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ÚVOD 
 

S působností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vznikla 
krajům povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na svém území. Při tvorbě 
střednědobého plánu se přitom předpokládá součinnost kraje, obcí a dalších aktérů na daném území 
s cílem nastavení reálného návrhu sítě sociálních služeb v kraji ve vztahu k potřebám uživatelů, 
možnostem poskytovatelů a s ohledem na dostupné finanční zdroje.  

Základní „jednotku“ v systému plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji představuje obec 
s rozšířenou působností – tedy oblast zahrnující všechny obce ve správním obvodu příslušné obce 
s rozšířenou působností. Hlavním úkolem kraje je pak podporovat obce při procesu komunitního 
plánování a vést je ke zpracování kvalitních komunitních plánů, které budou výchozím podkladem pro 
vypracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro celé území Jihomoravského kraje.  

Dne 23. června 2011 byl Zastupitelstvem Jihomoravského kraje schválen Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014 - strategický dokument v oblasti 
sociálních služeb představující rámec směřování rozvoje sociálních služeb. Dokument je hlavním 
výstupem individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ 
(1. 9. 2009 – 31. 8. 2011) a byl zpracovaný na základě realizace klíčových aktivit projektu - 
průběžného vzdělávání, metodické podpory, výzkumu potřeb, komunitního plánování sociálních služeb 
(dále jen „KPSS“) 21 územně správních obvodů obcí s rozšířenou působností a spolupráce 
koordinátorů komunitního plánování obcí s rozšířenou působností s Jihomoravským krajem. 

Schválená strategie Jihomoravského kraje na období 2012 – 2014 usiluje o vytvoření systému 
kvalitních a dostupných sociálních služeb s ohledem na nezbytné propojení jejich potřebnosti, 
kvality a dlouhodobě udržitelného způsobu financování služeb. Konkrétní kroky naplňující tuto 
strategii a současně aktuálnost dokumentu zajistí tvorba jednoletých akčních plánů, které umožní dílčí 
změny a přizpůsobení měnícím se podmínkám.  

Význam akčních plánů spočívá především v propojení plánování sociálních služeb s jejich 
financováním, neboť jeho každoroční realizací a provázáním s dotačními systémy v oblasti sociálních 
služeb, postupně dojde k naplnění systémové priority Střednědobého plánu zaměřené na provázání 
procesu plánování sociálních služeb s jejich financováním. 

Podle zvolené strategie vycházející z priorit Střednědobého plánu bude akční plán na každý rok 
reflektovat záměry na rozvoj nových sociálních služeb vzniklých v rámci procesu plánování sociálních 
služeb na území obcí s rozšířenou působností, stejně jako bude určovat strategii pro stávající sociální 
služby tak, aby prostřednictvím akčních plánů došlo k nastavení systému a postupnému propojení 
plánovacích procesů s dostupnými finančními zdroji.  

Průběžná kontrola realizace plánovaných aktivit zařazených do akčních plánů bude probíhat 
v jednotlivých pracovních skupinách obcí s rozšířenou působností a zjištěné informace budou 
zpracovány do monitorovací zprávy, kterou jedenkrát za rok koordinátoři komunitního plánování obcí 
s rozšířenou působností odevzdávají krajskému koordinátorovi komunitního plánování. Prostřednictvím 
těchto podkladů bude probíhat vyhodnocení naplňování priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb, a na jeho základě bude zpracován akční plán na následující rok.  
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ZPRACOVATELSKÝ TÝM 

Akční plán pro rok 2012 zpracoval a jeho realizaci koordinuje: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor sociálních věcí 
JUDr. Libuše Holasová, vedoucí oddělení sociálních služeb 
Mgr. Martina Blešová, koordinátorka procesu komunitního plánování sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji, e-mail: blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 652 164. 

Dokument vznikl ve spolupráci s koordinátory komunitního plánování sociálních služeb 21 obcí 
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) v Jihomoravském kraji. Pracovní skupina Koordinátoři KPSS 
21 ORP je součástí struktury plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, která zajišťuje aktivní 
naplňování procesu plánování sociálních služeb na místní úrovni a jeho propojení na krajskou úroveň. 
Prostřednictvím komunitního plánování na území obcí s rozšířenou působností a jeho výstupů se podílí 
na přípravě a sestavení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji a jeho 
prováděcích dokumentů – akčních plánů. 

 
Obec s rozšířenou působností Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb 

Blansko 
Iveta Čípková 

Bc. Ivana Kouřilová 

Boskovice Petra Tesařová, DiS. 

Brno 
Bc. Monika Škorpíková, DiS. 

Bc. Radim Janík 

Břeclav Bc. Jaroslav Kolda 

Bučovice Jitka Lábrová DiS. 

Hodonín Bc. Vladimír J. Kružík 

Hustopeče Bc. Tomáš Laz, DiS. 

Ivančice Ing. Olga Prokopová 

Kuřim Renata Malásková 

Kyjov Bc. Jana Jakubíčková  

Mikulov  Mgr. Bohdana Souchopová  

Moravský Krumlov JUDr. Věra Bártová 

Pohořelice Mgr. Jiřina Pospíšilová 

Rosice JUDr. Jana Šildbergerová 

Slavkov u Brna Mgr. Soňa Tichá 

Šlapanice 
Mgr. Martin Vlkojan  

Zuzana Sovová 

Tišnov Lenka Vlasáková 

Veselí nad Moravou Ing. Alena Prášková 

Vyškov 
Ing. Jana Martínková 

Petra Kolečkářová 

Znojmo  
Bc. Lucie Rocková DiS. 

Mgr. Martina Svobodová 

Židlochovice Lenka Brázdová 
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AKČNÍ PLÁN – STRATEGIE PRO ROK 2012 
 

Pro rok 2012 je prioritou udržení stávajícího systému sociálních služeb s důrazem na 
regulaci vzniku nových služeb. Z tohoto důvodu je revidována potřebnost záměrů na vznik 
nových sociálních služeb, neboť rozvoj stávající sítě služeb, při objemu finančních 
prostředků do této oblasti vkládaných, není z dlouhodobého hlediska udržitelný.  

 
STRATEGIE PRO STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 
Záměrem Jihomoravského kraje je provázat rozhodování o finančních prostředcích na zajištění 
sociálních služeb s procesy plánování dostupnosti těchto služeb, aby sociální služby, jejichž 
potřebnost, efektivnost a kvalita bude deklarována obcemi a krajem, měly jistotu stabilního 
financování provozních nákladů. Z toho důvodu bude nezbytné nastavit podmínky a kritéria pro 
dotační řízení, podmínky vstupu služby a jejího udržení se v systému, kvantitativní ukazatele jako 
srovnávací kritéria ceny služby či prokazatelné potřebnosti a další kritéria, díky nimž bude v kraji 
nastavena optimalizovaná síť sociálních služeb.  
Prvním krokem k naplnění této strategie bude realizace výzkumné analýzy sítě sociálních služeb na 
území celého Jihomoravského kraje se zapojením poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a 
procesem komunitního plánování 21 obcí s rozšířenou působností a Jihomoravského kraje. Analýza 
proběhne v rámci navazujícího individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji II.“. Na základě výstupů analýzy bude zpracovaná metodika tzv. síťování 
sociálních služeb na místní úrovni - rozhodování o zařazení poskytovatelů sociálních služeb do 
regionální sítě sociálních služeb, vyhodnocení možných variant přístupu k síťování sociálních služeb 
v území s ohledem na ekonomické aspekty, existující kapacity sociálních služeb a jejich využití, 
potřeby osob a specifika jednotlivých lokalit.   
Dokud nedojde ke zpracování metodiky síťování sociálních služeb – podzim roku 2013, bude v rámci 
Jihomoravského kraje kladen důraz na udržení stávajícího systému sociálních služeb.  
Zároveň však budou v souladu s konceptem Ministerstva práce a sociálních věcí a prioritami krajského 
Střednědobého plánu finančně preferovány terénní a ambulantní služby. V rámci krajského dotačního 
řízení pro rok 2012 budou tyto služby podpořeny o 10% vyšší částkou než jiné formy sociálních služeb, 
tato strategie bude zakotvena v rámci Zásad poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro 
rok 2012 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou 
činnost v oblasti sociálních služeb. 
 
Dotace na sociální služby z rozpočtu Jihomoravského kraje 
Strategii udržení stávajícího systému sociálních služeb deklaruje Jihomoravský kraj objemem 
finančních prostředků, které ze svého rozpočtu poskytuje na financování sociálních služeb.  
Od roku 2005 jsou v Jihomoravském kraji na podporu sociálních služeb vyhlašovány dva dotační 
programy: 

- podpora formou víceletého financování, které je v současné době určeno pro léta 2011 – 2013 
a je zaměřeno na subjekty, které poskytují sociální službu minimálně po dobu 3 let a zároveň 
rozpočet služby přesáhuje  1 mil. Kč.  

- podpora formou jednoletého financování, u kterého se předpokládá roční periodicita a není 
uplatněna podmínka na délku poskytování služby a výši rozpočtu.  

Nezbytností pro poskytnutí obou forem dotace je zajištění více zdrojového financování služby, a to 
minimálně ze tří zdrojů financování. Od roku 2010 je v systému jednoletých dotací možné financovat 
jen provozní náklady. 
 
Jak je patrné z níže uvedené tabulky, výdaje z rozpočtu JMK na sociální služby každoročně mírně 
vzrůstají. Pro rok 2012 je alokováno 53.000.000 Kč. Kromě systému jednoletého a víceletého 
financování je stejně jako v roce 2011 vyčleněna částka 2.000.000 Kč na sociální službu odborné 
sociální poradenství, která bude financována na základě vyhlášené veřejné zakázky v 1. polovině roku 
2012. Výsledky vyhodnocení jednoletého dotačního řízení budou známy v lednu 2012. V rámci jeho 
hodnocení bude uplatněn výše zmíněný princip preference terénních a ambulantních služeb a bude 
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zohledněn soulad záměrů na rozvoj služby nebo na financování nově vzniklých služeb (dosud 
nefinancovaných) s aktivitami uvedenými v Akčním plánu pro rok 2012.   
 

Výdaje na sociální služby z rozpočtu Jihomoravského kraje v letech 2010 – 2012 
 

Dotační 
systém 

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Dotace JMK 
jednoleté 

Dotace JMK 
víceleté 

Dotace JMK 
jednoleté 

(bez 
odborného 
sociálního 

poradenství) 

Dotace JMK 
víceleté 

Odborné 
sociální 

poradenství

Dotace JMK 
jednoleté 

Dotace JMK 
víceleté 

Odborné 
sociální 

poradenství

Počet 
žádostí 

94 95 92 81 15 180* 80 - 

Požadovaná 
dotace 

26.195.774 
Kč 

53.265.433 Kč 
26.048.364 

Kč 
47.823.799 

Kč 
5.051.737 Kč

54.092.000 
Kč 

48.299.906 Kč - 

Alokované 
prostředky 
z rozpočtu 

JMK 

7.481.000 Kč 35.974.000 Kč 7.721.000 Kč 
42.904.000 

Kč 
2.000.000 Kč 8.000.000 Kč 43.000.000 Kč 2.000.000 Kč

Celková 
částka 

43.455.000 Kč 52.625.000 Kč 53.000.000 Kč 

*Navýšení počtu žádostí na financování sociálních služeb je mimo jiné způsobeno podáním žádostí poskytovatelů, jejichž služby budou 
v závislosti na vyhodnocení veřejných zakázek financovány prostřednictvím individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální 
prevence v Jihomoravském kraji“ 
 
Dotace na sociální služby z Ministerstva práce a sociálních věcí  
Zásadním zdrojem pro financování sociálních služeb jsou dotace poskytované Ministerstvem práce a 
sociálních věcí (dále jen „MPSV“). Dne 20. října schválilo vedení resortu práce a sociálních věcí 
materiál Principy dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v letech 2012 a 2013 a 
způsob výpočtu směrného rámcového čísla pro kraje k zajištění financování sociálních služeb v souladu 
se zákonem o sociálních službách.   
Cílem MPSV je v rámci dotačního řízení pro rok 2012 vyloučení střetu zájmů, vytvoření rovného přístupu 
ke všem poskytovatelům sociálních služeb a transparentního dotačního systému, který primárně 
podporuje ty sociální služby, jež umožňují co nejdelší možné setrvání jejich uživatelů v domácím 
prostředí či místní komunitě.  
Základní principy dotačního řízení: 

1. Vyloučení střetu zájmů 
2. Rovný přístup ke všem poskytovatelům 
3. Analýza střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb jakožto podkladů pro poskytování dotací  
4. Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče 
5. Podpora služeb sociální prevence zaměřených na podporu dětí ohrožených sociálním 

vyloučením 
6. Nepodpora navyšování kapacit pobytových služeb sociální péče 

 
Způsob výpočtu směrného rámcového čísla pro kraje je principálně stejný jako v roce 2011. Změnou 
oproti loňskému roku je však práce s některými vstupními daty (zohlednění návaznosti financování 
služeb z individuálních projektů krajů) a také zohlednění míry spoluúčasti krajských a obecních 
samospráv na financování sociálních služeb. Míra spolufinancování sociálních služeb ze strany 
samospráv je ve výpočtu zohledněna částí celkového směrného čísla (jedná se o částku 200 mil. Kč), 
která se do krajů rozděluje podle míry zapojení do financování soc. služeb v jejich území. Dotační 
rezerva ve výši 2 % celkových prostředků (6,1 mld. Kč) ve výši 122 mil. Kč nebyla rozdělena mezi 
jednotlivé kraje a bude rozdělena v rámci 2. kola nebo následně v průběhu roku, a to především s 
ohledem na upřesnění vývoje ve financování služeb z individuálních projektů krajů. Na financování 
dotačního programu podpory B se počítá s částkou 195 mil. Kč (na obě dvě kola dotačního řízení). 
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Krajské úřady se v rámci výkonu přenesené působnosti dle ustanovení § 101 zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů podílejí na hodnocení žádostí 
poskytovatelů sociálních služeb. Po vyhodnocení podaných žádosti předkládají krajské úřady MPSV 
souhrnnou žádost, která obsahuje požadavky poskytovatelů sociálních služeb ponížené o neuznatelné 
náklady. Součástí souhrnné žádosti je zpracovaný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. 
Hodnocení je prováděno v souladu se zákonem a metodikou ministerstva pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci  
ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. 
 
Dotační systém Ministerstva práce a sociálních věcí pro Jihomoravský kraj v letech 2010 – 2012 
 

Dotační systém 
MPSV pro JMK 2010 2011 2012 

počet žádostí 386 401 462* 

požadovaná dotace 760.102.409 Kč 810.594.955 Kč 844.882.719 Kč 

optimální návrh 640.645.000 Kč 668.819.558 Kč 705.041.567 Kč 

směrné číslo 575.226.000 Kč 563.571.845 Kč 541.940.000 Kč 

* Navýšení počtu žádostí na financování sociálních služeb je mimo jiné způsobeno podáním žádostí poskytovatelů, jejichž služby budou 
v závislosti na vyhodnocení veřejných zakázek financovány prostřednictvím individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální 
prevence v Jihomoravském kraji“ 
 
Do dotačního řízení MPSV pro rok 2012 bylo prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podáno 462 žádostí na finanční prostředky ve výši 844.882.719 Kč. Souhrnná žádost obsahující 
požadavek pro jednotlivé sociální služby v nezbytné výši (tj. požadavek ponížený o neuznatelné 
náklady s přihlédnutím k podhodnoceným příjmům) činí za Jihomoravský kraj 705.041.567 Kč. 
Následně během listopadu 2011 obdržel Jihomoravský kraj směrné číslo k zajištění financování 
sociálních služeb ve výši 541.940.000 Kč (9,36 % z celkové částky směrného čísla pro první 
kolo), což představuje částku o 21.631.845 Kč nižší než v roce 2011. Deklarovaný úbytek financí 
zasáhne negativně dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb na celém území kraje, proto je situace 
v době dokončení Akčního plánu stále předmětem vyjednávání mezi zástupci Jihomoravského kraje a 
MPSV.  
 
 
Financování služeb sociální prevence 
Od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2015 je v Jihomoravském kraji realizován navazující individuální projekt 
„Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, v rámci kterého bude 
financováno 9 druhů služeb sociální prevence, a to azylových domů, domů na půl cesty, intervenčního 
centra, nízkoprahových denních center, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace a terénních 
programů. Cílovou skupinu těchto služeb tvoří osoby se zdravotním postižením, děti a mládež, osoby 
bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby opouštějící 
výkon trestu odnětí svobody, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi či osoby komerčně 
zneužívané.  
Finanční náklady na projekt činí 590.334.465,-Kč a jsou hrazeny z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Vlastní 
financování vybraných služeb sociální prevence je plánováno na 3 roky od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014. 
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STRATEGIE PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
Z důvodu udržitelnosti financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji nebude pro 
rok 2012 podporován rozvoj nových pobytových služeb pro seniory, mimo závazky 
Jihomoravského kraje přetrvávající ze schválené Smlouvy o financování mezi Evropskou 
investiční bankou a JMK z roku 2009 na financování Projektu regionální infrastruktury 
JMK ve výši 2 miliard Kč, součástí kterého je také výstavba nových kapacit pobytových 
zařízení pro seniory. 
Toto rozhodnutí vychází v návaznosti na strategii MPSV - nepodporovat nové kapacity pobytových 
služeb, uvedenou v Principech dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v letech 
2012 a 2013. Systémové řešení pobytových služeb bude řešeno v rámci připravovaného zákona o 
dlouhodobé péči. Za tímto účelem MPSV realizuje individuální projekt s názvem „Optimalizace sítě 
sociálně-zdravotních služeb“.  
Jihomoravský kraj kromě kompatibility s národní strategií připravuje v rámci IP „Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ proces „síťování sociálních služeb“, v rámci 
kterého bude prověřena potřebnost stávajících pobytových služeb i nových záměrů v jednotlivých 
lokalitách území Jihomoravského kraje. Dokud nebudou známy výstupy plánovaných analýz, 
s ohledem na nárůst nákladů stávajících služeb oproti roku 2011 o 210.602.654 Kč1 a deklarovaný 
objem prostředků z dotačního řízení MPSV, nebude proto podporován rozvoj pobytových služeb, které 
nejvíce zatěžují finanční rozpočet.   
Podpora rozvoje sociálních služeb ze strany Jihomoravského kraje, v závislosti na dostupných 
finančních prostředcích, se týká všech cílových skupin, především tam, kde daná sociální služba 
neexistuje a zároveň neexistuje žádná jiná alternativa poskytnuté podpory, jež by byla obyvatelům 
dané lokality místně dostupná. Rozvojem sociálních služeb není myšlen pouze vznik zcela nových 
sociálních služeb, ale také např. rozšíření stávající sociální služby nebo její celková transformace na 
službu jinou. 
Podporován je, v souladu s prioritami Střednědobého plánu, především rozvoj terénních a 
ambulantních služeb, dále návazných služeb v procesu transformace (chráněné bydlení, 
podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, osobní 
asistence).  
Při rozvoji sociálních služeb je nutné hledat také způsob, při kterém dojde k co nejefektivnějšímu 
využití finančních zdrojů se současným maximálním uspokojením konkrétních potřeb identifikovaných 
na daném území. V praxi se jedná o hledání nejoptimálnější formy rozvoje vedoucí k nejvyšší možné 
efektivitě poskytované služby jak pro samotného uživatele, tak pro celý systém financování. Zvolená 
forma rozvoje má vliv na výši potřebných finančních prostředků k uskutečnění těchto záměrů a jejich 
následnou udržitelnost. 
 
