

obec
obec

Statutární město Brno

Statutární město Brno, městská část
Brno-střed, pečovatelská služba

obec

Statutární město Brno

Pečovatelská služba Brno-Židenice,
Centrum denních služeb

obec

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Denní stacionář - GAUDIUM

obec

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Domov pro osoby se zdravotním
postižením - Nojmánek

obec

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Domov pro osoby se zdravotním
postižením - Srdíčko

obec

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Denní stacionář - DOMINO

obec

DCHB

EFFETA denní stacionář Brno

NNO
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NADĚJE o.s.

Dům Naděje Brno-Vinohrady

NNO

NADĚJE o.s.

Dům Naděje Brno-Řečkovice

NNO

NADĚJE o.s.

Dům pokojného stáří Brno-Královo
Pole

NNO

NADĚJE o.s.

Dům Naděje Brno-Bohunice

NNO

Sdružení VELETA, o.s.

Sdružení VELETA

NNO

Statutární město Brno

Odbor sociálních služeb

obec

Ústav sociální péče pro tělesně
postiženou mládež v Brně-Králově Poli

MPSV

Domov pro osoby se zdravotním
postižením - Srdíčko

obec

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Domov pro osoby se zdravotním
postižením - Nojmánek

obec

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Domov pro osoby se zdravotním
postižením - TEREZA

obec

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Domov pro osoby se zdravotním
postižením - Srdíčko

obec

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Domov pro osoby se zdravotním
postižením - Nojmánek

obec

Sdružení VELETA, o.s.

Sdružení VELETA

NNO

Ústav sociální péče pro tělesně
postiženou mládež v Brně - Králově
Poli

MPSV

Ústav pro zrakově postižení v Brně Chrlicích

MPSV

DENNÍ STACIONÁŘE

TÝDENNÍ STACIONÁŘE

DOMOVY PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Ústav sociální péče pro
tělesně postiženou
mládež v Brně-Králově
Poli
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Ústav sociální péče pro
tělesně postiženou
mládež v Brně - Králově
Poli
Ústav pro zrakově
postižení v Brně Chrlicích
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DOMOVY PRO SENIORY

BETÁNIE – křesťanská
pomoc

Dům důstojného stáří

NNO

Česká katolická charita

Česká katolická charita CHD Brno

NNO

DCHB

Domov pokojného stáří Kamenná
Brno

NNO

Domov pro seniory
Foltýnova, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Foltýnova,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory
Kociánka, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Kociánka,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory
Koniklecová, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Koniklecová,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory
Kosmonautů, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Kosmonautů,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory
Mikuláškovo nám., p.o.

Domov pro seniory Mikuláškovo nám.,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory Nopova,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory Okružní,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory
Podpěrova, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Podpěrova,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory
Věstonická, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Věstonická,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory
Vychodilova, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Vychodilova,
příspěvková organizace

obec

NADĚJE o.s

Dům Naděje Brno-Řečkovice

NNO

NADĚJE o.s

Dům Naděje Brno-Bohunice

NNO

NADĚJE o.s

Dům pokojného stáří Brno-Královo
Pole

NNO

občanské sdružení
Concordia Bonum Brno

Domov pro seniory-Domov sv.
Ludmily, občanské sdružení
Concordia Bonum Brno

NNO

Domov pro seniory
Nopova, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Okružní, příspěvková
organizace
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DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

RANÁ PÉČE

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ
POMOC

Domov pro seniory
Kociánka, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Kociánka,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory
Kosmonautů, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Kosmonautů,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory
Mikuláškovo nám., p.o.

Domov pro seniory Mikuláškovo nám.,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory Nopova,
příspěvková organizace

obec

Domov pro seniory Věstonická,
příspěvková organizace

obec

NADĚJE o.s.

Dům Naděje Brno-Vinohrady

NNO

Diakonie ČCE - středisko
v Brně

Diakonie ČCE - středisko v Brně

NNO

DCHB

Chráněné bydlení sv. Michaela, Brno

NNO

Sdružení Práh

Sdružení Práh

NNO

Občanské sdružení
LOGO

Občanské sdružení LOGO

NNO

Slezská diakonie

Eliada, raná péče

NNO

Středisko rané péče
SPRP Brno

Středisko rané péče SPRP Brno

NNO

SPONDEA při ČČK Brno,
o.p.s.

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.