STRATEGIE PRO NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 
Rámec podpory rozvoje nových sociálních služeb ze strany kraje vychází především z místních 
podmínek – území obcí s rozšířenou působností. Ve shodě se schváleným Střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb je od roku 2012 kladen důraz na existenci deklarace potřebnosti a 
podpory nových sociálních služeb ze strany obce, a to: 

• uvedením v komunitním plánu dané obce (příp. usnesením orgánů obce tam, kde dosud 
zpracovaný střednědobý plán není) 

•  uvedením míry participace obce/obcí na jejich finančním zajištění 

Procento spolufinancování nových sociálních služeb schválila Rada Jihomoravského kraje dne 6. října 
2011 usnesením č. 9806/11/R 132 s cílem nastavit mechanismus prověřující potřebnost nových 
sociálních služeb, které chtějí vstoupit do systému financování. K finanční podpoře ze strany 
Jihomoravského kraje bude tedy docházet, v závislosti na deklarovaných strategiích a dostupných 

                                                 
1 Viz tabulka v Příloze sestavená na základě údajů poskytovatelů z JMK o nákladech jednotlivých sociálních služeb uvedených 
v žádostech o dotace  MPSV v letech 2010 – 2012. 
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zdrojích, pouze v případě služeb plánovaných a podpořených ze zdrojů veřejného zadavatele (obce), 
přičemž prioritu bude mít rozvoj potřebných služeb v území, které není danou službou pokryto.  

Služba, jejíž potřebnost nebude identifikována obcemi či krajem a podpořena finančním závazkem, 
bude v získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů znevýhodněna, neboť nebude zařazena do 
akčních plánů – prováděcích dokumentů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji. Tato strategie koresponduje se strategií Ministerstva práce a sociálních věcí, 
kdy podmínka spoluúčasti obce na financování služeb je jedním z kritérií ovlivňující výši finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení.  

U nových sociálních služeb, které plánují od 1. 1. 2012 vstoupit do systému financování, bude 
požadována spoluúčast obce na pokrytí provozních nákladů ve výši 10 - 20 % v závislosti na daném 
typu sociální služby, formě poskytování a potřebnosti služby identifikované v rámci území 
Jihomoravského kraje: 

• Pobytové služby (mimo chráněné bydlení) a odborné sociální poradenství – minimální 
spoluúčast ze strany obcí - 20 % z provozních nákladů 

• Ambulantní služby - minimální spoluúčast ze strany obcí - 15 % z provozních nákladů 
• Terénní služby a chráněná bydlení - minimální spoluúčast ze strany obcí - 10 % z provozních 

nákladů 
Výjimku míry spolufinancování budou tvořit sociální služby: 

• vycházející z transformace a pilotních projektů Jihomoravského kraje 
• u nichž dochází k převodu zřizovatelských funkcí 
• u nichž dochází ke změně registrace stávající služby. 
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Tab. Minimální míra spoluúčasti na financování nové sociální služby ze strany obce/obcí 
 

Sociální služba Procento spoluúčasti obce/obcí 
z provozních nákladů sociální služby 

odborné sociální poradenství 20 % 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 20 % 

domovy pro seniory 20 % 

domovy se zvláštním režimem 20 % 
sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 20 % 

azylové domy 20 % 

domy na půl cesty 20 % 

týdenní stacionáře 20 % 

terapeutické komunity 20 % 

služby následné péče* 15 / 20 % 

intervenční centra* 10 / 15 / 20 % 

sociální rehabilitace* 10 / 15 / 20 % 

krizová pomoc* 10 / 15 / 20 % 

centra denních služeb 15 % 

denní stacionáře 15 % 

sociálně terapeutické dílny  15 % 

noclehárny 15 % 

kontaktní centra* 10 / 15 % 

tlumočnické služby* 10 / 15 % 

nízkoprahová denní centra* 10 / 15 % 

průvodcovské a předčitatelské služby* 10 / 15 %  

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi* 10 / 15 % 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením* 10 / 15 % 

telefonická krizová pomoc 10 % 

chráněné bydlení 10 % 

odlehčovací služby 10 % 

osobní asistence 10 % 

pečovatelská služba 10 % 

podpora samostatného bydlení 10 % 

raná péče 10 % 

tísňová péče 10 % 

terénní programy 10 % 

*Procento spoluúčasti závisí na formě poskytované služby – pobytová 20%, ambulantní 15%, terénní 10%. 
Pozn. Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014 se nepočítá 
s rozvojem sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, proto nebyla pro tuto službu stanovena 
procentní spoluúčast.  
 
V rámci kapitoly Priority pro cílové skupiny jsou pod jednotlivými opatřeními zařazeny záměry na vznik 
nových nebo rozvoj stávajících služeb pro rok 2012, včetně záměrů, které budou v roce 2012 
připravovány a realizovány až v roce 2013. Uvedené rozvojové aktivity naplňují priority a 
opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 
2012 – 2014, jsou v souladu se strategií pro rok 2012 a jejich potřebnost je reflektována 
v rámci procesů plánování sociálních služeb na území 21 obcí s rozšířenou působností 
v Jihomoravském kraji. Rozvojové záměry jsou uvedené v komunitních plánech obcí s rozšířenou 
působností a u nových služeb byla deklarována finanční spoluúčast obcí v požadované výši. Konkrétní 
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informace byly do akčního plánu dodány koordinátory KPSS příslušných obcí s rozšířenou působností 
na základě spolupráce s poskytovateli v daném regionu.  

Náklady vyplývající z rozvojových záměrů jednotlivých sociálních služeb, které budou 
realizovány v roce 2012, představují v souhrnu částku 72.046.081 Kč. Z toho náklady na 
vznik nových sociálních služeb činí celkově 7.549.000 Kč, přičemž z krajského dotačního systému je 
pro rok 2012 požadovaná částka 675.000 Kč. Náklady vzniklé rozšířením stávajících sociálních služeb 
představují pro rok 2012 částku 64.497.081 Kč, z dotačního systému JMK je požadovaná částka ve 
výši 729.000 Kč Přehled rozvojových záměrů realizovaných v roce 2012 podle typů sociálních služeb 
v jednotlivých ORP uvádí níže uvedená tabulka. 
 

Sociální služba Vznik nové sociální služby 
v ORP 

Rozšíření stávající služby v 
ORP 

azylový dům - Znojmo 

centrum denních služeb - Brno 

chráněné bydlení Břeclav Brno 

domov pro seniory - Rosice, Znojmo 

domov se zvláštním režimem - Blansko 2x, Břeclav, Rosice, 
Znojmo 

noclehárny - Znojmo 

odlehčovací služby Vyškov  

osobní asistence Hustopeče Blansko, Brno 2x, 

pečovatelská služba Znojmo Hodonín, Kuřim, Znojmo 2x 

SAS pro rodiny s dětmi Bučovice - 

SAS pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením Hodonín Brno 

sociální rehabilitace Blansko, Hodonín - 

tlumočnické služby Kyjov + Veselí nad Moravou - 
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SYSTÉMOVÉ PRIORITY 
Následující kapitola Akčního plánu obsahuje informace o aktivitách Jihomoravského kraje pro rok 2012, které 
naplňují priority a opatření systémových priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském 
kraji na období 2012 – 2014.   

 

PRIORITA A:  ANALÝZA SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJÍ OPTIMALIZACE 
V RÁMCI STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO 

KRAJE 
 
Smyslem priority je provedení důkladné analýzy sítě sociálních služeb na území celého Jihomoravského 
kraje se zapojením poskytovatelů sociálních služeb a procesem komunitního plánování v rámci 21 
obcí s rozšířenou působností a Jihomoravského kraje. Analýza se uskuteční prostřednictvím metody 
kvantitativní a kvalitativní analýzy sociálních služeb, komunitních plánů sociálních služeb v 21 ORP a 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje. Aktivita navazuje na individuální projekt 
(dále jen „IP“) „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ a na realizaci projektu MPSV 
s názvem „Podpora procesů v sociálních službách“, konkrétně aktivitu Plánování dostupnosti sociálních služeb a 
efektivní distribuce finančních prostředků na jejich zajištění. 
Součástí je i nastavení metodiky tzv. síťování sociálních služeb na místní úrovni (resp. rozhodování 
o zařazení poskytovatelů sociálních služeb do regionální sítě sociálních služeb), vyhodnocení možných variant 
přístupu k síťování sociálních služeb v území s ohledem na ekonomické aspekty, existující kapacity 
sociálních služeb a jejich využití, potřeby osob a specifika jednotlivých lokalit.   

Do této aktivity budou aktivně zapojeni všechny dotčené subjekty procesu komunitního plánování sociálních 
služeb, bude vytvořena Expertní skupina složená ze zástupců MPSV, politické reprezentace Jihomoravského kraje, 
pracovníků odboru sociálních věcí Krajského úřadu JMK, pracovníků odboru sociální péče Magistrátu města Brna, 
metodiků plánování sociálních služeb a dalších expertů. 

 

Opatření A. 1. Analýza sociálních služeb na území celého Jihomoravského kraje a 
existujících plánů rozvoje sociálních služeb. 

Popis 

Opatření bude naplněno prostřednictvím realizace kvantitativní a kvalitativní analýzy 
sociálních služeb - plošný průzkum poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb + 
navazujících odvětví (školství, zdravotnictví) 

– sběr dat: registrované sociální služby a obce na území JMK 
– oblast dotazování: základní informace o službě, klientela, obsahové zaměření, 

návaznost na další poskytovatele, klíčové postavení, náklady apod. 
Součástí výzkumu bude také analýza komunitních plánů obcí s rozšířenou působností a 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK. Na základě výstupů analýz 
budou následně probíhat skupinová setkání na území 7 bývalých okresů – workshopy a 
panelové diskuze s poskytovateli, zadavateli, odborníky, metodiky a dalšími klíčovými 
osobami v oblasti poskytování sociálních služeb. 

Harmonogram 

listopad 2011 - únor 2012 - výběrové řízení na dodavatele zakázky 
březen – duben 2012 - příprava dotazování - dotazníky, oslovování tazatelů 
duben – červenec 2012 - sběr dat 
červenec – září 2012 - zpracování dat 
říjen 2012 - červen 2013 - workshopy a panelové diskuze na území okresů a ORP 

Realizátor 
Jihomoravský kraj, realizační tým individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II.“, dodavatel zakázky, Expertní skupina pro síťování sociálních 
služeb na území JMK 

Finanční náklady Hrazeno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ 
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Opatření A. 2. Nastavení parametrů síťování sociálních služeb. 

Popis 

Opatření bude realizováno v roce 2013 na základě výstupů z výzkumné analýzy sítě 
sociálních služeb na území celého Jihomoravského kraje a existujících plánů rozvoje 
sociálních služeb ve spolupráci s Expertní skupinou pro síťování sociálních služeb na 
území JMK. 

Harmonogram leden 2013 – září 2013  

Realizátor 
Jihomoravský kraj, realizační tým individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II.“, Expertní skupina pro síťování sociálních služeb na území 
JMK 

Finanční náklady Hrazeno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ 

 
 

Opatření A. 3 Vytvoření Expertní skupiny pro „síťování sociálních služeb na území JMK“. 

Popis 

Cílem vytvořené Expertní skupiny bude nastavení parametrů a metodiky tzv. síťování 
sociálních služeb na místní úrovni, vyhodnocení možných variant přístupu k síťování 
sociálních služeb v území s ohledem na ekonomické aspekty, existující kapacity 
sociálních služeb a jejich využití, potřeby osob a specifika jednotlivých lokalit.   
Expertní skupina by měla být tvořena zástupcem MPSV, radním JMK pro sociální oblast, 
pracovníky OSV KrÚ JMK, metodiky plánování sociálních služeb a dalšími odborníky. Její 
složení zajistí provázanost nově zvolených strategií a metod síťování služeb na úrovni 
kraje a strategií zaváděných MPSV na národní úrovni.   

Harmonogram 
únor 2012 - ustanovení Expertní skupiny - výběr a jmenování členů 
březen 2012 – říjen 2013 -  aktivní spolupráce v rámci procesu síťování sociálních 
služeb v JMK 

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II 

Finanční náklady Hrazeno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ 

 
 

Opatření A. 4. Sestavení „Metodiky síťování sociálních služeb na území Jihomoravského 
kraje“. 

Popis 
Opatření bude realizováno v roce 2013 na základě výstupů z Analýzy sítě sociálních 
služeb na území celého Jihomoravského kraje a existujících plánů rozvoje sociálních 
služeb. 

Harmonogram červenec 2013 - září 2013  

Realizátor 
Jihomoravský kraj, realizační tým individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II“, Expertní skupina pro síťování sociálních služeb na území 
JMK 

Finanční náklady Hrazeno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ 
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PRIORITA B: PROPOJENÍ FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE 
STŘEDNĚDOBÝM PLÁNOVÁNÍM A SÍTÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ 

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
 
Hlavním cílem priority je provázání rozhodování o finančních prostředcích na zajištění sociálních služeb 
na místní a regionální úrovni s procesy plánování dostupnosti těchto služeb. Priorita souvisí s Národním 
plánem rozvoje sociálních služeb pro období 2011 – 2016, realizací projektu MPSV ČR s názvem „Podpora procesů 
v sociálních službách“, konkrétně aktivitu Plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distribuci finančních 
prostředků na jejich zajištění, a současně procesem decentralizace dotačního řízení MPSV od 1. 7. 2012, která je 
upravena v ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
V rámci mezidobí je nezbytné nastavit podmínky a kritéria pro dotační řízení, podmínky vstupu služby a 
jejího udržení se v systému, kvantitativní ukazatele jako srovnávací kritéria ceny služby či 
prokazatelné potřebnosti a další kritéria, dle nichž bude po decentralizaci dotačního řízení 
postupováno. 
Následná možnost rozhodování o finančních prostředcích poskytne kraji větší prostor pro realizaci vytyčených cílů. 
Jejich dosažení se však odvíjí a bude i nadále odvíjet od množství finančních prostředků ve státním rozpočtu 
alokovaných pro oblast sociálních služeb. Záměrem kraje je, aby sociální služby, jejichž potřebnost je 
deklarována obcemi a krajem, měly jistotu stabilního financování provozních nákladů. 
Aby však byla síť sociálních služeb složená z potřebných, kvalitních, místně i typově dostupných služeb majících 
svého zadavatele udržitelná, bude kladen důraz také na maximální možné samofinancování sociálních 
služeb (pomocí příspěvku na péči, úhrad uživatelů, úhrad zdravotních pojišťoven …). 
S ohledem na dlouhodobou udržitelnost sociálních služeb a přesun rozhodování o finančních prostředcích na 
krajskou úroveň je nutné nastavit a respektovat rovný přístup poskytovatelů všech typů právních forem 
k transferům z veřejných rozpočtů a to s ohledem na střednědobé plánování a optimalizovanou síť 
sociálních služeb. 
Prioritou pro léta 2012 – 2014 je udržení základní sítě a její dlouhodobě udržitelný rozvoj při zachování alespoň 
stávajících zdrojů jejího financování. 
 

Opatření B. 1. Každoroční sestavování krajských „akčních plánů“ sociálních služeb, včetně 
ekonomické části realizace. 

Popis 

Akční plány představují prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 – 2014 s důrazem na ekonomickou 
stránku procesu plánování sociálních služeb. Jejich každoroční sestavování umožní dílčí 
změny, a přizpůsobení se měnícím se podmínkám ve vazbě na dostupné finanční 
prostředky.  
Výchozím podkladem pro jejich zpracování jsou informace o naplňování stanovených 
priorit a opatření získané z obcí s rozšířenou působností v JMK – rozvahy nad 
stávajícími sociálními službami i záměry na rozvoj nových sociálních služeb vzniklých 
v rámci procesu plánování sociálních služeb na jejich územích. Prostřednictvím tvorby a 
realizace akčních plánů dojde k nastavení systému a postupnému provázání plánování 
sociálních služeb s jejich financováním.  

Harmonogram Každoroční zpracování v návaznosti na dotační řízení Ministerstva práce a sociálních 
věcí a Jihomoravského kraje. 

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v JMK II.“ 

Finanční náklady Jihomoravský kraj, prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora 
plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ 

 

Opatření B. 2. 
Nastavení systému posuzování a rozhodování o financování sociálních služeb 
v návaznosti na síť sociálních služeb v souladu se střednědobým 
plánováním. 