NNO

Modrá linka - linka důvěry pro děti a
mládež

NNO

Linka Anabell Občanského sdružení
Anabell

NNO

Domov pro seniory
Nopova, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Věstonická, příspěvková
organizace

Modrá linka, Centrum a
linka důvěry pro dti a
mládež
Občanské sdružení
Anabell - sociální
poradenství pro nemocné
anorexií a bulimií
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Centrum denních služeb
pro sluchově postižené

Centrum denních služeb pro sluchově
postižené

NNO

Unie neslyšících Brno

Unie neslyšících Brno

NNO

Armáda spásy v České
republice

Centrum sociálních služeb Armády
spásy

NNO

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Azylový dům

obec

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Domov pro matky s dětmi - ZVONEK

obec

Dům sociální prevence

obec

Domov pro matky s dětmi - Společná
cesta

obec

DCHB

Azylový dům pro muže Brno

NNO

DCHB

Domov sv. Markéty - azylové domy
Brno

NNO

Na počátku, o.s.

Domov pro dětský život

NNO

Občanské sdružení
Magdalenium

Zařízení Helena

NNO

SOZE

Azylový dům pro cizince

NNO

Statutární město Brno

Azylový dům pro mládež ( AD I)

obec

Statutární město Brno

Azylový dům pro mladé dospělé

obec

Na počátku, o.s.

Pobytová následná péče Domova pro
dětský život - byty na půl cesty

NNO

Statutární město Brno

Odbor sociálních služeb

obec

Statutární město Brno

Dům na půl cesty

obec

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

AZYLOVÉ DOMY

DOMY NA PŮL CESTY
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A Kluby ČR, o.p.s.

A Kluby ČR, o.p.s.

NNO

Sdružení Podané ruce,
o.s.

Kontaktní centrum Drug Azyl

NNO

Sdružení Podané ruce,
o.s.

Denní psychoterapeutické sanatorium
Elysium

NNO

KRIZOVÁ POMOC

SPONDEA při ČČK Brno,
o.p.s.

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.

NNO

INTERVEČNÍ CENTRA

SPONDEA při ČČK Brno,
o.p.s.

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.

NNO

Armáda spásy v České
republice

Centrum sociálních služeb Armády
spásy, Dům Josefa Korbela

NNO

DCHB

Denní centrum pro lidi bez domova
Brno

NNO

Armáda spásy v České
republice

Nízkoprahové centrum pro mládež
Jonáš

NNO

Armáda spásy v České
republice

Komunitní centrum Armády spásy,
Körnerova, Brno

NNO

Armáda spásy v České
republice

Komunitní centrum Armády spásy,
Brno

NNO

Drom, romské středisko

Drom, romské středisko

NNO

IQ Roma servis

Centrum vzdělávání, Centrum
motivace a stimulace

NNO

Občanské sdružení Plán
B

KLUB LABYRINT

NNO

Petrov-občanské
sdružení pro práci s dětmi
a mládeží brněnské
diecéze

Dětský dům Zábrdovice

NNO

Ratolest Brno

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Pavlač

NNO

Ratolest Brno

Nízkoprahový klub Likusák

NNO

Sdružení pěstounských
rodin

Dům jistoty

NNO

KONTAKTNÍ CENTRA

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ
CENTRA

NÍZKOPRAHOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
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NOCLEHÁRNY

SLUŽBY NÁSLEDNÉ
PÉČE

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY S
DĚTMI

Statutární město Brno

Nízkoprahové zařízení pro mládež a
mladé dospělé

obec

Teen Challenge
International ČR

Centrum dětí a mládeže Teen
Challenge v Brně

NNO

Armáda spásy v České
republice

Centrum sociálních služeb Armády
spásy, Dům Josefa Korbela

NNO

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Dům sociální prevence Brno

obec

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Noclehárna, Vídeňská

obec

A Kluby ČR, o.p.s.

A Kluby ČR, o.p.s.

NNO

Sdružení Podané ruce,
o.s.

Doléčovací centrum Jamtana

NNO

o.s. Lotos Brno

Centrum služeb sociální prevence

NNO

Centrum pro rodinu a
sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči

NNO

HoSt Home - Start Česká
republika

HoSt Home - Start Česká republika

NNO

INEX-SDA Brno

INEX-SDA Brno - centrum
preventivních projektů pro děti a
mládež

NNO

Na počátku, o.s.

Terénní a ambulantní následná péče
Domova pro dětský život soc.aktivizační sl.

NNO

Petrov-občanské
sdružení pro práci s dětmi
a mládeží brněnské
diecéze

Dětský dům Zábrdovice

NNO

Ratolest Brno

Sociálně aktivizační program pro děti
a mládež

NNO

SOZE

SOZE

NNO

SPONDEA při ČČK Brno,
o.p.s.

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.

NNO

TRIADA - Poradenské
centrum, o.s.

Psychosociální služby pro rodiny se
specifickými potřebami

NNO

Fond ohrožených dětí

Pobočka FOD Brno

NNO
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SAS PRO SENIORY A
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Armáda spásy v České
republice

Komunitní centrum Armády spásy,
Körnerova, Brno

NNO

Centrum denních služeb
pro sluchově postižené

Centrum denních služeb pro sluchově
postižené

NNO

Centrum pro rodinu a
sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči

NNO

Kontakt bB občanské
sdružení pro studium,
rehabilitaci a sport bez
bariér - Brno

Kontakt bB občanské sdružení pro
studium, rehabilitaci a sport bez bariér
- Brno

NNO

Maltézská pomoc

Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum
Brno

NNO

ParaCENTRUM Fenix

ParaCENTRUM Fenix

NNO

Svaz tělesně postižených
v České republice, o.s.
městská organizace

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s. městská organizace

NNO

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Dům sociálních služeb Josefa
Chaloupky pro nevidomé

NNO

Česká unie neslyšícch

Česká unie neslyšících - oblastní
organizace Brno (SAS)

NNO

Český klub
nedoslýchavých HELP

Poradenské středisko Českého klubu
nedoslýchavých HELP

NNO

Sdružení Práh

Sdružení Práh

NNO

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Dům sociálních služeb Josefa
Chaloupky pro nevidomé

NNO

o.s. Lotos Brno

Terapeutická komunita Byty na půl
cesty pro muže a ženy

NNO

SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ DÍLNY

TERAPEUTICKÉ
KOMUNITY
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Drom, romské středisko

Drom, romské středisko

NNO

IQ Roma servis

Centrum komunitní a terénní sociální
práce

NNO

ROZKOŠ bez RIZIKA

Rozkoš bez Rizika

NNO

Sdružení Podané ruce,
o.s.

Terénní programy Brno

NNO

Společenství Romů na
Moravě, Romano
jekhetaniben pre Morava

Společenství Romů na Moravě,
Romano jekhetaniben pre Morava

NNO

Občanské sdružení
Romodrom

Romodrom pro regiony Jihomoravský kraj

NNO

AGAPO

AGAPO

NNO

Centrum naděje a pomoci
o.s

Centrum naděje a pomoci o.s

NNO

DCHB

Celsuz - sociální rehabilitace

NNO

Liga za práva vozíčkářů,
o.s.

Liga za práva vozíčkářů, o.s.

NNO

Občanské sdružení
LOGO

Občanské sdružení LOGO

NNO

Občanské sdružení
NOVÝ PROSTOR

NOVÝ PROSTOR BRNO

NNO

Sdružení Filia

Sociální rehabilitace Kamenka

NNO

Sdružení Práh

Sdružení Práh

NNO

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Dům sociálních služeb Josefa
Chaloupky pro nevidomé

NNO

Tyfloservis, o.p.s.

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské
ambulantní středisko Brno

NNO

TERÉNNÍ PROGRAMY

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
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VODICÍ PES

VODICÍ PES

NNO

Fond ohrožených dětí

Zařízení FOD Klokánek v Brně - Líšni

NNO

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s., Okresní
organizace Brno - venkov

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
Okresní organizace Brno - venkov

NNO

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Město Ivančice

Pečovatelská služba Ivančice

obec

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
Okresní organizace Brno - venkov

NNO

OKRES BRNO-VENKOV
IVANČICE

SAS PRO SENIORY A
Svaz tělesně postižených
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
v ČR, o.s., Okresní
POSTIŽENÍM
organizace Brno - venkov
KUŘIM

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Centrum sociálních
služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim

obec

CENTRA DENNÍCH
SLUŽEB

Centrum sociálních
služeb Kuřim

Centrum denních služeb

obec

DCHB

Charitní pečovatelská služba Břeclav

NNO

Sdružení pěstounských
rodin

Dům na půli cesty

NNO

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR

Specifické poradenství pro sluchově
postižené - Zastávka u Brna

NNO

Obec Říčany

Dům s pečovatelskou službou Říčany

obec

Penzion pro důchodce Rosice

obec

Domov pro seniory Zastávka

JMK

Domov pro seniory Zastávka

JMK

POHOŘELICE
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
DOMY NA PŮL CESTY
ROSICE
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

DOMOVY PRO SENIORY
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

Penzion pro důchodce
Rosice
Domov pro seniory
Zastávka, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Zastávka, příspěvková
organizace
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ŠLAPANICE
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s., Okresní
organizace Brno - venkov

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
Okresní organizace Brno - venkov

NNO

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

LUMINA

LUMINA

NNO

TÝDENNÍ STACIONÁŘE

Zámeček Střelice,
příspěvková organizace

Zámeček Střelice, příspěvková
organizace

JMK

DOMOVY PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Zámeček Střelice,
příspěvková organizace