Popis 

Pro rok 2012 bude strategie Jihomoravského kraje zaměřena na udržení stávajícího 
systému sociálních služeb s důrazem na regulaci vzniku nových služeb. Ve shodě se 
schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb bude proto v rámci 
systému financování kladen důraz na existenci deklarace potřebnosti a podpory nových 
sociálních služeb ze strany obce uvedením v komunitním plánu dané obce a zajištěním 
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finanční spoluúčasti na provozních nákladech nové služby.  

Strategie v letech 2013 a 2014 bude provázaná s realizací a výstupy priority A - Analýzy 
sociálních služeb na území celého Jihomoravského kraje a její optimalizace v rámci 
střednědobého plánování na území JMK.  

Harmonogram 2012 - 2014 

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v JMK II.“ 

Finanční náklady Jihomoravský kraj, prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora 
plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ 

 
 
 

PRIORITA C PODPORA PROCESU PLÁNOVÁNÍ NA MÍSTNÍ A NA 
REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

 

Plánování sociálních služeb je dáno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
Metodikami pro plánování sociálních služeb a Kritérií kvality plánování sociálních služeb.  
Nezbytným předpokladem pro realizaci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území 
Jihomoravského kraje je podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni díky 
kontinuitě činnosti pracovních skupin, které vznikly za účelem koordinace a naplňování procesu.  
Celý proces řídí krajský koordinátor –pracovník odboru sociálních věcí KrÚ JMK v rámci pracovních skupin: PS pro 
komunitní plán JMK, PS Koordinátoři KPSS 21 ORP a metodiků plánování sociálních služeb. 
Veškeré podklady jsou předkládány orgánům kraje tj. Komisi pro sociální věci a rodinu, Radě Jihomoravského 
kraje a Zastupitelstvu Jihomoravského kraje. 
Nepostradatelnými partnery procesu plánování jsou obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) tj. zadavatelé 
sociálních služeb na místní úrovni. Obsahem priority je další podpora plánování a spolupráce na úrovni 21 
ORP s cílem i nadále zabezpečit plánování na místní úrovni při využití metodické podpory a to ve 
všech 21 obcích s rozšířenou působností.  
Důležitým prvkem v procesu plánování sociálních služeb je kromě propojení plánování na místní a regionální 
úrovni, také nad regionální skladebnost a kompatibilita jednotlivých krajských plánů. Pro Jihomoravský kraj je 
významná zejména spolupráce s krajem Vysočinou – v rámci regionu soudržnosti NUTS Jihovýchod.   
Potřebnost uvedené priority vyplývá z těchto principů: 

 Proces střednědobého plánování probíhá na úrovni ministerstva (Národní plán rozvoje sociálních služeb pro 
období 2011 – 2016), kraje (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pro 
období 2012 – 2014) a na úrovni obcí (21 obcí s rozšířenou působností a jejich komunitní plány sociálních 
služeb). 

 Kraj podporuje obce v procesu plánování sociálních služeb formou smluv o spolupráci. 
 Kraj podporuje vzájemnou spolupráci mezi obcemi a vytváří tak vhodné prostředí pro síťování sociálních 

služeb.  
 Obce v rámci procesu komunitního plánování zjišťují potřeby a možnosti jejich naplnění a tyto informace 

přenášejí skrze koordinátory plánování na úroveň kraje. 
 
Při realizaci procesu plánování na všech úrovních je nezbytné propojení potřebnosti, kvality a 
zajištění udržitelného způsobu financování sociálních služeb. 
 
 

Opatření C. 1. Realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu na podporu 
procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. 

Popis 

Navazující individuální projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji II.“, byl schválen Ministerstvem práce a sociálních věcí a 
Jihomoravský kraj na něj získal prostředky ve výši 10. 411.524 Kč,- Kč z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
státního rozpočtu ČR.  
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Klíčové aktivity projektu: 

1. Realizace vzdělávacích seminářů. 
2. Podpora procesu plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni. 
3. Analýza sítě sociálních služeb a plánování finančních prostředků na území 

Jihomoravského kraje. 
4. Informační aktivity – veletrhy, konference, kulaté stoly, informační materiály a 

brožury. 

Harmonogram 1. listopad 2011 – 31. říjen 2013 

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v JMK II.“ 

Finanční náklady prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních 
služeb v JMK II.“ 

 
 
 

Opatření C. 2. Pravidelné setkávání a efektivní činnost pracovních skupin. Podpora 
vzájemné spolupráce a komunikace. 

Popis 

Organizační strukturu procesu plánování sociálních služeb na území Jihomoravského 
kraje tvoří: 
• Pracovní skupina pro komunitní plán JMK složená na principu triády ze 

zástupců zadavatele, poskytovatelů a uživatelů, doplněná metodiky plánování. 
• Pracovní skupina koordinátorů komunitního plánování 21 obcí 

s rozšířenou působností. 
• Tým metodiků plánování sociálních služeb - je výstupem prvního 

individuálního projektu KPSS v JMK (září 2009 – srpen 2011) a projektu MPSV 
(2007). Díky jejich aktivnímu působení v obcích s rozšířenou působností je 
zajištěna celková kvalita procesu KPSS a jednotný metodický přístup.  

Pravidelné setkávání těchto pracovních skupin podpoří odbornou a metodickou 
stránku procesu KPSS, jeho aktivní naplňování na místní i krajské úrovni, včetně 
vzájemné spolupráce, a zajistí aktualizaci a kontrolu plnění priorit Střednědobého 
plánu a jeho prováděcích dokumentů – akčních plánů.  

Harmonogram 2012 - 2014 

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v JMK II.“ 

Finanční náklady prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních 
služeb v JMK II.“ 

 
 
 

Opatření C. 3. Uzavření smluvních vztahů o spolupráci na procesu plánování mezi 
Jihomoravským krajem a 21 obcemi s rozšířenou působností. 

Popis 

Cílem opatření je podpora procesu komunitního plánování na úrovni 21 obcí 
s rozšířenou působností. Jihomoravský kraj podporuje obce v procesu 
plánování sociálních služeb formou uzavření smluv o spolupráci. Smyslem 
uzavírání smluv je nastavení aktivní spolupráce s obcemi s rozšířenou 
působností za účelem vzájemného provázání procesu plánování služeb, 
zajištění jednotného metodického přístupu a nastavení procesu získávání 
podkladů pro sestavování dokumentů v oblasti plánování sociálních služeb, 
které jsou v souladu s národními strategiemi a standardy kvality pro proces 
komunitního plánování. Pro podporu místních procesů komunitního plánování 
bude obcím s rozšířenou působností v rámci uzavřených smluv poskytnuta 
finanční podpora v závislosti na velikosti správního území dané obce.  
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Harmonogram 

prosinec 2011 – příprava smluv o spolupráci 
leden 2012 - únor 2012 – uzavření smluvních vztahů s obcemi s rozšířenou 
působností  
únor 2012 – říjen 2013 – vlastní plnění obsahu smluv o spolupráci   

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II.“ 

Finanční náklady prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II.“ 

 
 

Opatření C. 4. 
Posílení skladebnosti jednotlivých komunitních plánů 
prostřednictvím doporučené struktury plánu skrze el. rozhraní 
webového portálu Jihomoravského kraje. 

Popis 

Součástí webového portálu www.socialnisluzby-jmk.cz vytvořeného v rámci 
prvního IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK“ je uživatelská 
část pro jednotlivé koordinátory komunitního plánování obcí s rozšířenou 
působností.  Cílem opatření je nastavení procesu elektronického vyplňování a 
zpracování podkladů o procesu plánování v ORP, jejímž výstupem budou 
srovnatelné výstupy ze všech 21 obcí využitelné pro zpracování krajských 
dokumentů.  
V souvislosti s realizací klíčových aktivit navazujícího individuálního projektu 
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ bude webový portál 
postupně rozšiřován o další prvky, jako jsou diskusní fóra pro koordinátory 21 
ORP a metodiky, informace o seminářích – pozvánky, přihlašování; a bude 
doplněna nová část týkající se ekonomiky a financování sociálních služeb. 

Harmonogram 2012 - 2014 

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II.“ 

Finanční náklady prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II.“ 

 
 

Opatření C. 5. Podpora procesů plánování skrze metodickou podporu a nabídku 
vzdělávání pro účastníky plánování.  

Popis 

Prostřednictvím realizace opatření bude podpořena úroveň znalosti procesu 
KPSS a jeho dílčích kroků u jednotlivých aktérů procesu, jednotný přístup 
k metodice plánování a celkově posílena kvalita plánovacích procesů. V rámci 
realizace individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v JMK II.“ Budou realizovány vzdělávací semináře: 

• Komunitní plánování sociálních služeb v kostce 
• Ekonomika a financování sociálních služeb 
• Metodické semináře a konzultace v oblasti standardů kvality sociálních 

služeb 
• Podpora a zvyšování kvality poskytovaných služeb dle standardů 

kvality sociálních služeb 
Lektorský tým bude vytvořen z metodiků plánování sociálních služeb v JMK, 
externích inspektorů kvality sociálních služeb a dalších místních odborníků, 
čímž bude kromě teoretické stránky seminářů zabezpečena i znalost reálií 
Jihomoravského kraje a možnost sdílení příkladů dobré praxe.  
Nabídka metodické podpory obcím s rozšířenou působností s nastavením a 
realizací místního procesu KPSS bude součástí uzavřených smluv o spolupráci 

http://www.socialnisluzby-jmk.cz/�
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mezi JMK a 21 obcemi. Tým metodiků plánování sociálních služeb je výstupem 
prvního individuálního projektu KPSS v JMK (září 2009 – srpen 2011) a 
projektu MPSV (2007). Díky jejich aktivnímu působení v obcích s rozšířenou 
působností je zajištěna celková kvalita procesu KPSS a jednotný metodický 
přístup. 

Harmonogram leden 2012 – říjen 2013 

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II.“ 

Finanční náklady prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II.“ 

 
 

PRIORITA D PODPORA ZKVALITŇOVÁNÍ A ROZVOJE POTŘEBNÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

 

Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území kraje a obcí směřuje k vytvoření systému 
kvalitních a dostupných sociálních služeb s ohledem na nezbytné propojení jejich potřebnosti, kvality a 
dlouhodobě udržitelného způsobu financování služeb.   
Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem o sociálních službách a se standardy kvality sociálních 
služeb, které jsou povinni dodržovat všichni poskytovatelé sociálních služeb. Současně je kvalita poskytovaných 
sociálních služeb zmiňována na všech úrovních střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. 
V tomto ohledu spočívá rozvoj především v sebehodnocení stávající kvality poskytovaných služeb a její zvyšování, 
pravidelné vzdělávání pracovníků a spolupráce s dalšími subjekty. 
Jedním z nástrojů pro sledování úrovně a zvyšování kvality sociálních služeb jsou inspekce poskytování 
sociálních služeb.  
Jako zkvalitňování je také chápána podpora procesu transformace, humanizace a modernizace 
pobytových sociálních služeb vycházející z mapování individuálních potřeb jejich uživatelů. Kdy 
smyslem transformace pobytových sociálních služeb je především vytváření podmínek pro kvalitnější život osob s 
postižením, jejichž život musí být srovnatelný s životem jejich vrstevníků bez postižení. 
Rozvoj sociálních služeb v kraji bude vycházet z potřeb identifikovaných na území obce, resp. kraje 
v rámci procesu plánování sociálních služeb a zaznamenaných v komunitních plánech obcí. 
Rozvojem sociálních služeb není myšlen pouze vznik zcela nových sociálních služeb, ale také např. rozšíření 
stávající sociální služby nebo její celková transformace na službu jinou. 
Podpora rozvoj sociálních služeb ze strany Jihomoravského kraje se týká všech cílových skupin, především tam, 
kde daná sociální služba neexistuje a zároveň neexistuje žádná jiná alternativa poskytnuté podpory, jež by byla 
obyvatelům dané lokality místně dostupná. 
Podpora rozvoje se týká především terénních a ambulantních služeb, dále návazných služeb v 
procesu transformace (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, 
sociálně terapeutické dílny, osobní asistence). 
Není-li možno řešit životní situaci osoby v přirozeném prostředí, je podporován rozvoj služeb 
pobytových, s ohledem na potřebnost (stupeň závislosti a potřebnou míru podpory). 
Při rozvoji sociálních služeb na obecní úrovni je nutné hledat také způsob, při kterém dojde k co nejefektivnějšímu 
využití finančních zdrojů se současným maximálním uspokojením konkrétních potřeb identifikovaných na daném 
území. V praxi se jedná o hledání nejoptimálnější formy rozvoje vedoucí k nejvyšší možné efektivitě poskytované 
služby jak pro samotného uživatele, tak pro celý systém financování. Zvolená forma rozvoje má vliv na výši 
potřebných finančních prostředků k uskutečnění těchto záměrů a jejich následnou udržitelnost. 
V rámci plánovacího období let 2012 – 2014 je pro podporu a rozvoj sociálních služeb důležitá efektivní realizace 
individuálních projektů Jihomoravského kraje financovaných z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátorem těchto projektů je 
Odbor sociální věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Jedná se o dva navazující projekty tj. IP s názvem 
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ a IP s názvem „Zajištění vybraných 
služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji.“ 
Obecně také podpora projektů organizací působících v sociálních službách předkládaných do aktuálních výzev 
Evropského sociálního fondu v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje. 
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Opatření D. 1. 
Podporovat dostatečné poskytování služeb sociální péče terénní a 
ambulantní formou a nabídky odlehčovacích služeb podle zjištěných potřeb 
uživatelů. 

Popis 

Podpora terénních a ambulantních služeb bude realizovaná prostřednictvím finanční 
preference těchto sociálních služeb v rámci krajského dotačního řízení pro rok 2012. 
Terénní a ambulantní služby budou podpořeny o 10% vyšší částkou než jiné formy 
sociálních služeb a tato strategie zohledňující koncepci MPSV bude zakotvena v rámci 
Zásad poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2012 na podporu a 
rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost 
v oblasti sociálních služeb. 
Podpora těchto typů sociálních služeb je zohledněna také v rámci nastavení minimální 
finanční spoluúčastí obcí na provozních nákladech nových sociálních služeb od 1. 1. 
2012, kdy je procento spoluúčasti u terénních a ambulantních služeb nižší než u 
pobytových služeb.  

Harmonogram V průběhu roku 2012 

Realizátor Jihomoravský kraj 

Finanční náklady Z rozpočtu JMK je pro jednoleté dotace určena částka 8.000.000,-. Konkrétní finanční 
dopad prioritní podpory bude znám až po vyhodnocení dotačního řízení pro rok 2012.  

 
 

Opatření D. 2. Podporovat zajištění dostatečné kapacity odpovídajících služeb pobytového 
charakteru. 

Popis 

Zastupitelstvo JMK na svém zasedání dne 19. 11. 2009 schválilo návrh na uzavření 
Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem na 
financování Projektu regionální infrastruktury JMK ve výši 2 miliard Kč. Součástí 
uvedeného projektu je také výstavba nových kapacit pobytových zařízení pro seniory.  
V roce 2012 bude z těchto prostředků zahájena stavební akce na rozšíření kapacity 
Centra služeb pro seniory Kyjov, p. o 60 uživatelů a bude předána k užívání přístavba 
v Senior centru Blansko, p.o., která zvýší kapacitu o 40 klientů. 

Harmonogram 
Centrum služeb Kyjov, p.o. – zahájení realizace začátkem roku 2012 a ukončení v roce 
2013.  
Senior centrum Blansko, p.o. – provoz od listopadu 2012. 

Realizátor Jihomoravský kraj 

Finanční náklady Jihomoravský kraj - Centrum služeb Kyjov, p.o.  113 mil. Kč a Senior centrum Blansko, 
p.o.  52,1 mil. Kč. 

 
 

Opatření D. 3. 
Podpora procesu transformace, humanizace a modernizace pobytových 
sociálních služeb vycházející z mapování individuálních potřeb jejich 
uživatelů. 

Popis 

Jihomoravský kraj za podpory Národního centra podpory transformace sociálních služeb 
má zájem o šíření aktivit, které by vedly k postupné humanizaci a deinstitucionalizaci 
zejména velkých pobytových zařízení na území Jihomoravského kraje. Jedná se o 
zařízení, kde je uživatelům poskytována rezidenční (institucionální) péče a prostředí i 
kapacita služeb neumožňuje dostatečně respektovat individuální potřeby a základní 
lidská práva uživatelů.  
Do pilotního projektu MPSV s názvem „Podpora transformace sociálních služeb“, který 
je hrazen z prostředků ESF OPLZZ jsou zapojena zařízení Habrovanský zámek, p.o. 
Srdce v domě, p.o. a Sociální služby Šebetov p.o., jejichž zřizovatelem je Jihomoravský 
kraj. Ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb jsou 
realizovány aktivity, které přispívají k připravenosti uživatelů i zaměstnanců uvedených 
organizací na poskytování pobytové sociální služby v přirozeném prostředí. Jedná se 
např. o vzdělávací semináře pro pracovníky zařízení, supervizí setkání, podporu 
zaměstnanců v komunikaci s opatrovníky uživatelů pobytových služeb aj. 
Na projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ se váže možnost čerpat finanční 
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prostředky, konkrétně na investiční aktivity z Integrovaného operačního programu 
(IOP), v rámci kterého byla zpracována a podána projektová žádost zabezpečující 
částečnou transformaci zařízení Srdce v domě, p.o.  
Projekt je rozdělen do dvou etap. V rámci první etapy budou vybudovány dva rodinné 
domy v obci Lednice se skupinovými domácnostmi (po 3 uživatelích). Nový domov zde 
najde celkem 12 uživatelů ze stávajícího DOZP. Součástí projektu je i výstavba objektu, 
který zajistí sociálně aktivizační a volnočasové aktivity uživatelům z domácností. Do 
budoucna je plánovaná registrace ambulantní služby centrum denních služeb, které 
budou moc využívat uživatelé z II. etapy i zájemci z blízkého okolí. V rámci druhé etapy 
se plánuje výstavba 2 rodinných domů pro dalších 12 uživatelů v obci Mikulově. 
Cílem těchto aktivit je umožnit osobám se zdravotním postižením a seniorům prožít 
důstojný život v přirozeném prostředí, s možností využívat běžně dostupné veřejné 
služby a začlenit se do většinové společnosti. 

Harmonogram 

I. etapa transformace 
březen/duben 2012 - Schválení projektové žádosti Srdce v domě, p.o. – I. etapa 
transformace.  
červen 2012 Zahájení realizace projektu 
II. etapa transformace  
leden 2012 - zpracování a podání projektové žádosti na II. etapu transformace zařízení 
Srdce v domě, p.o. 

Realizátor Jihomoravský kraj, Srdce v domě, příspěvková organizace. 

Finanční náklady realizace I. etapy transformace  - 25.090.500 Kč z Integrovaného operačního programu 

 
 

Opatření D. 4. 
Podpora služeb sociální prevence – formou realizace projektu financovaného 
z Evropského sociálního fondu pro vybrané služby sociální prevence, a 
odborného sociálního poradenství 

Popis 

Individuální projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském 
kraji“ se týká financování 9 druhů služeb sociální prevence, a to azylových domů, domů 
na půl cesty, intervenčního centra, nízkoprahových denních center, nízkoprahových 
zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně 
terapeutických dílen, sociální rehabilitace a terénních programů, které jsou poskytovány 
osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži, osobám 
bez přístřeší, osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody, obětem domácího násilí, obětem 
obchodu s lidmi či osobám komerčně zneužívaným. 
Součástí každé sociální služby je základní sociální poradenství. Odborné sociální 
poradenství je Jihomoravským krajem podporováno v rámci veřejné zakázky vyhlášené 
vždy na konkrétní kalendářní rok. 

Harmonogram 

Realizace navazujícího individuálního projektu je od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2015, vlastní 
financování vybraných služeb sociální prevence je plánováno na 3 roky od 1. 1. 2012 
do 31. 12. 2014. 
Tendr na odborné sociální poradenství – 1. čtvrtletí roku 2012 

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb 
sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 

Finanční náklady 

590.334.465 Kč hrazeno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Zajištění 
vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji „ 
částka 2.000.000 Kč z rozpočtu JMK určená na podporu odborného sociálního 
poradenství 

 
 

Opatření D. 5. 
Podpora projektů organizací působících v sociálních službách při předkládání 
žádostí do aktuálních výzev fondů EU v souladu se Střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje. 
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Popis 

Soulad existujících sociálních služeb nebo záměrů na nové sociální služby se 
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb je, kromě návrhu rozdělení dotací ze 
státního a krajského rozpočtu, zásadním kritériem také pro podávání žádostí 
předkládaných v rámci výzev fondů EU – ESF, ROP, IOP. Potvrzení o souladu bude tedy 
vydáváno organizacím, jejichž konkrétní záměry na sociální služby budou uvedeny 
v akčních plánech na příslušný rok, čímž bude doložena potřebnost ze strany obce 
s rozšířenou působností, a zároveň zaručen soulad záměru s prioritami Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb. 

Harmonogram 2012 - 2014 

Realizátor Jihomoravský kraj 

Finanční náklady    - 

 
PRIORITA E PODPORA A REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ 

 

Cílem komunitního plánování je naplnění priorit a opatření stanovených v komunitním plánu. K nejobtížnějším 
částem plánování je vybalancování potřeb uživatelů, které jsou v podstatě neomezené a finančních zdroje k jejich 
naplnění, které jsou velmi omezené. Vzdělávání všech účastníků procesu plánování zabezpečí, aby pokud možno 
každý měl takové znalosti a dovednosti a dosahoval takové úrovně schopností, které jsou nezbytné k tomu, aby 
se do procesu zapojil efektivně, aby se výkon jednotlivců i pracovních a koordinačních skupin soustavně zlepšoval 
a aby se lidé rozvíjeli způsobem, který bude maximalizovat jejich potenciál pro růst. Vzdělávání účastníků 
pozitivně ovlivňuje jejich motivaci, spokojenost s procesem plánování a vazbu na místo, nehledě na to, že 
podporuje chuť aktivně a naplno se zapojit do procesu plánování a převzít spoluzodpovědnost za plnění cílů. 
 

Opatření F. 1. Podpora a realizace metodické podpory procesu plánování sociálních služeb 
vytvořením lektorského týmu. 

Popis 

Osmičlenný lektorský tým bude vytvořen na základě interního výběrového řízení. Budou 
osloveni metodici plánování sociálních služeb v JMK, externí inspektoři kvality sociálních 
služeb, kteří prošli školením MPSV a odborníci na témata sociologie, výzkumy a 
financování a ekonomika sociálních služeb. Portfolio vhodných kandidátů na pozice 
lektorů bylo vytvořeno v rámci realizace individuálního projektu „Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.“ Díky internímu týmu lektorů se podaří 
udržet nastavený směr, využití metod a postupů plánování od obcí po úroveň kraje 
nastavené v rámci dřívější spolupráce, bude zaručena kontinuita procesu v souladu se 
Střednědobým plánem a využita dobrá znalost místního prostředí s možností sdílení 
příkladů dobré praxe.  

Harmonogram 

listopad 2011 – interní výběrové řízení 
leden 2012 – školení lektorského týmu, sestavení lektorských dvojic a pracovních týmů 
leden 2012 – říjen 2013 – příprava a vlastní realizace vzdělávacích seminářů dle 
sestaveného harmonogramu 

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v JMK II.“ 

Finanční náklady prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních 
služeb v JMK II.“ 

 
 
 

Opatření F. 2. Realizace vzdělávání pro účastníky procesu plánování sociálních služeb. 

Popis 

Prostřednictvím realizace IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ 
proběhnou v následujícím období tyto vzdělávací semináře: 

• Komunitní plánování sociálních služeb v kostce - cílem je zajistit účastníkům 
základní odbornost, poskytnout dostatek praktických informací o procesu plánování 
sociálních služeb a usnadnit orientaci v problematice. Vzdělávání proběhne 7x za 
projekt v rozsahu 3 vzdělávacích dní a je určeno pro zástupce zadavatele, 
poskytovatele i uživatele od úrovně obcí, přes okresy a krajskou úroveň. 

• Ekonomika a financování sociálních služeb – vzdělávání proběhne v rozsahu 2 
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x 3 denní seminář, je určeno pro koordinátory procesu komunitního plánování v 21 ORP 
a metodiky komunitního plánování v JMK, přičemž bude zaměřené na rozvoj znalostí a 
dovedností nutných pro korektní nastavení finanční stránky procesu plánování a reálné 
sestavení komunitních plánů s ohledem na finanční náročnost služeb.  

Harmonogram březen 2012 – říjen 2013 

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v JMK II.“ 

Finanční náklady prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních 
služeb v JMK II.“ 

 
 

Opatření F. 3. Zajištění metodických seminářů a konzultací pro inspekční tým OSV KrÚ 
JMK. 

Popis Z důvodu převedení agendy inspekcí sociálních služeb z krajských úřadů na úřady 
práce od 1. 1. 2012 nebude toto opatření realizováno.  

 
 

Opatření F. 4. Podpora a zvyšování kvality poskytovaných služeb v souladu se standardy 
kvality sociálních služeb. 

Popis 

V rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ bude probíhat 
vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb „Podpora a zvyšování kvality 
poskytovaných služeb dle SQSS.“  Smyslem aktivity je nabídnout jednotlivým 
poskytovatelům sociálních služeb podporu a pomoc při naplňování standardů kvality 
sociálních služeb, informace o možnostech využití akreditovaných kurzů pro zvýšení 
kvality a odbornosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 
Vzdělávání bude probíhat formou workshopů a konzultací celkem 7x za období 
realizace IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ 
 
V období srpen 2011 – červenec 2013 Jihomoravský kraj realizuje projekt "Podpora 
celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském 
kraji". Záměrem projektu je posílit proces celoživotního učení a specifického profesního 
vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb vedoucího ke zvýšení 
kompetencí, odborných znalostí a dovedností prostřednictvím zabezpečení bezplatného 
vzdělávání ve vybraných oblastech. Aktivity projektu mají přímý dopad na zkvalitnění 
sociálních služeb a služeb pro seniory v Jihomoravském kraji podporující sociální 
integraci osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením.  
Klíčové aktivity projektu: 
 1. Administrace projektu, úvodní workshopy, audit 

2. Certifikovaný manažer sociálních služeb 

3. Vzdělávání pro sociální pracovníky 

4. Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách 

5. Vzdělávání a rozvoj pracovníků pečujících o seniory 

6. Certifikovaný specialista pro oblast práce s lidmi s demencí

7. Evaluace vzdělávání, závěrečná konference 
 

Harmonogram 

leden 2012 – červenec 2013 - semináře v rámci IP „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II.“ 
srpen 2011 – červenec 2013 projekt "Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků 
poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji" 

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační týmy projektů   

Finanční náklady 

Prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních 
služeb v JMK II.“ 
Prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu "Podpora celoživotního 
vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji" - 
rozpočet projektu je 9.644.200,- Kč  
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PRIORITY  PRO  CÍLOVÉ SKUPINY 
V rámci kapitoly Priority pro cílové skupiny jsou pod jednotlivými opatřeními zařazeny záměry na vznik nových 
nebo rozvoj stávajících služeb pro rok 2012, včetně záměrů, které budou v roce 2012 připravovány a realizovány 
až v roce 2013. Uvedené rozvojové aktivity naplňují priority a opatření Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 – 2014, jsou v souladu se strategií pro rok 
2012 a jejich potřebnost je reflektována v rámci procesů plánování sociálních služeb na území 21 
obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji. Konkrétní informace byly do akčního plánu dodány 
koordinátory KPSS ORP na základě spolupráce s poskytovateli v daném regionu. Pokud je rozvojový záměr určený 
pro více cílových skupin, podrobné informace v tabulce jsou uvedeny jen u jedné z nich, u ostatních je záměr 
uvedený ve zkrácené podobě. 

SENIOŘI 
Priorita 1 Podpora soběstačnosti a setrvání seniorů v přirozeném prostředí 
Prioritou pro následující období v oblasti služeb pro seniory bude podpora a rozvoj terénních a 
ambulantních forem služeb, které jsou poskytované v přirozeném prostředí/ komunitě uživatele, s 
cílem zabezpečit potřeby seniorů, kteří by bez podpory museli odejít do pobytových zařízení.  
Z analýz plánů obcí s rozšířenou působností, stejně jako z realizovaného výzkumu potřeb uživatelů vyplynula 
potřeba dalšího rozvoje pečovatelské služby a osobní asistence, zejména rozšíření do dalších oblastí ve správním 
obvodu obcí s rozšířenou působností. Současně je však nutné rozšiřovat povědomí o nabídce těchto služeb a 
možnostech jejich využívání, aby se staly pro určité kategorie seniorů rovnocennou alternativou k pobytovým 
službám.  
Podpora seniorů v přirozeném prostředí s sebou nese potřebu dostupnosti dalších služeb, jako jsou odlehčovací 
služby (terénní a pobytové), denní stacionáře a další ambulantní služby poskytující pomoc a podporu pečujícím 
rodinám, umožňující flexibilní přechod mezi formální a neformální péčí – tzv. „sdílenou péči“ a zároveň podporující 
aktivizaci seniorů. Podpora systému terénních a ambulantních sociálních služeb přispěje ke snížení veřejných 
výdajů na pobytové sociální služby a zároveň k uvolnění jejich kapacity pro ty nejpotřebnější. 

  

Opatření 1.1. Zvýšení dostupnosti (místní, časové, informační) terénních služeb pro 
seniory s cílem umožnit setrvání v přirozeném prostředí a zachovat kvalitu života. 

REALIZACE V ROCE 2012 

Vznik nových sociálních služeb: 

ORP Hustopeče 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Girasole, 
sdružení pro 

pomoc a rozvoj 

osobní 
asistence - 

senioři, osoby 
se zdravotním 
postižením- 

tělesné 
postižení 

 

ORP Hustopeče 
1. 1. 2012 

poskytování 
služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

okamžitá 
kapacita 2  

okamžitá 
kapacita 7  3/1 8/2 868.000 Kč 2.180.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

100.000 Kč 20.000 Kč 70.000 Kč 150.000 Kč 482.000 Kč - /- 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Potřebnost osobní asistence je zmiňována ve 2 vzniklých komunitních plánech pro ORP Hustopeče. Vždy byla 
potřeba této služby podložena jednak průzkumem potřeb (u prvního KP prostřednictvím námi provedeného 
průzkumu, u druhého KP prostřednictvím firmy Augur) a jednak i častou odezvou z pracovní skupiny Senioři a 
zdravotně postižení a zejména i osobní poptávkou klientů na sociálním odboru. Jelikož v ORP Hustopeče 
existuje velmi málo sociálních služeb (ať už terénních, ambulantních či pobytových), je třeba podporovat 
zejména služby terénní, které umožní prodloužení pobytu klientů v přirozeném prostředí. 
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ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

právnická 
osoba, která 
bude službu 
poskytovat, 

bude 
registrovaná v  
prosinci 2011 

pečovatelská 
služba  

senioři, osoby 
se zdravotním 
postižením, 

osoby s 
chronickým 

onemocněním 

správní obvod 
ORP Znojmo 
- mikroregion 

Vranovsko 

v roce 2012 
dojde 

k registraci 
služby, příjmu 
pracovníků a 

zahájení 
poskytování 

služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

15/160 20/170 15/1 20/1 3.200.000 Kč 3.400.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 320.000 Kč / 
340.000 Kč - 

2. kolo 
1.600.000 Kč / 
1.700.000 Kč 

1.280.000 Kč 
/1.360.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Podle výstupů „Analýz pro plánování rozvoje sociálních služeb Znojemska“, je zřejmá rostoucí tendence stárnutí 
populace, zejména v obcích na Vranovsku a s tím související potřeba zajištění dostupnosti pečovatelské služby. 

Proto bude podporován nový poskytovatel, který zajistí pečovatelskou službu v této lokalitě. 
Potřebu a důležitost tohoto opatření potvrzují také jednotlivé analýzy realizované v rámci procesu KPSS 

v období 2007- 2011 na Znojemsku. Jednou z nich je analýza zadavatelů (představitelů) obcí Znojemska, kde je 
zřejmá potřeba zajištění služeb pro seniory. Potřeba vzešla již z 1. KPSS regionu Znojmo 2007-2010, z KPSS 

Znojemska na rok 2011 a z jednání pracovních skupin, především skupiny seniorů, které se účastnili také 
zástupci Vranovska, a také z vyjednávání se starosty v mikroregionu Vranovsko. 

 

Rozšíření stávajících služeb 

ORP Blansko 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

HEWER – 
občanské 
sdružení 

 
 

osobní 
asistence 

 
4735331 

senioři, osoby 
se ZP - 

fyzickým, 
mentálním, 

kombinovaným, 
některé typy 
psychického 
onemocnění, 

chronicky 
nemocní 

Jihomoravský 
kraj 

listopad 2011:  
registrace služby 

2012: 
poskytování 

služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

5/30 
2011 0/30 5/30 7/1 

2011 0/1 7/1 
220.000 Kč 
(náklady na 

ORP) 
220.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 23.000 Kč 35.000 Kč 70.000 Kč 90.000 Kč - / 2.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Služba byla zmapována již prvním výzkumem potřeb na území ORP Blansko. Na nezbytnou dobu byla již 
zajišťována na území jinou organizací. Potřeba jejího zajišťování je neustále aktuální, opět se vynořily požadavky 
ze strany klientů. Počet zájemců o službu na území ORP není tak velký, aby byla služba zajišťována samostatným 
poskytovatelem, proto se z hlediska efektivity a ekonomičnosti jeví „nákup“ služby od stávajícího poskytovatele s 

dlouholetou zkušeností jako optimální. 
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ORP Brno 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační 
číslo Cílová skupina Územní 

působnost 
Harmonogram 

realizace 

Diecézní 
Charita Brno - 

Oblastní 
Charita Brno 

 
 

Osobní 
asistence 

 
4071251 

osoby 
s kombinovaným,  

mentálním, 
tělesným 

postižením, 
senioři  

Věk: 7 - 80 let 

Brno 2012 rozšíření 
služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet pracovníků v 
přímé/nepřímé  péči 

cílový stav 

Předpokládané 
finanční 

náklady 2012 

Předpokládané 
finanční 

náklady cílový 
stav 

10 
oproti roku 

2011 navýšení 
o 2 uživatele 

10 
3 (1,75 

úvazku/18 
(0,28 úvazku) 

3 (1,75 úvazku/18 
(0,28 úvazku) 

942.000 Kč 
2011:   

824.100 Kč 
942.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 

180.000 Kč 
2011:  

30.000 Kč 

200.000 Kč 
2011:  

66.000 Kč 

380.000 Kč 
2011:  

54.000 Kč 

162.000 Kč 
2011:  

113.700 Kč 
- 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

2. Komunitní plán města Brna - stálým problémem poskytování péče lidem se zdravotním postižením je 
poskytování služby o víkendech a v průběhu celých 24 hodin. V tomto ohledu jsou nutné navýšit pro rok 2012 

finanční prostředky pro personální zajištění nepřetržitého provozu služby osobní asistence. Služba osobní 
asistence je svým charakterem a formou poskytování podpory uživatelům účinným prostředkem pro integraci 

osob se zdravotním postižením. 