Zámeček Střelice, příspěvková
organizace

JMK

Česká katolická charita

Česká katolická charita CHD Brno,
pobočka Střelice

NNO

Domov pro seniory
Sokolnice, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace

JMK

Domov pro seniory
Sokolnice, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace

JMK

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
Okresní organizace Brno - venkov

NNO

V růžovém sadu

V růžovém sadu

NNO

DCHB

Poradna Porta Tišnov

NNO

DCHB

Pečovatelská služba Oblastní charity
Tišnov

NNO

Město Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov

obec

Městys Lomnice

Městys Lomnice - Pečovatelská
služba

obec

Domov pro seniory
Předklášteří, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Předklášteří,
příspěvková organizace

JMK

Domov sv. Alžběty

Domov sv. Alžběty

NNO

Domov pro seniory Předklášteří,
příspěvková organizace

JMK

Klub Čas Tišnov

NNO

DOMOVY PRO SENIORY

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

SAS PRO SENIORY A
Svaz tělesně postižených
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
v ČR, o.s., Okresní
POSTIŽENÍM
organizace Brno - venkov
SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ DÍLNY
TIŠNOV
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

DOMOVY PRO SENIORY

Domov pro seniory
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
Předklášteří, příspěvková
REŽIMEM
organizace
NÍZKOPRAHOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A
MLÁDEŽ

DCHB
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ŽIDLOCHOVICE
DCHB

DLBsH Rajhrad

NNO

Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s., Okresní
organizace Brno - venkov

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
Okresní organizace Brno - venkov

NNO

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Město Židlochovice

Pečovatelská služba Židlochovice

obec

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

DCHB

DLBsH Rajhrad

NNO

DOMOVY PRO SENIORY

Dům matky Rosy

Dům matky Rosy

NNO

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
Okresní organizace Brno - venkov

NNO

Národní rada osob se
zdravotním postižením
ČR, o.s.

Poradna pro uživatele sociálních
služeb - Břeclav

NNO

Svaz tělesně postižených
v České republice, o.s.,
Okresní organizace

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., Okresní organizace

NNO

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

SAS PRO SENIORY A
Svaz tělesně postižených
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
v ČR, o.s., Okresní
POSTIŽENÍM
organizace Brno - venkov
OKRES BŘECLAV
BŘECLAV

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Brno, pracoviště Břeclav
OSOBNÍ ASISTENCE

NNO

REMEDIA PLUS o.p.s.

REMEDIA PLUS o.p.s

NNO

DCHB

Charitní pečovatelská služba Břeclav

NNO

Město Valtice

Organizační složka Pečovatelská
služba, zřízená městem Valtice

obec

Městys Moravská Nová
Ves

Dům s pečovatelskou službou

obec

REMEDIA PLUS o.p.s.

REMEDIA PLUS o.p.s.

NNO

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

REMEDIA PLUS o.p.s.

REMEDIA PLUS o.p.s.

NNO

DENNÍ STACIONÁŘE

REMEDIA PLUS o.p.s.

REMEDIA PLUS, o.p.s., středisko
UTILIS

NNO

Integrované centrum služeb Domov
Arkénie

NNO

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

DOMOVY PRO OSOBY SE
Diakonie ČCE - středisko
ZDRAVOTNÍM
Betlém
POSTIŽENÍM
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Domov seniorů Břeclav,
příspěvková organizace

Domov seniorů Břeclav, příspěvková
organizace

obec

Město Valtice

Organizační složka Domov pro
seniory, zřízená Městem Valtice

obec

Město Velké Bílovice

Domov pro seniory

obec

Domov seniorů Břeclav,
příspěvková organizace

Domov seniorů Břeclav, příspěvková
organizace

obec

Nemocnice Valtice s.r.o.

Nemocnice Valtice s.r.o.

s.r.o.

REMEDIA PLUS o.p.s.

REMEDIA PLUS o.p.s.

NNO

Spolek neslyšících
Břeclav

Spolek neslyšících Břeclav

NNO

DCHB

Domov svaté Agáty Břeclav

NNO

DCHB

Denní centrum s azylovým bydlením
Břeclav - azylový dům

NNO

KONTAKTNÍ CENTRA

DCHB

Agentura služeb - K-centrum, terénní
program a program prevence Břeclav

NNO

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ
CENTRA

DCHB

Denní centrum s azylovým bydlením
Břeclav - nízkoprahové denní centrum

NNO

REMEDIA PLUS o.p.s.