 

 

 

ORP Kuřim 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
Město Kuřim/ 

Centrum 
sociálních služeb 

Kuřim 
 

pečovatelská 
služba 

 

6989675 
 

senioři, osoby 
s chronickým 

onemocněním, 
se zdravotním 
postižením, 
s tělesným 
postižením, 

rodiny s dětmi 

ORP Kuřim 
rozšíření služby 

2012 - 2014 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

35/220 
2011: 30/200 

40/240 
v roce 2013 

7/10  
2011: 6/10 

8/10  
v roce 2013 

2.790.000 Kč 
(nárůst oproti r. 
2011 + 260.000 

Kč) 

3.070.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/celkem 

Dotace města, 
obce 

2012/celkem 

Dotace JMK 
2012/celkem 

Dotace MPSV 
2012/celkem 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/celkem 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

1.850 000 Kč / 
1.280.000 Kč  - - / 400.000 Kč 500.000 Kč / 

900.000 Kč 

440.000 Kč / 
490.000 Kč - / - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Rozšíření uvedené služby je prioritou a součástí KPSS schváleného Zastupitelstvem města Kuřimi dne 4. 10. 2011. 
Potřeba vychází ze zkušenosti poskytovatele pečovatelské služby a poptávky uživatelů sociální služby.  
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ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační 
číslo Cílová skupina Územní působnost Harmonogram 

realizace 

Centrum 
sociálních 

služeb Znojmo, 
p.o. 

pečovatelská 
služba 4503635 

senioři, osoby 
s chronicky 
duševním 

onemocněním, s 
kombinovaným, 

tělesným a 
zrakovým 

postižením, 
rodiny s dětmi 

správní obvod ORP 
Znojmo 

rozšíření od roku  
2012 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 
přímé/nepří

mé  péči 
2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

61/1710 
2011:57/1640 61/1710 61/0 

2011:57/0 61/0 30.600.000 Kč 
2011: 27.133.000  Kč 30.600.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od uživatelů 
2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

8.720.000 Kč 
/33.466.000 Kč 

460.000 Kč 
/1.400.000 Kč - 9.180.000 Kč 

/34.867.000 Kč 
12.240.000 Kč 
/46.489.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Bude zvyšována personální kapacita u poskytovatelů sociálních služeb poskytujících pečovatelskou službu a v 
souvislosti s tímto navýšením budou navýšeny provozní finanční prostředky. U Centra sociálních služeb Znojmo, p.o. 
se počítá s navýšením v průměru o tři celé úvazky. V případě potřeby většího počtu pracovníků budou osloveni další 

poskytovatelé sociálních v regionu Znojemska. Navýšením personální kapacity bude zajištěna dostupnost pečovatelské 
služby také ve venkovských lokalitách a bude uspokojen větší počet zájemců o služby. Potřebu a důležitost tohoto 

opatření potvrzují také jednotlivé analýzy realizované v rámci procesu KPSS v roce 2011 na Znojemsku. 

 

 

ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační 
číslo Cílová skupina Územní působnost Harmonogram 

realizace 

Oblastní charita 
Znojmo 

 

pečovatelská 
služba 5952991 

senioři, osoby 
se zdravotním 
postižením, 

osoby s 
chronickým 

onemocněním 

SO ORP Znojmo 

2012 - 
rozšíření 
služby 

 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 
přímé/nepří

mé  péči 
2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční 

náklady cílový 
stav 

15/160 
2011: 13/136 15/160 13/ 2 13/2 3.601.600 Kč 

2011: 3.101.600 Kč 
3.601.600 Kč 

 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/cílový stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od uživatelů 
2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 95.000 Kč 
/280.000 Kč 

220.000 Kč 
/660.000 Kč 

1.909.000 Kč 
/5.850.000 Kč 

1.320.000 Kč 
/3.980.000 Kč - /34.800 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Podle výstupů „Analýz pro plánování rozvoje sociálních služeb Znojemska“, lze předpokládat rostoucí tendenci 
stárnutí populace, zejména v obcích na severu a severozápadu správního obvodu ORP Znojmo /Jevišovicko, 

Mikulovicko, Vranovsko / a s tím související potřeba zajištění dostupnosti pečovatelské služby v těchto lokalitách. 
Proto bude zvyšována personální kapacita u poskytovatelů pečovatelské služby a v souvislosti s tímto navýšením 
budou navýšeny provozní finanční prostředky. U Oblastní charity Znojmo se počítá s navýšením v průměru o dva 
celé úvazky. Navýšením personální kapacity bude zajištěna dostupnost pečovatelské služby také ve venkovských 

lokalitách a bude uspokojen větší počet zájemců o služby. 
Potřebu a důležitost tohoto opatření potvrzují také jednotlivé analýzy realizované v rámci procesu KPSS v roce 

2011 na Znojemsku. 
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PLÁNOVANÁ REALIZACE V ROCE 2013 

Rozšíření stávajících služeb 

 

ORP Břeclav 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Remedia plus 
o.p.s. 

pečovatelská 
služba 7105339 

senioři, osoby 
s tělesným a 
smyslovým 
postižením 

okres Břeclav 2013 rozšíření 
služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

7/310 9/350 8,98/1,095 9,8/2,3 3.105.000 Kč 4.215.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/cílový stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 986.000 Kč 
/1.100.000 Kč 

580.000 Kč 
/620.000 Kč 

1.500.000 Kč 
/1.600.000 Kč 

1.094.000 Kč 
/1.120.000 Kč 

55.000 Kč / 
55.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Priorita 1, Opatření 1 Komunitního plánu rozvoje služeb na léta 2012-2016 ve městě Břeclavi, podpora osob 
v domácím prostředí, zejména rozšíření do okolních obcí Břeclavi. Proces rozšíření služeb je realizován na 

základě zvýšené poptávky ve spádových obcích Břeclavska z důvodu zajištění dostupnosti služby pro obyvatele 
mimo město a narůstajícího zájmu o tyto služby z důvodu nahrazování péče v pobytových službách. 

 

 

ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
Pečovatelská 

služba 
Homediss, 

o.p.s. 
 

Pečovatelská 
služba 

Homediss 
 

6089315 

senioři, 
zdravotně 
postižení, 
chronicky 
nemocní 

Hodonín a 
spádové obce 

 

kontinuální 
nárůst služeb 
2012 - 2014 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

19/365 23/495 24/3 28/4 5.510.000 Kč 6.560.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 

 
Hodonín: 

1.055.000 Kč 
ostatní obce: 
260.000 Kč 

jídelna  
50.000 Kč 

  / 1.700 000 
Kč 

500.000 Kč  / 
700 000 Kč 

1.690.000 Kč  / 
1.900.000 Kč 

1.910.000 Kč  / 
2.100.000 Kč 

ESF - / 
210.000 Kč  / 

 0 Kč 

 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Plán rozvoje sociálních služeb do roku 2014: Opatření 5.1: Podpora odlehčovacích služeb pro zdravotně 
handicapované – služeb osobní asistence, pečovatelských služeb pro zdravotně handicapované - a Opatření 3.2:  

Zvýšení dostupnosti a kapacity pečovatelských služeb a osobní asistence ve spádových obcích. Vzhledem ke 
stárnutí populace a s tím souvisejícími změnami ve společnosti zaznamenává PS Homediss o.p.s. vzrůstající 

tendenci zájmu o jejich služby. Tento trend byl také několikrát zmíněn v rámci pracovní skupiny KPSS "Senioři a 
zdravotně postižení".  Aby mohli na tento trend reagovat, plánují v budoucích letech postupně navýšit kapacitu 

dosud poskytovaných služeb.  
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ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
Pečovatelská 

služba 
Homediss, 

o.p.s. 
 

Osobní 
asistence 
Homediss 

 

9740534 

senioři, 
zdravotně 
postižení, 
chronicky 
nemocní 

Hodonín a 
spádové obce 

 

 kontinuální 
nárůst služeb 
2012 - 2014 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

7/24 10/50 8/2 11/2 1.660.000 Kč 2.090.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ cílový stav 

 

- 

Hodonín 
240.000 Kč + 
ostatní obce 
60.000 Kč / 
400.000 Kč 

270.000 Kč  / 
400.000 Kč 

500.000 Kč  / 
590.000 Kč 

580.000 Kč  / 
700.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Plán rozvoje sociálních služeb do roku 2014: Opatření 5.2: Rozšíření služeb osobní asistence - a opatření 3.2:  
Zvýšení dostupnosti a kapacity pečovatelských služeb a osobní asistence ve spádových obcích. Důvodem tohoto 

opatření je neustále vzrůstající poptávka po těchto službách, kterou zaznamenávají poskytovatelé osobní 
asistence na Hodonínsku. Tento trend byl zmíněn také v rámci pracovních skupin KPSS. Potřeba rozšíření 

osobní asistence byla zaznamenána také v Analýze potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb, 
která byla vypracována v roce 2010 spol. Augur Consulting. 

 

 

Opatření 1.2. Rozšíření a zkvalitnění služeb zajišťujících pomoc rodinám pečujícím o 
nesoběstačné seniory - ambulantní služby, terénní a pobytové odlehčovací služby a služby 
aktivizační. 

 

REALIZACE V ROCE 2012 

Vznik nových sociálních služeb 

 

ORP Vyškov 

Základní 
údaje o službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Rodinná  
pohoda, o.s. 

odlehčovací 
služby - 

senioři, 
zdravotně 

postižení bez 
omezení věkem 

Vyškov a okolí 2012 vznik 
služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita 
služby 

okamžitá/roční 
2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči celkem 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládan
é finanční 

náklady cílový 
stav 

5/10 10/20 5/3 7/3 1.500.000 Kč 2.500.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 2012/ 
cílový stav 

Dotace JMK 
2012/ cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/ cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 2012/ 

cílový stav 

Prostředky 
ESF /ostatní 

 

- 200.000 Kč 200.000 Kč 300.000 Kč 1.000.000 Kč - / - 
Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Tato sociální služba je jednou z priorit Komunitního plánu sociálních služeb ve Vyškově na rok 2007-2011 a je i 
jedním z opatření Komunitního plánu sociálních služeb ve Vyškově na období let 2012-2014. Pro toto časové 

období byly využity výstupy analýzy provedené firmou AUGUR Consulting, s.r.o. 
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Rozšíření stávajících sociálních služeb 

 
ORP Brno 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Centrum služeb 
pro sluchově 

postižené, o.s. 
Cespo 

SAS pro seniory 
a osoby se 
zdravotním 
postižením 

9211524 

sluchově 
postižení, 

senioři, věk: 15 
a více 

Brno 2012: rozšíření 
kapacity služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

2/100 
2011: 2/80 100 2 (1 úvazek 

celkem)/0 
2 (1 úvazek 
celkem)/0 

120.000 Kč 
2011:  

120.000  Kč 
120.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 
40.000 Kč 
2011: 0 Kč - 65.000 Kč 

2011: 0 Kč - - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Nová služba je zacílena na specifickou cílovou skupinu osob ohluchlých, tedy osob, které své sluchové postižení 
nemají od narození, ale získané. V Brně ani v celém JMK neexistuje žádná služba specializovaná na tuto 

problematiku.  Cílem této služby je především vytáhnout uživatele z jejich izolace, která je často mnohem větší 
než u osob se sluchovým postižením, kteří prochází systémem pomoci a podpory od narození a jsou tak schopni 

mnohem lépe se začlenit do společnosti.  

 

 

ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Pečovatelská 
služba 

Homediss, 
o.p.s. 

Centrum 
denních služeb 

Homediss 
9961380 

senioři, 
zdravotně 
postižení 

Hodonín 

Zahájení 
provozu 2011 
2011/2 uživat. 
2012/4 2013/5 
2014/7  

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

4/10 7/25 2/2 4/2 213.000 Kč 388.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/celkem 

Dotace města, 
obce 2012/ 
cílový stav 

Dotace JMK 
2012/ cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/ cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 2012/ 

cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

2012/cílový 
stav 

 

- 
20.000 Kč  / 
35.000 Kč 

20.000 Kč  / 
40.000 Kč 

90.000 Kč / 
230.000 Kč 

35.000 Kč / 
45.000 Kč 

ostatní: 
48.000 Kč  / 
38.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Plán rozvoje sociálních služeb do roku 2014: Opatření 3.1: Zřízení centra denních služeb do roku 2011 - toto 
opatření bylo převedeno do aktuálního komunitního plánu z předchozí verze plánu 2006-2010, protože se jej 

zatím nepodařilo realizovat, nicméně pracovní skupina uznala toto opatření za stále aktuální. Službu poskytuje 
Pečovatelská služba Homediss, o. p. s. v budově Domu s pečovatelskou službou. Potřebnost byla potvrzena na 
základě interního zjišťování v rámci procesu KPSS Hodonínska (zájemci o službu kontaktují jak pracovníky PS 
Homediss, tak například také sociální pracovnici v Nemocnici TGM Hodonín). Zájem o službu byl potvrzen již v 

tomto roce, kdy služba ihned po svém zaregistrování a spuštění získala několik prvních klientů. 
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ORP Kuřim 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Město Kuřim/ 
Centrum 
sociálních 

služeb Kuřim 

Centrum 
denních služeb 

 

1637195 
 

senioři, osoby 
se zdravotním 

postižením  
ORP Kuřim 

rozšíření služby 
2012 - 2013 

 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

celkem 

13/75 
2011: 10/70 

15/80 
v roce 2013 

3 / 5 
2011: 2/5 3 / 5 

1.365.000 Kč 
(nárůst oproti 

2011  
+ 270.000 Kč) 

1.365.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/celkem 

Dotace města, 
obce 

2012/celkem 

Dotace JMK 
2012/celkem 

Dotace MPSV 
2012/celkem 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/celkem 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

815.000, Kč / 
815.000 Kč - 

100.000 Kč / 
100.000 Kč 

200.000 Kč / 
200.000 Kč 

250.000 Kč / 
250.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 
záměru  

Rozšíření uvedené služby je prioritou a součástí KPSS schváleného Zastupitelstvem města Kuřimi 4. 10. 2011. 
Potřeba rozšíření reaguje na poptávku uživatelů. 

 

PLÁNOVANÁ REALIZACE V ROCE 2013 

Vznik nových sociálních služeb 

ORP Kyjov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
JMK/Centrum 

služeb pro 
seniory Kyjov 

 

odlehčovací 
služba - 

senioři s 
přiznaným 
starobním 
důchodem 

okres Kyjov, 
Hodonín, 
případně i 

přilehlé okresy 

nová služba od 
2. pololetí 2013 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči celkem 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

celkem 

- 5 - 8/12 
(4/4 úvazků)  - 1.500.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/celkem 

Dotace města, 
obce 

2012/celkem 

Dotace JMK 
2012/celkem 

Dotace MPSV 
2012/celkem 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/celkem 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

-  / 300.000 Kč - - - / 500.000 Kč - / 600.000 Kč - / 100.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Potřeba vzniku odlehčovací služby vyplývá z Analýzy potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb, kterou v 
roce 2008 zpracovala firma Sociotrendy. Tato služba není v blízkém okolí poskytována a je velmi poptávaná. 
Výzkumu se celkem účastnilo 293 jedinců, z nichž více než jednu třetinu tvořily osoby starší 65 let. Jednou z 
cílových skupin výzkumu byla skupina „ Senioři a osoby se zdravotním postižením.“  V oblasti zjišťování typu 
požadovaných služeb se mezi nejčastější odpovědi zařadilo „bydlení pro seniory“ a dále i „rozšíření služeb pro 

seniory a jejich rodiny“. V rámci výzkumu vyplynula také nespokojenost s kapacitou stávajících zařízení.  

ORP Kuřim 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
Město Kuřim/ 

Centrum 
sociálních 

služeb Kuřim 
 

odlehčovací 
služba-

přechodný 
pobyt 

- 

senioři, dospělí 
27-64 let se 
zdravotním 
postižením, 

osoby s 
tělesným 

postižením 

ORP Kuřim 

2012 – příprava 
registrace služby 
2013 – 
předpokládané 
zahájení provozu 
služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita služby 
počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční 

náklady 2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

celkem 

- 15 - / - 9/2 - 3.960.000 Kč 
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Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/celkem 

Dotace města, 
obce 

2012/celkem 

Dotace JMK 
2012/celkem 

Dotace MPSV 
2012/celkem 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/celkem 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- / 792.000 Kč -  - / 552.000 Kč - / 276.000 Kč -/2.340.000 Kč - 
Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Uvedená služba je prioritou a součástí KPSS schválená zastupitelstvem města Kuřimi 4. 10. 2011. Potřeba jejího 
zajištění je neustále aktuální, vychází z poptávky klientů a rodinných příslušníků.    

 

Rozšíření stávajících sociálních služeb 

ORP Břeclav  

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Remedia plus 
o.p.s. 

 

SAS senioři a 
osoby se ZP 6749125 

senioři, osoby 
se ZP – 

s mentálním a 
kombinovaným 

postižením 

okres Břeclav rozvoj 2013-2014 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

25/45 30/45 5,5/0,725 6/0,9 1.980.000 Kč 2.612.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/cílový stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 450.000 Kč / 
520.000 Kč 

365.000 Kč / 
430.000 Kč 

1.620.000 Kč / 
1.780.000 Kč 

160.000 Kč 
/180.000 Kč 

17.000 Kč / 
17.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Zvýšení kapacity z důvodu zvýšené poptávky o tyto služby preventivního charakteru v daném regionu, 
narůstajícího zájmu z důvodu předcházení sociálnímu vyloučení ze strany společnosti, zejména u osob 

s mentálním postižením. Se zvýšením počtu uživatelů služby dojde k navýšení počtu pracovníků s těmito uživateli. 

 

Personální rozvoj 

ORP Břeclav  

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Remedia plus 
o.p.s. 

 

odlehčovací 
služby 4938442 

senioři, osoby 
se ZP – 

s mentálním, 
kombinovaným, 

tělesným a 
smyslovým 
postižením 

okres Břeclav rozvoj 2013-
2014 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

8/18 8/18 1,35/0,2875 2,375/0,325 681.500 Kč 923.750 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/cílový stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

 50.000 Kč / 
75.000 Kč 

43.000 Kč / 
60.000 Kč 

400.000 Kč / 
480.000 Kč 

360.000 Kč 
450.000 Kč - 
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Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Priorita 6, Opatření 2 Komunitního plánu rozvoje služeb na léta 2012-2016 ve městě Břeclavi, zvýšení poptávky ze 
strany pečujících osob v daném regionu, které o osoby závislé na pomoci jiných osob pečují.  Narůstající zájem o 
tyto služby z důvodu odpočinku pro pečující osoby, možnosti zajistit si osobní potřeby zatímco potřebné osobě 

bude poskytnuta péče – z těchto důvodů personální navýšení služby.   