REMEDIA PLUS o.p.s., středisko
UTILIS

NNO

Spolek neslyšících
Břeclav

Spolek neslyšících Břeclav

NNO

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., Okresní organizace

NNO

DOMOVY PRO SENIORY

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

AZYLOVÉ DOMY

SAS PRO SENIORY A
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
Svaz tělesně postižených
POSTIŽENÍM
v České republice, o.s.,
Okresní organizace

TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Brno, pracoviště Břeclav

NNO
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HUSTOPEČE
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

DENNÍ STACIONÁŘE
TÝDENNÍ STACIONÁŘE

Město Hustopeče

Dům s pečovatelskou službou

obec

Město Klobouky u Brna

Domácnosti osob ve městě včetně
Domu s pečovatelskou službou

obec

Diakonie ČCE - středisko
Betlém

Integrované centrum služeb Domov
Betlém

NNO

Diakonie ČCE - středisko
Betlém
Diakonie ČCE - středisko
Betlém

Integrované centrum služeb Domov
Narnie
Integrované centrum služeb Domov
Narnie

DOMOVY PRO OSOBY SE
Diakonie ČCE - středisko
ZDRAVOTNÍM
Betlém
POSTIŽENÍM
MIKULOV
PEČOVATELSKÁ
Město Mikulov
SLUŽBA
Občanské sdružení
DENNÍ STACIONÁŘE
Biliculum
DOMOVY PRO OSOBY SE
Srdce v domě,
ZDRAVOTNÍM
příspěvková organizace
POSTIŽENÍM
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY S
DĚTMI
OKRES HODONÍN
HODONÍN

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

OSOBNÍ ASISTENCE

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

NNO
NNO

Integrované centrum služeb Domov
Betlém

NNO

Dům pečovatelské služby

obec

Dětský denní stacionář, Mikulov

NNO

Srdce v domě, příspěvková
organizace

JMK

Občanské sdružení
BILICULUM

Stonožka - Mikulov

NNO

DCHB

Charitní poradna Hodonín

NNO

Národní rada osob se
Poradna pro uživatele sociálních
zdravotním postižením
služeb - Hodonín
ČR, o.s.
Psychocentrum Domeček Psychocentrum Domeček Hodonín,
Hodonín, o.p.s.
o.p.s.
Svaz tělesně postižených
Svaz tělesně postižených v České
v České republice, o.s.
republice, o.s. Okresní organizace
Okresní organizace
Hodonín
Hodonín
Centrum pro rodinu
Centrum pro rodinu Hodonín
Hodonín
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba Homedica, o.p.s.
Homedica, o.p.s.
Charitní pečovatelská služba
DCHB
Ratíškovice

NNO
NNO

NNO

NNO
NNO
NNO

DCHB

Charitní pečovatelská služba Mutěnice

NNO

Pečovatelská služba
Homedica, o.p.s.

Pečovatelská služba Homedica, o.p.s.

NNO
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Centrum pro rodinu
Hodonín
Zelený dům pohody,
příspěvková organizace

Vlaštovka - dětský rehabilitační
stacionář
Zelený dům pohody, příspěvková
organizace

TÝDENNÍ STACIONÁŘE

Zelený dům pohody,
příspěvková organizace

Zelený dům pohody, příspěvková
organizace

JMK

DOMOVY PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Zelený dům pohody,
příspěvková organizace

Zelený dům pohody, příspěvková
organizace

JMK

Domov pro seniory
Bažantnice, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Bažantnice,
příspěvková organizace

JMK

S - centrum Hodonín,
příspěvková organizace

S - centrum Hodonín, příspěvková
organizace

JMK

Domov na Jarošce,
příspěvková organizace

Domov na Jarošce

JMK

S - centrum Hodonín,
příspěvková organizace

S - centrum Hodonín, příspěvková
organizace

JMK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.

Psychocentrum Domeček Hodonín,
o.p.s.

NNO

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ
POMOC

Pedagogickopsychologická poradna
Hodonín

Pedagogicko-psychologická poradna
Hodonín

NNO

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR

Dům občanských aktivit-Hodonín

NNO

DCHB

Domov pro matky s dětmi Hodonín

NNO

Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.

Psychocentrum Domeček Hodonín,
o.p.s.

NNO

KONTAKTNÍ CENTRA

DCHB

Kontaktní centrum Hodonín a terénní
práce v rámci Harm reduction

NNO

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ
CENTRA

DCHB

Nízkoprahové denní centrum Hodonín

NNO

NÍZKOPRAHOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A
MLÁDEŽ

DCHB

Centrum prevence drogových
závislostí Hodonín

NNO

NOCLEHÁRNY

DCHB

Noclehárna pro lidi bez přístřeší
Hodonín

NNO

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY S
DĚTMI

DCHB

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Hodonín

NNO

DENNÍ STACIONÁŘE

DOMOVY PRO SENIORY

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

NNO
JMK

AZYLOVÉ DOMY

233

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.

Psychocentrum Domeček Hodonín,
o.p.s.

NNO

Charita Kyjov

Občanská poradna

NNO

Občanské sdružení Krok

Občanská poradna Krok

NNO

Sjednocená organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR

Sociální poradna SONS - Kyjov

NNO

Centrum sociálních
služeb Kyjov

Centrum sociálních služeb Kyjov

obec

Charita Kyjov

Osobní asistence Kyjov

NNO

Centrum sociálních
služeb Kyjov

Centrum sociálních služeb Kyjov,

obec

DCHB

Charitní pečovatelská služba Ždánice

NNO

DCHB

Domovinka – charitní pečovatelská
služba Šardice

NNO

Charita Kyjov

Charitní pečovatelská služba Kyjov

NNO

Charita Kyjov

Charitní pečovatelská služba
Svatobořice – Mistřín

NNO

Charita Kyjov

Charitní pečovatelská služba Vracov

NNO

Město Bzenec

Pečovatelská služba Bzenec

obec

DENNÍ STACIONÁŘE

Centrum sociálních
služeb Kyjov

Centrum sociálních služeb Kyjov

obec

DOMOVY PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Domov Horizont,
příspěvková organizace

Domov Horizont, příspěvková
organizace

JMK

Centrum služeb pro
seniory Kyjov,
příspěvková organizace

Centrum služeb pro seniory Kyjov,
příspěvková organizace

JMK

Charita Kyjov

Charitní dům pokojného stáří

NNO

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

Centrum služeb pro
seniory Kyjov,
příspěvková organizace

Centrum služeb pro seniory Kyjov,
příspěvková organizace

JMK

KONTAKTNÍ CENTRA

Charita Kyjov

Charita Kyjov, Kontaktní centrum víceúčelová drogová služba

NNO

NÍZKOPRAHOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A
MLÁDEŽ

Charita Kyjov

Nízkoprahový klub Wu-Wej

NNO

SLUŽBY NÁSLEDNÉ
PÉČE

Občanské sdružení Krok

PNP Krok

NNO

KYJOV

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

OSOBNÍ ASISTENCE

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

DOMOVY PRO SENIORY
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY S
DĚTMI

Centrum sociálních
služeb Kyjov

Centrum sociálních služeb Kyjov

obec

Občanské sdružení Krok

Agentura pro občany

NNO

Svaz tělesně postižených
Svaz tělesně postižených v České
v České republice, o.s.
republice, o.s. Okresní organizace
Okresní organizace
Hodonín
Hodonín
SAS PRO SENIORY A
Sjednocená organizace
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
nevidomých a
SONS ČR - Kyjov
POSTIŽENÍM
slabozrakých ČR
Základní organizace
svazu neslyšících a
Základní organizace svazu neslyšících
nedoslýchavých v ČR,
a nedoslýchavých v ČR
Veselí nad Moravou

NNO

NNO

NNO

TERAPEUTICKÉ
KOMUNITY

Občanské sdružení Krok

Občanské sdružení Krok

TERÉNNÍ PROGRAMY

Charita Kyjov

Charita Kyjov, Terénní programy

NNO

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

Základní organizace
svazu neslyšících a
nedoslýchavých v ČR,
Veselí nad Moravou

Základní organizace svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, Veselí nad
Moravou

NNO

Charita Veselí nad
Moravou

Charita Veselí nad Moravou Občanská poradna

NNO

Občanské sdružení ONŽ
- pomoc a poradenství
pro ženy a dívky

Poradna pro ženy a dívky - Veselí nad
Moravou

NNO

Občanské sdružení
zdravotně postižených,
Veselská oblast

Občanské sdružení zdravotně
postižených, Veselská oblast

NNO

Charita Strážnice

Osobní asistence Charita Strážnice

NNO

Charita Veselí nad
Moravou

Charita Veselí nad Moravou – osobní
asistence

NNO

Zdislava Veselí, o.p.s.

Osobní asistence Zdislava Veselí

NNO

Charita Strážnice

Charitní pečovatelská služba
Strážnice

NNO

Charita Veselí nad
Moravou

Charita Veselí nad MoravouPečovatelská služba

NNO

Obec Blatnice pod
Svatým Antonínkem

Dům s pečovatelskou službou

obec

Zdislava Veselí, o.p.s.

Pečovatelská služba Zdislava Veselí

NNO

VESELÍ NAD MORAVOU

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

OSOBNÍ ASISTENCE

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

235

DENNÍ STACIONÁŘE

DOMOVY PRO SENIORY
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SAS PRO SENIORY A
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Charita Veselí nad
Moravou

Charita Veselí nad Moravou –
Stacionář Toník

NNO

Zdislava Veselí, o.p.s.