 

Priorita 2 Zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních 
 

Významnou část sociálních služeb pro seniory představují služby poskytované pobytovou formou. Cílem priority je 
zajistit podmínky pro optimální a efektivní využití současných kapacit pobytových zařízení pro seniory 
v Jihomoravském kraji.  
I přes podporu péče v domácím prostředí, trendy ve vývoji nejstarších věkových skupin zařízení budou vyžadovat 
zajištění dostupné sítě těchto služeb na území kraje. Rozšíření kapacit v pobytových zařízeních přispěje ke zvýšení 
kvality života uživatelů, kteří z důvodů vyšší poptávky po službě dlouhodobě čekají na přijetí.  
V souladu s principy transformace je však současně kladen důraz na zkvalitňování a humanizaci existujících 
pobytových zařízení, s důrazem na rozšiřování práv uživatelů, individualizaci péče a větší otevřenosti vůči 
veřejnosti a životu komunity.   

Nezbytné je také soustředit pozornost na podporu služeb pro osoby se specifickými potřebami – osoby s demencí, 
Alzheimerovou chorobou, s mentálním a dalším postižením, které vyžadují specifickou péči a zařízení pro ně 
určená, nemají nedostatečnou kapacitu.   

Opatření 2.1. Podpora zavádění principů transformace v zařízeních pro seniory. 

Na základě podkladů z 21 ORP nebude v roce 2012 toto opatření realizováno.  

 

Opatření 2.2. Rozšíření kapacit odpovídajících pobytových služeb pro seniory zohledňující 
potřebnost v dané lokalitě. 
 

REALIZACE V ROCE 2012 

Rozšíření stávající sociální služby: 

 

ORP Brno 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační 
číslo Cílová skupina Územní 

působnost 
Harmonogram 

realizace 
 

Diecézní Charita 
Brno - Oblastní 
Charita Brno 

 

Chráněné 
bydlení 5962440 

senioři, osoby 
s tělesným 
nebo jiným 
zdravotním 
postižením 

Brno 2012 rozšíření 
služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční 

náklady 2012 

Předpokládané 
finanční 

náklady cílový 
stav 

16 
2011: 13 

 
16 

5 (4,3 
úvazku)/19 
(0,8 úvazku) 

 

5 (4,3 
úvazku)/19 
(0,8 úvazku) 

 

2.525.000 Kč 
2011: 

1.714.000 Kč 

2.525.000 Kč 
 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/cílový stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

200.000 Kč 

2011: 0 Kč 

200.000 Kč 
2011: 0 Kč 

300.000 Kč 
2011:  

168.000 Kč 

995.000 Kč 
2011:  

578.000 Kč 

1.030.000 Kč 
2011:  

960.000 Kč 
- 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

2.KP města Brna S 2. Byty podporovaného bydlení vznikly stavební úpravou stávajících uvolněných bytů Domova 
s pečovatelskou službou sv. Anežky a postupným přechodem stávajících nájemníků do režimu chráněného 

bydlení. Obyvatelům je nyní poskytována služba podle individuálních potřeb 3 asistentkami od 7 do 19,00. V 
roce 2012 se počítá s dalším rozšířením kapacity služby a tím i navýšení personálu.  
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ORP Rosice 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

JMK/Domov pro 
seniory 

Zastávka 

Domov pro 
seniory 

3555091 
 

senioři nad 65 
let JMK rozšíření od 1. 

1. 2012 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita služby 
počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

50 
2011: 35 50 22/9 

2011: 13/8 22/9 
13 979 000 Kč 

2011: 
9.934.000 Kč 

13 979 000 Kč 
 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

2012/cílový 
stav 

 
1.114.000 Kč 

2011: 
797.000 Kč 

- investice: 
4.920.000 Kč 

3.793.000 Kč /   
10.379.000 Kč 7.458.000 Kč 

ostatní: 
178.000 Kč /   
556.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

 
K 1. 1. 2012 se otvírá nový pavilon a dochází k navýšení o 15 obyvatel z důvodu velké poptávky a mnoha 

žádostí v pořadníku čekatelů na umístění. 

 

 

 

ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

DS Morava a.s. domov pro 
seniory 4936220 

osoby 
se zdravotním 
postižením, 

senioři 

SO ORP Znojmo 2012 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita služby 
počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči celkem 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

celkem 

50 
2011: 28 

 
50 31/24 

2011: 22/18 31/24 
13.200.000 Kč 

2011:  
4.190.000 Kč 

13.200.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

500.000 Kč - - 3.000.000 Kč 9.000.000 Kč - /1.000.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Na základě sdělených údajů ze stávajících domovů pro seniory v ORP Znojmo (Božice, Plaveč, Hostim) bylo 
zjištěno, že evidují celkem 55 žádostí o umístění. Rozšířením kapacity u domova pro seniory v Šanově dojde 
k uspokojení žadatelů, kteří čekají na umístění v daných zařízení. Do domova pro seniory a domova se 
zvláštním režimem v Šanově je celkem evidováno 30 žádostí. Vychází se z potřeby zjištěné při sestavování 1. 
Komunitního plánu na období 2007 – 2010 a ověření této potřeby při monitoringu tohoto plánu. Potřeba je stále 
aktuální a pokračuje se v navyšování kapacity tohoto zařízení.  
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PLÁNOVANÁ REALIZACE V ROCE 2013 

Rozšíření stávající sociální služby: 

 

ORP Kyjov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

JMK/Centrum 
služeb pro 

seniory Kyjov 

domov pro 
seniory 9749252 

senioři s 
přiznaným 
starobním 
důchodem 

Kyjovsko 

rozšíření 
současné služby 

od 2. pololetí 
2013 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita služby 
počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

41 80 
20/21 

(úvazků 
14/9,75) 

26/33 
(úvazků 

18/13,75) 
11.118.000 Kč 18.400.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

93.000 Kč /0 Kč - - 2.601.000 Kč / 
2.900.000 Kč 

7.452.000 Kč / 
14.500.000 Kč 

840.000 Kč / 
1.000.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Potřeba rozšíření služby Domov pro seniory vyplývá z Analýzy potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb, 
kterou nám v roce 2008 zpracovala firma Sociotrendy. Výzkumu se celkem účastnilo 293 jedinců, z nichž více 

než jednu třetinu tvořily osoby starší 65 let. Jednou z cílových skupin výzkumu byla skupina „ Senioři a osoby se 
zdravotním postižením.“  V oblasti zjišťování typu požadovaných služeb se mezi nejčastější odpovědi zařadilo „ 

bydlení pro seniory“ a dále „rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny“ Z výzkumu tedy vyplývá, že 
nejžádanější službou u dané cílové skupiny je služba domovy pro seniory a celkový požadavek na rozšíření 

služeb pro seniory a jejich rodiny. 

 

ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
Centrum 
sociálních 

služeb 
Znojmo, p.o. 

 

domov pro 
seniory 

 
9095717 

senioři + 
dospělí (27-64 
tel), osoby s 

tělesným 
postižením, 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

SO ORP Znojmo rozšíření 2013 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2012 

Kapacita 
služby počet 
lůžek - cílový 

stav 
 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči celkem 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

celkem 

42 72 v roce 2013 9/34 15/52 11.024.000 Kč 
celkem za 2012 

- 2014 
48.464.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

2012/cílový stav 
 

155.000 Kč 
/687.000 Kč - - 2.700.000 Kč 

/11.946.000 Kč 
6.552.000 Kč 

/29.016.000 Kč 

ostatní: 
/1.617.000 Kč 
/7.161.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Opatření vyvstává z potřeby zjištěné pro 1. Komunitní plán na období 2007 – 2010, kdy byla při monitoringu 
zjištěna potřeba navýšení pobytové služby pro seniory. Od této doby je potřeba stále aktuální – což je i 

výsledkem provedených analýz v tomto roce a počtem neuspokojených žádostí o přijetí. V roce 2011 byla 
zahájena výstavba pavilonu Domova pro seniory U Lesíka 11 ve Znojmě. Kapacitu 99 lůžek bude podle 
zjištěného monitoringu tvořit většinovou část domov se zvláštním režimem. Opatření se bude realizovat 

dostavbou a uvedením do provozu DS Znojmo, jehož výstavba již byla započata v roce 2011. Do konce roku 
2012 bude dokončena stavba budovy a zahájen bude provoz.  V současné době je evidováno 111 žadatelů na 

službu domov pro seniory ve městě Znojmě. 
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Opatření 2.3. Navýšení kapacit pobytových zařízení pro seniory se specifickými potřebami 
– osoby s demencí, Alzheimerovou chorobou, s mentálním a dalším postižením. 

REALIZACE V ROCE 2012 

Rozšíření stávajících sociálních služeb 

 

ORP Blansko 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
LUMINA, 
občanské 
sdružení 

 

domov se 
zvláštním 
režimem 

2405551 

senioři s 
chronickým 
duševním 

onemocněním 
nad 65 let 

JMK 
rozšíření 

kapacity od 1. 
1. 2012 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita služby 
počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

50 
2011: 0 lůžek 
v ORP Blansko 

50 19/7 19/7 11.105.000 Kč 11.105.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 15.000 Kč 100.000 Kč 2.500.000 Kč 8.420.000 Kč - /30.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Nové zařízení podpoří kapacitní nedostatek pobytových míst pro seniory, zejména v návaznosti na absenci 
následné péče o seniory po dlouhodobé hospitalizaci v nemocničním zařízení (léčebny pro dlouhodobě 
nemocné) a vytvoří nová lůžka pro seniory trpící Alzheimerovou nemocí. Domov se zvl. režimem bude 

koncipován pro klienty s Alzheimerovou chorobou, klienty chronicky nemocné s omezenou pohyblivostí.  

 

ORP Blansko 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
JMK/Senior 

centrum 
Blansko 

 

domov se 
zvláštním 
režimem 

8761774 

senioři a osoby 
nad 65 let s 
chronickým 
duševním 

onemocněním 

JMK 
rozšíření 

kapacity od 1. 1. 
2012 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita 
služby: počet 
lůžek 2012 

Kapacita 
služby: počet 
lůžek cílový 

stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

74 lůžek 
2011: 34 74 lůžek 44,6/11,8 

2011: 24,4 / 8,8 44,6/11,8 

23.868.000 Kč 
(stávající 

15.500.000 Kč 
+ 8.368.000 Kč 
na rozšiřující se 
část služby) 

2011: 
15.260.000 Kč 

23.868.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

630.000 Kč - - 6.370.000 Kč 7.064.000 Kč - /1.422.000 Kč 
Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Rozšíření stávající služby podpoří kapacitní nedostatek pobytových míst pro seniory a vytvoří nová lůžka pro 
seniory trpící Alzheimerovou nemocí. Na území ORP Blansko je patrný poměrně velký nárůst osob trpících 

různými formami demence, přičemž forma terénní péče již není vhodná. 
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ORP Břeclav 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 

působnost 
Harmonogram 

realizace 

Město 
Břeclav/Domov 

pro seniory 
Břeclav 

 

domov se 
zvláštním 
režimem 

1543010 

osoby s 
chronickým 
duševním 

onemocněním 
dospělí nad 60 

let 

JMK 
Od roku 2012 

rozšíření 
kapacity 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

110 
2011: 72 110 45/28 

2011: 34/21 48/28 
35.700.000 Kč 

2011: 
33.800.000 Kč 

35.700.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/cílový stav 

Dotace 
města, obce 
2012/cílový 

stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

2.000.000 Kč - - 15.700.000 Kč 17.000.000 Kč - /1.000.000 Kč 
Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Službu je třeba podporovat s ohledem na její potřebnost v regionu. Organizace je kontaktovaná 
zájemci o službu a má v seznamu čekatelů nevyřízené žádosti o přijetí, jedná se zejména o chronicky duševně 

nemocné.  

 

 

 

 
ORP Rosice 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

JMK/Domov 
pro seniory 
Zastávka 

domov se 
zvláštním 
režimem 

5923890 
 
 

senioři nad 65 
let JMK rozšíření od 1. 

1. 2012 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

121 
2011: 92 121 53/22 

2011: 35/21  53/22 
36.054.000 Kč 

2011: 
25.921.000 Kč 

36 054 000 Kč 
 
 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

2.697.000 Kč 
2011 

2 094 000 Kč 
- investice: 

12.590.000 Kč 
9.781.000 Kč /  
26.343.000 Kč 19.588.000 Kč 

ostatní: 
465.000 Kč / 
1.395.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

K 1.1. 2012 se otvírá nový pavilon a dochází k navýšení o 29 obyvatel z důvodu velké poptávky právě o službu 
domov se zvláštním režimem. 
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ORP ZNOJMO 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

DS Morava a.s. 
 

domov se 
zvláštním 
režimem 

1195165 

osoby s 
chronickým 
duševním 

onemocněním, 
senioři od 55 let 

věku 

SO ORP Znojmo rozšíření od 
2012 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita služby 
počet lůžek 
cílový stav  

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči celkem 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

celkem 

70 
2011: 50 70 

31/24 
 

2011: 22/18 
31/24 

20.160.000 Kč 
2011: 

8.200.000 Kč 
 

20.160.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

500.000 Kč - - 4.000.000 Kč 14.280.000 Kč - /1.500.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Na základě sdělených údajů z domovů se zvláštním režimem v ORP Znojmo (Božice, Plaveč, Hostim) bylo 
zjištěno, že evidují celkem 149 žádostí o umístění. Rozšířením kapacity u domova se zvláštním režimem 
v Šanově dojde k uspokojení žadatelů, kteří čekají na umístění v daných zařízení. Zařízení v Šanově v současné 
době eviduje celkem 30 žádostí do domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Při rozšiřování kapacity 
se vychází z potřeby zjištěné při sestavování 1. Komunitního plánu na období 2007 – 2010 a ověření této 
potřeby při monitoringu tohoto plánu. Potřeba je stále aktuální a pokračuje se v navyšování kapacity tohoto 
zařízení.  

 

 

PLÁNOVANÁ REALIZACE V ROCE 2013 

Vznik nové sociální služby: 

ORP ŽIDLOCHOVICE 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Oblastní 
charita Rajhrad 

chránění 
bydlení  

zdravotně 
postižené osoby 
trpící demencí a 

senioři 

Rajhrad a okolí 

2012: 
výstavba 

2013: 
registrace 

služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči celkem 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

- 20 - 8/7 30.000.000 Kč 
investice 

roční provoz 
8.000.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

provoz 
350.000 Kč 
investice 

4.500.000 Kč  

50.000 Kč 100.000 Kč 150.000 Kč až 80%       
6.350.000 Kč  

investice  
25.500.000 Kč 

z ROP JV  

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Již od počátku plánování sociálních služeb v regionu vyplynuly jako nejpotřebnější cílové skupiny senioři a 
osoby se zdravotním postižením. Služby dostupné v regionu jsou nadále nedostatečné, a to jak pobytové 

služby, tak i služby poskytované v domácím prostředí klienta. To potvrzuje i „Analýza potřeb uživatelů v oblasti 
poskytování sociálních služeb“, kterou v roce 2010 pro potřeby aktualizace KPSS vypracoval AUGUR Consulting 

s.r.o., z níž vyplynulo doporučení rozšířit počet míst, nebo vybudovat další zařízení pro seniory kde by byla 
zajištěna komplexní péče. To je podpořeno i argumentem skupiny osob s těžkým zdravotním postižením a 

profesionálních pečovatelů, kteří by uvítali větší možnost přechodného pobytu pro klienty z důvodu 
vyčerpanosti pečujících osob. 
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Rozšíření stávajících sociálních služeb 

 

ORP Břeclav 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
Remedia plus 

o.p.s. 
 

domov se 
zvláštním 
režimem 

4654254 

osoby 
s chronickým 

onemocněním, 
osoby s jiným 
zdravotním 
postižením, 

3. a 4. stupeň 
příspěvku na 

péči 

okres Břeclav 
rozvoj 2013-

2014 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

17 23 13,65/2,125 15,35/2,8 4.707.000 Kč 6.899.500 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 450.000 Kč 
/590.000 Kč 

500.000 Kč,/ 
670.000 Kč 

1.580.000 Kč / 
1.880.000 Kč 

3.956.500 Kč 
/4.300.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Priorita 2, Opatření 3, komunitního plánu rozvoje služeb na léta 2012-2016 ve městě Břeclavi, zvýšení poptávky 
ze strany pečujících osob v daném regionu, které o osoby s poruchou paměti pečují, podložení dále 

narůstajícím zájem o tyto služby z důvodu nemožnosti zajistit ekonomicky rodinu a starat se i o své potřebné 
příbuzné osoby, čekací doba je nyní 2-6 měsíců.  

 

 

ORP Kyjov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
JMK/Centrum 

služeb pro 
seniory Kyjov 

 

domov se 
zvláštním 
režimem 

5221884 

senioři s 
přiznaným 
starobním 
důchodem 

 

Kyjovsko 

rozšíření 
současné služby 

od 2. pololetí 
2013 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči celkem 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

celkem 

30 46 26/21 
 20/9,75 úvazků 

34/33 
28/13,75 
úvazků 

12.266.000 Kč 16.100.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

1.684.000 Kč / 
1.400.000 Kč - - 4 359.000 Kč / 

5.500.000 Kč 
5.451.000 Kč / 
8.500.000 Kč 

600.000 Kč / 
700.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Potřeba rozšíření služby Domov pro seniory vyplývá z Analýzy potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb, 
kterou nám v roce 2008 zpracovala firma Sociotrendy. Výzkumu se celkem účastnilo 293 jedinců, z nichž více 
než jednu třetinu tvořily osoby starší 65 let. Jednou z cílových skupin výzkumu byla skupina „ Senioři a osoby 

se zdravotním postižením.“  V oblasti zjišťování typu požadovaných služeb se mezi nejčastější odpovědi zařadilo 
„ bydlení pro seniory“ a dále „rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny“ Z výzkumu tedy vyplývá, že 

nejžádanější službou u dané cílové skupiny je služba domovy pro seniory a celkový požadavek na rozšíření 
služeb pro seniory a jejich rodiny. 
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ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
Centrum 
sociálních 

služeb 
Znojmo, p.o. 