Denní stacionář Zdislava Veselí

NNO

Domov pro seniory
Strážnice, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Strážnice,
příspěvková organizace

JMK

Domov pro seniory Strážnice,
příspěvková organizace

JMK

Základní organizace svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, Veselí nad
Moravou

NNO

Domov pro seniory
Strážnice, příspěvková
organizace
Základní organizace
svazu neslyšících a
nedoslýchavých v ČR,
Veselí nad Moravou

SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Charita Strážnice

Kotva, sociálně terapeutická dílna,
Středisko Ave Strážnice

NNO

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

Základní organizace
svazu neslyšících a
nedoslýchavých v ČR,
Veselí nad Moravou

Základní organizace svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, Veselí nad
Moravou

NNO

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

DCHB

Charitní sociálně právní poradna
Bučovice - Slavkov u Brna

NNO

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

DCHB

Charitní pečovatelská služba Bučovice

NNO

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Středisko zdravotních a
sociálních služeb
Bučovice

Dům s pečovatelskou službou
Bučovice

obec

Obec Heršpice

Pečovatelská služba Heršpice

obec

DCHB

Centrum denních služeb Slavkov u
Brna

NNO

Rodinná pohoda, o.s.

Centrum denních služeb Pohoda

NNO

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených
dětí v ČR, o.s.klub
„PAPRSEK“

Poradna a půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek "PAPRSEK"

NNO

Centrum sociálních
služeb Vyškov, o.p.s.

Poradna pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy

NNO

Národní rada osob se
zdravotním postižením
ČR.

Poradna pro uživatele sociálních
služeb - Vyškov

NNO

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s. Regionální
středisko Vyškov

NNO

OKRES VYŠKOV
BUČOVICE

SLAVKOV U BRNA
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
CENTRA DENNÍCH
SLUŽEB
VYŠKOV

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
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PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

PRŮVODCOVSKÉ A
PŘEDČÍTATELSKÉ
SLUŽBY

Centrum sociálních
služeb Vyškov, o.p.s.

Individuální sociální péče –
pečovatelská služba

NNO

Obec Habrovany

Dům s pečovatelskou službou

obec

Oblastní charita Vyškov

Oblastní charita Vyškov – Dědice

NNO

Pečovatelská služba
Vyškov, příspěvková
organizace

Pečovatelská služba Vyškov

JMK

TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Brno, pracoviště Vyškov

NNO

Oblastní charita Vyškov

Zařízení sociální integrace

NNO

Rodinná pohoda, o.s.

Rodinná pohoda, o.s.

NNO

CENTRA DENNÍCH
SLUŽEB

Oblastní charita Vyškov

Zařízení sociální integrace

NNO

DENNÍ STACIONÁŘE

Sociální služby Vyškov,
příspěvková organizace

Denní stacionář pro osoby se
zdravotním postižením

JMK

DOMOVY PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Habrovanský zámek,
příspěvková organizace

Habrovanský zámek, příspěvková
organizace

JMK

Domov Hvězda,
příspěvková organizace
Sociální služby Vyškov,
příspěvková organizace
Domov Hvězda,
příspěvková organizace

Domov Hvězda, příspěvková
organizace

JMK

Domov pro seniory

JMK

Domov Hvězda, příspěvková
organizace

JMK

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

DOMOVY PRO SENIORY

Sociální služby Vyškov,
příspěvková organizace
Centrum sociálních
služeb Vyškov, o.p.s.

Domov se zvláštním režimem pro
osoby s chronickým duševním
onemocněním
Domov se zvláštním režimem pro
osoby s demencí
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
v tísni

Sdružení "Piafa" ve
Vyškově

Sdružení "Piafa" ve Vyškově sociálně rehabilitační centrum

NNO

Sdružení "Piafa" ve
Vyškově

Sdružení "Piafa" ve Vyškově sociálně rehabilitační centrum

NNO

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s. Regionální
středisko Vyškov

NNO

TERÉNNÍ PROGRAMY

Sdružení Podané ruce,
o.s.

Drogová služba Vyškov

NNO

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

Sdružení "Piafa" ve
Vyškově

Sdružení "Piafa" ve Vyškově sociálně rehabilitační centrum

NNO

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

AZYLOVÉ DOMY
SAS PRO RODINY S
DĚTMI

SAS PRO SENIORY A
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Sociální služby Vyškov,
příspěvková organizace

JMK
JMK
NNO
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OKRES ZNOJMO
MORAVSKÝ KRUMLOV
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Tyflocentrum Brno, pracoviště
Mor.Krumlov

NNO

Svaz tělesně postižených
v České republice, o.s.,
Okresní organizace

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s.

NNO

DOMOVY PRO OSOBY SE
Domov u lesa Tavíkovice, Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková
ZDRAVOTNÍM
příspěvková organizace
organizace
POSTIŽENÍM
Domov pro seniory
Domov pro seniory Skalice,
DOMOVY PRO SENIORY
Skalice, příspěvková
příspěvková organizace
organizace
Domov pro seniory
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
Domov pro seniory Skalice,
Skalice, příspěvková
REŽIMEM
příspěvková organizace
organizace
Domov u lesa Tavíkovice, Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
příspěvková organizace
organizace
Azylové bydlení pro matky s dětmi v
AZYLOVÉ DOMY
Město Moravský Krumlov
tísni
NÍZKOPRAHOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A
MLÁDEŽ

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
OSOBNÍ ASISTENCE

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

JMK
JMK
JMK
obec

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Coolna

NNO

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s.

NNO

Poradna pro rodinu a mezilidské
vztahy

obec

Svaz tělesně postižených
v České republice, o.s.,
Okresní organizace

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s.

NNO

DCHB

Centrum poradenství a pomoci
Znojmo

NNO

Národní rada osob se
zdravotním postižením
ČR, o.s.

Poradna pro uživatele sociálních
služeb - Znojmo

NNO

DCHB

SAS PRO SENIORY A
Svaz tělesně postižených
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM v České republice, o.s.,
POSTIŽENÍM
Okresní organizace
ZNOJMO
Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková organizace
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

JMK

TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Brno, pracoviště Znojmo

NNO

DCHB

Osobní asistence Znojmo

NNO

Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková organizace

Pečovatelská služba

obec

DCHB

Charitní pečovatelská služba Znojmo

NNO

Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková organizace

Domovinka - přechodné pobyty

obec
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CENTRA DENNÍCH
SLUŽEB

Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková organizace

Denní centrum pro seniory

obec

DENNÍ STACIONÁŘE

DCHB

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo

NNO

DOMOVY PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Zámek Břežany,
příspěvková organizace

Zámek Břežany

JMK

DOMOVY PRO SENIORY

Centrum sociálních
služeb Znojmo,
Domov pro seniory Znojmo
příspěvková organizace
Domov důchodců Božice, Domov důchodců Božice, příspěvková
příspěvková organizace
organizace
Domov pro seniory
Domov pro seniory
Hostim,příspěvková
Hostim,příspěvková organizace
organizace

Domov pro seniory
Domov pro seniory Jevišovice,
Jevišovice, příspěvková
příspěvková organizace
organizace
Domov pro seniory
Domov pro seniory Plaveč,
Plaveč, příspěvková
příspěvková organizace
organizace
Centrum sociálních
Domov pro seniory Znojmo - oddělení
služeb Znojmo,
domova se zvláštním režimem
příspěvková organizace
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM Domov důchodců Božice, Domov důchodců Božice, příspěvková
REŽIMEM
příspěvková organizace
organizace
Domov pro seniory
Domov pro seniory
Hostim,příspěvková
Hostim,příspěvková organizace
organizace
Domov pro seniory
Jevišovice, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Plaveč, příspěvková
organizace

obec
JMK
JMK

JMK

JMK

obec
JMK
JMK

Domov pro seniory Jevišovice,
příspěvková organizace

JMK

Domov pro seniory Plaveč,
příspěvková organizace

JMK

Emin zámek, příspěvková
organizace Hrušovany
nad Jevišovkou

Emin zámek, příspěvková organizace
Hrušovany nad Jevišovkou

JMK

Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková organizace

Azylový dům pro muže

obec

DCHB

Domov pro matky v tísni Znojmo

NNO

KONTAKTNÍ CENTRA

Sdružení Podané ruce,
o.s.

Kontaktní centrum Netopeer Víceúčelová drogová služba

NNO

NÍZKOPRAHOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A
MLÁDEŽ

DCHB

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Coolna

NNO

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

AZYLOVÉ DOMY
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KRIZOVÁ POMOC

DCHB

Centrum krizové pomoci Znojmo

NNO

NOCLEHÁRNY

Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková organizace

Noclehárna - azylový dům pro muže

obec

SAS PRO RODINY S
DĚTMI

DCHB

Rodinný sociální asistent Znojmo

NNO

Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková organizace

Sociálně aktivizační služba

obec

SAS PRO SENIORY A
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Brno, pracoviště Znojmo
POSTIŽENÍM

NNO

Svaz tělesně postižených
v České republice, o.s.,
Okresní organizace

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s.

NNO

SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ DÍLNY

DCHB

Chráněná dílna sv. Kláry Znojmo

NNO

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

DCHB

Sociální rehabilitace Znojmo

NNO

240