 

domov se 
zvláštním 
režimem 

 

7670978 

senioři, dospělí 
27-64 let, osoby 

s chronickým 
duševním 

onemocněním 

SO ORP Znojmo 
rozšíření 

kapacity od 
2013 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2012 

Kapacita 
služby počet 
lůžek - cílový 

stav 
 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

43 
 

navýšení + 69 
lůžek v roce 
2013 celkem 

112 lůžek 

14/34 18/67 12.948.000 Kč 

celkem za 2012 
– 2014 

54.624.000 Kč 
 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

260 000 Kč 
/1094419 Kč - - 3.000.000 Kč 9.000.000 Kč - /1.000.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 
záměru  

V 1. Komunitním plánu na období 2007 – 2010 byla zjištěna potřeba navýšení pobytových služeb pro seniory. 
Od této doby je potřeba stále aktuální, což bylo zjištěno při monitorování daného plánu a je to také výsledek 
provedených analýz v roce 2011. V roce 2011 byla zahájena výstavba pavilonu Domova pro seniory U Lesíka 11 
ve Znojmě, který bude napojen na stávající DS Znojmo. Novou kapacitu 99 lůžek bude podle zjištěného 
monitoringu tvořit většinovou část domov se zvláštním režimem. Zvyšování průměrné délky života s sebou 
přináší i zvýšený výskyt různých druhů stařecké demence, Alzheimerovy choroby apod. V současné době je 
v evidenci celkem 64 žadatelů o službu domov se zvláštním režimem ve městě Znojmě. 
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
ORP Blansko 

Od konce roku 2011 je v ORP Blansko navázaná spolupráce s občanským sdružením HEWER, které v regionu 
začalo poskytovat všem osobám se zdravotním postižením - fyzické, mentální, kombinované, některé typy 
psychického onemocnění, chronicky nemocní (+seniorům) osobní asistenci. Potřebnost služby byla zmapována již 
prvním výzkumem potřeb na území ORP Blansko a je stále aktuální. Jako efektivnější než registrace nové služby 
v dané lokalitě se jeví „nákup“ služby od stávajícího poskytovatele s dlouholetou zkušeností.  

Podrobnější informace o službě viz SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.1, ORP Blansko, str. 24. 
 

OSOBY S DUŠEVNÍM NEBO DUŠEVNĚ CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM 
 

Priorita 3 Podpora a rozvoj sociálních služeb pro osoby s duševním 
onemocněním s důrazem na sociální integraci 

 

Cílem priority je zajištění dostupné sítě služeb pro osoby s duševním postižením, jejichž poskytování podpoří 
začlenění uživatelů do života běžné společnosti. Nezbytná je proto kromě podpory stávajících služeb a jejich 
zkvalitňování, dostupná nabídka možnosti bydlení respektujícího práva uživatelů, nabídka pracovního uplatnění a 
současně dostupnost služeb připravujících uživatele na vstup na trh práce, možnost volnočasových aktivit a 
v neposlední řadě také přístup ke komplexním a srozumitelným informacím. 

Opatření 3.1. Podpora kvality a komplexnosti odborného poradenství a podpora sociálně 
aktivizačních služeb. 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2012 rozvoj těchto služeb pro cílovou skupinu realizován. Podpora 
stávajících služeb bude probíhat prostřednictvím dotačních systémů a veřejné zakázky na odborné sociální 
poradenství.  

Opatření 3.2. Podpora a rozvoj chráněného a podporovaného bydlení. 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2012 rozvoj těchto služeb pro cílovou skupinu realizován. Podpora 
stávajících služeb bude probíhat prostřednictvím dotačních systémů.  

Opatření 3.3. Podpora sociální rehabilitace a pracovního uplatnění osob s duševním 
onemocněním. 

REALIZACE V ROCE 2012 
Vznik nové sociální služby 
ORP Blansko 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
Liga vozíčkářů, 

o.s. 
 

sociální 
rehabilitace 

 
- 

osoby se ZP 15-
80 let - s 
tělesným, 

mentálním, 
duševním 

onemocněním, 
s civilizačními 
nemocemi, s 
kombinací 

SO ORP 
Blansko 

O registraci 
budou žádat od 
prosince 2012. 
Do listopadu 
2012 projekt 
financován z 

ESF 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet pracovníků 
v přímé/nepřímé  

péči 2012 

Počet pracovníků 
v přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokláda
né finanční 

náklady 2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 
4/40  4/40-50  1/1  1/1  800.000 Kč 800.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 40.000 Kč (prosinec 2012) - 800.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Z dosavadní činnosti Ligy vozíčkářů ve městě Blansku vyplývá zájem klientů převyšující nabídku. Je evidován 
dostatečný počet zájemců o PC kurzy, 21 klientů spolupracovalo v rámci individuálních konzultací zaměřených 
na hledání práce, 4 se podařilo umístit do zaměstnání a dalších 13 klientů se účastnilo workshopu s tématem 

pracovního pohovoru. Díky spolupráci s ÚP a dalšími NNO  se stále objevují noví zájemci o spolupráci.  Je 
evidován rovněž zájem o řešení problematiky bydlení a doplnění vzdělání, těmto oblastem se v rámci nynějšího 

projektu realizátor nemůže věnovat, plánuje však o ně rozšířit službu v rámci sociální rehabilitace.  



PPRRIIOORRIITTYY  PPRROO  OOSSOOBBYY  SSEE  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍMM  PPOOSSTTIIŽŽEENNÍÍMM  
 

 
41 

Rozšíření stávající sociální služby 
ORP Brno 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační 
číslo Cílová skupina Územní 

působnost 
Harmonogram 

realizace 

Liga vozíčkářů Centrum 
denních služeb 7415704 

Osoby s chronickým 
duševním 

onemocněním, jiným 
ZP, kombinovaným, 

mentálním a tělesným 
postižením. Věk: 19 - 

64 let. 

Brno 

2011 
registrace 

služby, 
služba poprvé 
žádá o finance 

z dotačních 
titulů  

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita 
služby 

okamžitá/roční 
2012 

Kapacita 
služby 

okamžitá/roční 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet pracovníků v 
přímé/nepřímé  péči 

cílový stav 

Předpokládané 
finanční 

náklady 2012 

Předpokládané 
finanční 

náklady cílový 
stav 

10/45 45 
3 (1,35 

úvazku)/7 
(0,58 úvazku) 

3 (1,35 úvazku)/7 
(0,58 úvazku) 

969.098 Kč 
2011:  

242.275 Kč 
969.098 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 
125.000 Kč 
2011: 0 Kč 

160.000 Kč 
2011: 0 Kč 

444.500 Kč 
2011: 0 Kč 

36.598 Kč 
2011:  

9.150  Kč 

2012:  
88.000 Kč 

2011:  
233.125  Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

2. komunitní plán města Brna – v roce 2011 fungovala služba od října. Jediný typ služby pro dané cílové skupiny 
v Brně. Registrace vyplynula z požadavků klientů a zkušeností poskytovatele. 

PLÁNOVANÁ REALIZACE V ROCE 2013 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
Liga vozíčkářů, 

o.s. 
 

sociální 
rehabilitace 

 
 

osoby se ZP 16-
80 let s 

tělesným, 
mentálním, 
duševním 

onemocněním, 
civilizačními 
nemocemi 

SO ORP Znojmo 

do února 2013 
financováno 

z ESF, 
registrace v 

průběhu roku 
2012, březen 

2013 – 
poskytování 

služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

celkem 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči celkem 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

celkem 

kapacita 
v rámci 

projektu ESF: 
konzultace 1 (v 
rámci kurzu 8) / 
roční max. 96 

okamžitá 
v rámci 

konzultací: 1 (v 
rámci kurzu: 8) 

/ 
ročně 163 

1 + 1 DPP / 0 2+1 DPP / 0 1.220.000 Kč 
4.210.000 Kč v 

období 
2012 - 2014 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 
0 Kč / 

2013-2014: 
1.196.000 Kč 

0 Kč / 
2013-2014: 
299.000 Kč 

0 Kč/ 
2013-2014: 

2.093.000 Kč 
0 Kč / 0 Kč 1.220.000 Kč / 

0 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Na Znojemsku je cca 4800 poživatelů invalidního důchodu - skupina odpovídající převážně cílové skupině 
služby. Vzhledem k různé míře postižení a možnosti integrace do společnosti je třeba odečíst od těchto počtů 

osoby, které nemají dostatečný potenciál pro rozvoj dovedností, schopností a znalostí, pro zvýšení svého 
uplatnění ve společnosti – cca 750 držitelů vyššího stupně průkazu mimořádných výhod. Převážná část klientů v 

současnosti poskytovaných služeb Ligy vozíčkářů je registrovaná na ÚP – ve Znojmě cca 950 osob se 
zdravotním postižením. Po přičtení osob se zdravotním postižením neregistrovaných na ÚP, cílovou skupinu 

služby může tvořit až 2000 - 3000 osob se zdravotním postižením. 
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OSOBY S MENTÁLNÍM, KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A AUTISMEM 
 

Priorita 4 Podpora rozvoje a zkvalitňování péče o osoby s mentálním, 
kombinovaným postižením a autismem 

 
Cílem navržené priority je podpora dostupných, kvalitních a navazujících služeb ve všech fázích života 
těchto osob, včetně zajištění podpory pečujícím rodinám. Jak potvrdil i výzkum potřeb uživatelů, základem je 
zajištění včasných, komplexních a srozumitelných informací, zejména v prvních letech po narození dítěte se 
zdravotním postižením.  
Podpora rozvoje odlehčovacích, terénních a ambulantních služeb přispěje ke zvýšení kvality života uživatelů 
v různých fázích jejich života i pečujících rodin.  
Nabídka kvalitních pobytových služeb ať už v podobě malých bytových jednotek v běžné zástavbě nebo vzniklá 
v souvislosti se zaváděním transformačních principů v zařízeních sociálních služeb, podporuje samostatnost 
uživatelů, jejich začlenění do běžné společnosti a reaguje na problematiku zvyšujícího se věku pečujících osob a 
zvládání péče o dospívající rodinné příslušníky v domácím prostředí. Důležitá je současně i nabídka pracovních 
příležitostí nebo aktivizačních činností, které těmto osobám zajistí náplň i strukturu dne a přiblíží je životu běžné 
populace. 

 
Opatření 4.1. Zajištění včasné podpory rodinám dětí s mentálním, kombinovaným 
postižením či autismem – rozvoj a zkvalitňování rané péče a podpora dostupnosti 
včasných, komplexních a srozumitelných informací. 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2012 rozvoj těchto služeb pro cílovou skupinu realizován. Podpora 
stávajících služeb bude probíhat prostřednictvím dotačních systémů a veřejné zakázky na odborné sociální 
poradenství.  
 
Opatření 4.2. Podpora rozvoje odlehčovacích služeb pro občany s mentálním postižením a 
jejich rodiny. 
 
ORP Břeclav 
Na základě podkladů z ORP Břeclav bude v roce 2013 navýšena personální kapacita služby z důvodu zvýšené 
poptávky ze strany pečujících osob.  
Podrobnější informace viz kapitola SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.2, ORP Břeclav, str. 30.  
 
Opatření 4.3. Zvýšení dostupnosti a rozvoj kvality terénních a denních služeb pro děti s 
mentálním, kombinovaným postižením či autismem. 

REALIZACE V ROCE 2012 
Vznik nové sociální služby 

ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační 
číslo Cílová skupina Územní 

působnost 
Harmonogram 

realizace 
Centrum pro 

rodinu a 
sociální péči 

Hodonín 

SAS pro rodiny 
s handicapovanými 

dětmi 
 Děti, mládež a 

rodina ORP Hodonín 
Realizace 

služby od září 
2012 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční 

náklady 2012 

Předpokládané 
finanční 

náklady cílový 
stav 

10/15 rodin 10/25 rodin 4/4 4/4 100.000 Kč 300.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, obce 
2012/cílový stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 
10.000 Kč  

/50.000 Kč 

20.000 Kč 
/50.000 Kč 

70.000 Kč 
/120.000 Kč - 80.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Potřeba vzniku této služby byla zjištěna v rámci procesu KPSS Hodonínska (skupina Senioři a zdravotně 
postižení), kdy je služba poptávána mezi rodiči postižených dětí. Po navýšení kapacity služby na cílový stav se 
počítá s 25 rodinami, které by byly klienty této služby. 
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PLÁNOVANÁ REALIZACE V ROCE 2013 
Rozšíření stávající sociální služby 
 
ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Oblastní charita 
Znojmo 

 

osobní 
asistence 4964533 

osoby se ZP - 
s tělesným, 
mentálním, 

kombinovaným 
a jiným 

zdravotním 
postižením 

1-64 let 

SO ORP Znojmo 

2012: příprava 
rozšíření služby 
2013 a 2014: 
poskytování 

služby novým 
uživatelům 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční 

náklady 2012 

Předpokládané 
finanční 

náklady cílový 
stav 

 
15/28 

 

19/38  v roce 
2013 15/2 19/2 3.452.000 Kč 5.500.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 100.000 Kč 
/600.000 Kč 

350.000 Kč 
/525.000 Kč 

1.900.000 Kč 
/2.450.000 Kč 

1.050.00 Kč 
/1.425.000 Kč 

 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Osobní asistenci poskytuje ve Znojmě a blízkém okolí pouze jedna organizace a to Oblastní charita Znojmo – 
Osobní asistence Znojmo. 

Navýšení služby ve venkovských lokalitách se plánuje od roku 2013. Celkový počet uživatelů ve venkovských 
lokalitách bude navýšen o 10 osob v roce 2013. Toto rozšíření služby je z důvodu stoupající poptávky po službě 

ve vesnických lokalitách Znojemska a zároveň z důvodu neexistence jiné terénní služby, která by osobní 
asistenci na Znojemsku poskytovala. 

 
 
 
Personální rozvoj služby 

ORP Břeclav  

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Remedia plus 
o.p.s. denní stacionář 5837225 

osoby 
s mentálním a 
kombinovaným 
postižením do 

26 let 

okres Břeclav realizace 2013 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

12/20 12/20 5,85/1,475 6,35/1,5 2.270.000 Kč 3.086.500 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/cílový stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 640.000 Kč 
/780.000 Kč 

490.000 Kč 
/580.000 Kč 

1.520.000 Kč 
/1.750.000 Kč 

420.000 Kč 
/510.000 Kč 

16.500 Kč / 
16.500 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Priorita 3, Opatření 1, komunitního plánu rozvoje služeb na léta 2012-2016 ve městě Břeclavi, zvýšení poptávky 
ze strany pečujících osob v daném regionu, které o osoby závislé na pomoci jiných osob pečují, narůstající 

zájem o tyto služby z důvodu zapojení rodiny do společnosti a umožnění školní docházky pro děti a kontaktu 
s vrstevníky. Z důvodu odpoledního zaměstnání rodinných příslušníků uživatelů je plánováno rozšíření provozní 

doby stacionáře, aby se pečující osoby mohly zapojit do pracovního procesu i v odpoledních hodinách. 
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Opatření 4.4. Zvýšení dostupnosti terénních a denních sociálních služeb pro dospělé osoby 
s postižením umožňující život v běžné společnosti, včetně podpory aktivizace a pracovní 
integrace. 
 

REALIZACE V ROCE 2012 
 
 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Blansko 
Od prosince 2012 bude Liga vozíčkářů, o.s. žádat o registraci služby sociální rehabilitace určené pro osoby 
s duševním, tělesným a mentálním onemocněním s okamžitou kapacitou 4 uživatelé. Z dosavadní činnosti Ligy 
vozíčkářů ve městě Blansku vyplývá zájem klientů převyšující nabídku. I díky spolupráci s ÚP a dalšími 
neziskovými organizacemi se stále objevují noví zájemci o spolupráci.  Je evidován rovněž zájem o řešení 
problematiky bydlení a doplnění vzdělání, těmto oblastem se však v rámci nynějšího projektu realizátor nemůže 
věnovat, plánuje však o ně rozšířit službu v rámci sociální rehabilitace. 
 
Podrobnější informace o službě viz OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, priorita 3, opatření 3.3, str. 40.  
 
ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační 
číslo Cílová skupina Územní 

působnost 
Harmonogram 

realizace 

Centrum pro 
rodinu a 

sociální péči 
Hodonín, o.s. 

 

sociální 
rehabilitace 

připravuje se 
registrace 

osoby s 
mentálním 
postižením 
lehkého až 

středně těžkého 
stupně a 

kombinovanými 
vadami ve věku 

18-35 let 

Hodonínsko 
služba zahájí 
realizaci v září 

2012 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet pracovníků 
v přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční 

náklady 2012 

Předpokládané 
finanční 

náklady cílový 
stav 

5 /7 7/20  2/4 3/4 230.000 Kč  800.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 
35.000 Kč 

/120.000 Kč 
45.000 Kč 

/120.000 Kč  
120.000 Kč 
/500.000 Kč  

5.000 Kč 
/10.000 Kč  

- /25.000 Kč 
/50.000 Kč  

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Plán rozvoje sociálních služeb do roku 2014: Opatření 5.3:  Rozšíření stacionáře pro handicapovanou mládež a 
mladé dospělé se zaměřením na sociální rehabilitaci. Potřebnost dokládá také výzkum potřeb, kde byla 

zaznamenána poptávka po návaznosti na již poskytované služby pro děti a mládež, které v současné době 
navštěvují, nebo navštěvovaly, např. stacionář Vlaštovka. Děti po dovršení věku 15 let nemají na Hodonínsku 

navazující službu, která by odpovídala jejich potřebám po stránce vzdělávání, rehabilitace, socializace a 
upevnění jejich již získaných dovedností a zkušeností. V současné době většinou zůstávají doma nebo jsou 

zařazení do nějakého pobytového zařízení ve vzdáleném okolí. Snaha o zřízení služby tohoto typu je v rámci 
KPSS v Hodoníně zaznamenána již po několik posledních let. 

 
 
 
Rozšíření stávající služby 

 

ORP Brno 
Od roku 2012 dojde k rozšíření služby osobní asistence poskytované osobám s mentálním a kombinovaným 
postižením (+ seniorům) poskytované Diecézní Charitou Brno - Oblastní Charitou Brno o dva uživatele. Potřebnost 
služby je podložena 2. Komunitním plánem města Brna. Nárůst finančních prostředků oproti roku 2011 souvisí 
s nutností personálně zabezpečit nepřetržitý provoz přes týden i o víkendech, což bývá u poskytovaných služeb 
stálým problémem.  

Podrobněji informace o službě viz kapitola SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.1, ORP Brno, str. 25. 



PPRRIIOORRIITTYY  PPRROO  OOSSOOBBYY  SSEE  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍMM  PPOOSSTTIIŽŽEENNÍÍMM  
 

 
45 

 
 
ORP Brno 
Koncem roku 2011 byla registrovaná služba centrum denních služeb poskytovaná Ligou vozíčkářů pro osoby s 
chronickým duševním onemocněním, kombinovaným, mentálním a tělesným postižením s kapacitou 10 klientů. 
Služba poprvé žádá o dotace z JMK a MPSV, potřebnost podložena 2. Komunitním plánem města Brna, jedná se o 
jediný typ služby pro dané cílové skupiny v Brně. Registrace vyplynula z požadavků klientů a zkušeností 
poskytovatele. 

Podrobněji informace o službě viz OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, priorita 3, opatření 3.3, ORP Brno, str. 
41. 
 

 

PLÁNOVANÁ REALIZACE V ROCE 2013 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Znojmo 
V průběhu roku 2012 bude žádat Liga vozíčkářů o.s. o registraci služby sociální rehabilitace, poskytování služby je 
plánováno od března 2013 pro osoby s tělesným, mentálním onemocněním a civilizačními nemocemi. Na 
Znojemsku je cca 4800 poživatelů invalidního důchodu, což je skupina odpovídající převážně cílové skupině služby 
Ligy vozíčkářů. Převážná část klientů v současnosti poskytovaných služeb Ligy vozíčkářů na Znojemsku je 
registrovaná na úřadu práce – ve Znojmě cca 950 osob se zdravotním postižením. Po přičtení osob se zdravotním 
postižením neregistrovaných na ÚP, cílovou skupinu služby může tvořit až 2000 - 3000 osob se zdravotním 
postižením. 
Podrobnější informace o službě viz OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, priorita 3, opatření 3.3, 
ORP Znojmo, str. 41. 
Rozšíření stávající služby 
 
ORP Břeclav 
Od roku 2013 je plánováno navýšení kapacity služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením – s mentálním a kombinovaným postižením o 5 uživatelů. Služba je poskytovaná organizací Remedia 
plus o.p.s. a její rozšíření je podloženo zvýšenou poptávkou v regionu zejména ze strany osob s mentálním 
postižením.  

Podrobnější informace o službě viz SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.2, ORP Břeclav, str. 31. 
 
ORP Znojmo 
Od roku 2013 je plánováno rozšíření o 4 uživatele osobní asistence, která je v regionu Znojemska poskytovaná 
Oblastní charitou Znojmo osobám s tělesným, mentálním a jiným zdravotním postižením. Navýšení služby ve 
venkovských lokalitách se plánuje od roku 2013. Rozšíření služby je podloženo stoupající poptávkou po službě ve 
vesnických lokalitách Znojemska a zároveň z důvodu neexistence jiné terénní služby, která by osobní asistenci na 
Znojemsku poskytovala. 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením, priorita 4, opatření 4.3,  ORP Znojmo, str. 43. 
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Opatření 4.5. Podpora dostupnosti pobytových služeb s důrazem na sociální integraci 
uživatelů – chráněná bydlení, podpora samostatného bydlení, domovy pro osoby s 
mentálním, kombinovaným postižením či autismem. 

REALIZACE V ROCE 2012 
 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Břeclav 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
Remedia plus 

o.p.s. 
 

Chráněné 
bydlení - 

osoby 
s mentálním 
postižením 

okres Břeclav 
registrace 

služby 2012 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

4 4 1/0,1 1/0,1 400.000 Kč 400.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 100.000 Kč / 
100.000 Kč 

80.000 Kč / 
80.000 Kč 

180.000 Kč / 
180.000 Kč 

40.000 Kč / 
40.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Priorita 3, Opatření 2, komunitního plánu rozvoje služeb na léta 2012-2016 ve městě Břeclavi, zapojení osob 
s mentálním a kombinovaným postižením do běžné společnosti, v současnosti jsou již 4 zájemci o bydlení 
v chráněných bytech, jedná se o mladé osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít se 

svými partnery, 

 

PLÁNOVANÁ REALIZACE V ROCE 2013 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační 
číslo Cílová skupina Územní 

působnost 
Harmonogram 

realizace 

Oblastní 
charita Znojmo chráněné bydlení - 

osoby s 
mentálním 

postižením a 
kombinovanými 
vadami od 18 

let 

Znojmo 
2012 – 2013 

výstavba 
2014 - provoz 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční 

náklady 2012 

Předpokládané 
finanční 

náklady cílový 
stav 

- 10 - /7/2 400.000 Kč 
projekt 

investice: 
14.773.000 Kč 
roční provoz 
3.850.000 Kč  

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 2012/cílový 

stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

400.000 Kč 
1.000.000 Kč 

(investice)/385.000 
Kč 

- /1.002.500 
Kč - /1.500.000 Kč  - /962.500 Kč 

ostatní: 
10.341.100 Kč 

z ROP JV 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Výstavba přízemního domku k bydlení s podporou asistentů směřující v co nejvyšší míře k samostatnosti 
uživatelů. Dům bude stát na Přímětické ulici, bude součásti běžné zástavby, tak jak to odpovídá současným 
evropským trendům. Realizace opatření je odpovědí na požadavky uživatelů viz. Analýza potřeb uživatelů. 
Požadavek chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením se prolíná již od 1.KPSS, o čemž vypovídají 
všechny uskutečněné výzkumy a analýzy komunitního plánování mezi prvními VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ANALÝZA 
POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro region Znojmo 2007, 2010 a další realizované výzkumy. 
V evidenci je 5 žádostí o ubytování v chráněném bydlení. Zbývající kapacita bude naplněna klienty ze stávajících 
sociálních služeb na Znojemsku. 
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Opatření 4.6. Podpora transformačních procesů a rozvoj kvality v zařízeních sociální péče. 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2012 opatření realizováno.  
 
 
OSOBY S TĚLESNÝM A SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM 
 

 
Priorita 5 Podpora integrace osob s tělesným a smyslovým postižením do 

společnosti a jejich aktivizace 
 
Cílem priority je podpora služeb vyrovnávajících znevýhodnění osob a pokrývajících jejich potřeby, které se mění 
s rozsahem postižení a věkem. Problematika nedostatečné informovanosti v oblasti sociálních služeb byla 
zaznamenána v rámci výzkumu potřeb uživatelů plošně téměř ve všech obcích s rozšířenou působností. Podpora 
je tedy směřovaná k zajištění včasné a komplexní informovanosti prostřednictvím dostupnosti rané péče pro dané 
cílové skupiny a specifického poradenství, které by mělo v sobě zahrnovat i oblast dostupnosti kompenzačních 
pomůcek.  
Základní strategií rovněž představuje zvyšování dostupnosti terénních, ambulantních a odlehčovacích služeb, které 
umožní uživatelům zůstat v přirozeném prostředí a nabídnou pečujícím osobám možnost sdílení péče. V rámci 
podpory integrace do společnosti je důležitá dostupnost nabídky bydlení, služeb podporujících aktivizaci uživatelů, 
integraci v pracovní oblasti a pro osoby se smyslovým postižením především služeb napomáhajících v komunikaci 
s běžnou společností – tlumočnické, průvodcovské a předčitatelské služby. 
 
 
Opatření 5.1. Podpora dostupnosti rané péče. 
 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2012 rozvoj těchto služeb pro cílovou skupinu realizován. Podpora 
stávajících služeb bude probíhat prostřednictvím dotačních systémů.  
 
 
Opatření 5.2. Podpora terénních služeb – osobní asistence; odlehčovacích služeb. 

 

REALIZACE V ROCE 2012 
 
Vznik nové sociální služby 

 

ORP Hustopeče 

Od 1.1. 2012 bude zahájen provoz služby osobní asistence pro osoby s tělesným postižením (senioři) realizované 
poskytovatelem Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj s okamžitou kapacitou pro rok 2012 - 2 uživatelé.  
Potřebnost služby je zmiňována ve 2 vzniklých komunitních plánech pro ORP Hustopeče, je podložena 
průzkumem potřeb, častou odezvou z pracovní skupiny Senioři a zdravotně postižení a zejména i osobní 
poptávkou klientů na sociálním odboru.  

Podrobnější informace viz kapitola SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.1, ORP Hustopeče, str. 23.  
 

 

 

 

 

 

 

 



PPRRIIOORRIITTYY  PPRROO  OOSSOOBBYY  SSEE  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍMM  PPOOSSTTIIŽŽEENNÍÍMM  
 

 
48 

Rozšíření stávajících služeb 
 
ORP Brno 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační 
číslo Cílová skupina Územní 

působnost 
Harmonogram 

realizace 

ParaCENTRUM 
Fenix 

osobní 
asistence 5144464 

osoby s 
tělesným 

postižením. 
Věk: 15 a více 

Brno 2012 rozšíření 
služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční 

náklady 2012 

Předpokládané 
finanční 

náklady cílový 
stav 

30 uživatelů 
 

2011: 6/ 20 
30 

4 (1,75 
úvazku)/3 

(0,65 úvazku) 
t. j. 2,4 úvazku 

2011: 1,9 

4 (1,75 
úvazku)/3 

(0,65 úvazku) 
t. j. 2,4 úvazku 

 

1.093.358 Kč 
2011: 

1.043.100 Kč 
1.093.358 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2012/cílový stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 
180.000 Kč 
2011: 0 Kč 

90.000 Kč 
2011:  

82.000  Kč 

300.000 Kč 
2011:  

256.000 Kč 

303.592 Kč 
2011:  

189.170 Kč 

ostatní 2012: 
188.500 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

2.KP města Brna OZP 2. Poptávka po tomto typu služby je trvale značná. V roce 2010 byla služba poskytnuta v 
rozsahu 1297,5 hod. v souvislosti s nedostatkem financí. V roce 2011 byla služba podpořena z MPSV a JMK, což 

umožnilo navýšení. Pro rok 2012 plánované navýšení kapacity na 30 uživatelů za rok (noví klienti z Brna). 

 

PLÁNOVANÁ REALIZACE V ROCE 2013 
 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Kuřim 
V roce 2013 je plánováno zahájení provozu odlehčovací služby poskytované Centrem sociálních služeb v Kuřimi 
pro osoby s tělesným postižením a seniory v cílové kapacitě 15 lůžek. Uvedená služba je prioritou a součástí KPSS 
schválená zastupitelstvem města Kuřimi 4. 10. 2011. Potřeba jejího zajištění je neustále aktuální, vychází 
z poptávky klientů a rodinných příslušníků.    

Podrobnější informace viz SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.2, ORP Kuřim, str. 30. 

Rozšíření stávajících služeb 
 
ORP Znojmo 
Od roku 2013 je plánováno rozšíření o 4 uživatele osobní asistence, která je v regionu Znojemska poskytovaná 
Oblastní charitou Znojmo osobám s tělesným, mentálním a jiným zdravotním postižením. Navýšení služby ve 
venkovských lokalitách se plánuje od roku 2013. Rozšíření služby je podloženo stoupající poptávkou po službě ve 
vesnických lokalitách Znojemska a zároveň z důvodu neexistence jiné terénní služby, která by osobní asistenci na 
Znojemsku poskytovala. 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením, priorita 4, opatření 4.3, ORP Znojmo, str. 43.  
 
Opatření 5.3. Zvýšení kvality poradenství, také v souvislosti s dostupností kompenzačních 
pomůcek. 
 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2012 rozvoj služby pro cílovou skupinu realizován. Podpora 
stávajících služeb bude probíhat prostřednictvím veřejné zakázky na odborné sociální poradenství.  
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Opatření 5.4. Udržení a rozvoj denních a sociálně aktivizačních služeb. 

REALIZACE V ROCE 2012 
 
Rozšíření stávajících sociálních služeb 
 
ORP Brno 
Koncem roku 2011 byla registrovaná služba centrum denních služeb poskytovaná Ligou vozíčkářů pro osoby s 
chronickým duševním onemocněním, kombinovaným, mentálním a tělesným postižením s kapacitou 10 klientů. 
Služba poprvé žádá o dotace z JMK a MPSV, potřebnost podložena 2. Komunitním plánem města Brna, jedná se o 
jediný typ služby pro dané cílové skupiny v Brně. Registrace vyplynula z požadavků klientů a zkušeností 
poskytovatele. 

Podrobněji informace o službě viz OSOBY S ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, priorita 3, opatření 3.3, ORP Brno, str. 
41. 
 
ORP Brno 
V roce 2012 je plánováno zvýšení kapacity SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytované 
Centrem služeb pro sluchově postižené, o.s. Cespo pro sluchově postižené – osoby se získanou hluchotou. V Brně 
ani v celém JMK neexistuje žádná služba specializovaná na tuto problematiku.  Cílem této služby je především 
vytáhnout uživatele z jejich izolace, která je často mnohem větší než u osob se sluchovým postižením, kteří 
prochází systémem pomoci a podpory od narození a jsou tak schopni mnohem lépe se začlenit do společnosti. 

Podrobnější informace o službě viz SENIOŘI priorita 1, opatření 1.2, ORP Brno, str. 29. 
 
 
Opatření 5.5. Podpora sociální rehabilitace a další integrace v pracovní oblasti. 

REALIZACE V ROCE 2012 
 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Blansko 
Od prosince 2012 bude Liga vozíčkářů, o.s. žádat o registraci služby sociální rehabilitace určené pro osoby 
s duševním, tělesným a mentálním onemocněním s okamžitou kapacitou 4 uživatelé. Z dosavadní činnosti Ligy 
vozíčkářů ve městě Blansku vyplývá zájem klientů převyšující nabídku. I díky spolupráci s ÚP a dalšími 
neziskovými organizacemi se stále objevují noví zájemci o spolupráci.  Je evidován rovněž zájem o řešení 
problematiky bydlení a doplnění vzdělání, těmto oblastem se však v rámci nynějšího projektu realizátor nemůže 
věnovat, plánuje však o ně rozšířit službu v rámci sociální rehabilitace. 
 
Podrobnější informace o službě viz OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, priorita 3, opatření 3.3, ORP Blansko, 
str. 40. 
 

PLÁNOVANÁ REALIZACE V ROCE 2013 
 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Znojmo 
V průběhu roku 2012 bude žádat Liga vozíčkářů o.s. o registraci služby sociální rehabilitace, poskytování služby je 
plánováno od března 2013 pro osoby s tělesným, mentálním onemocněním a civilizačními nemocemi. Na 
Znojemsku je cca 4800 poživatelů invalidního důchodu, což je skupina odpovídající převážně cílové skupině služby 
Ligy vozíčkářů. Převážná část klientů v současnosti poskytovaných služeb Ligy vozíčkářů na Znojemsku je 
registrovaná na úřadu práce – ve Znojmě cca 950 osob se zdravotním postižením. Po přičtení osob se zdravotním 
postižením neregistrovaných na ÚP, cílovou skupinu služby může tvořit až 2000 - 3000 osob se zdravotním 
postižením. 
Podrobnější informace o službě viz OSOBY S ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM priorita 3, opatření 3.3, ORP 
Znojmo str. 41. 
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Opatření 5.6. Podpora zajištění dostupnosti tlumočnických, průvodcovských a 
předčitatelských služeb pro osoby se smyslovým postižením. 

REALIZACE V ROCE 2012 
 
Vznik nové sociální služby 
 

ORP Kyjov a ORP Veselí nad Moravou 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační 
číslo Cílová skupina Územní 

působnost 
Harmonogram 

realizace 

SNN v ČR ZO 
Veselí nad 
Moravou 

tlumočnické služby 7611450 

Osoby se 
sluchovým 
postižením 
od19ti let -
neomezeně 

okres Hodonín provoz služby 
od 1. 1. 2012 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční cílový 

stav 

Počet 
pracovníků 

v 
přímé/nepř
ímé  péči 

2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

1/50 1/50 6 6 561.000 Kč 561.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, obce 
2012/cílový stav 

Dotace 
JMK 

2012/cílov
ý stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

- 

57.000 Kč 
(28.500 Kč 

Kyjov + 28.500 Kč 
Veselí nad Moravou) 

70.000 Kč 432.000 Kč - - / 2.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Potřeba vzniku tlumočnické služby vyplývá ze zjištění potřeb na Kyjovsku, je jednou z priorit u cílové skupiny 
Senioři a osoby se zdravotním postižením v SPRSS na Kyjovsku do roku 2012. Touto potřebou se zabývá 

opatření 3.3 v Plánu. V současné době není dostupný kvalifikovaný tlumočník z regionu Kyjovska, Veselska ani 
Břeclavska. Služba je prozatímně realizována tlumočnicí ze Zlína. Je zde však problém v dostupnosti v 

naléhavých případech. V rámci KPSS Kyjovska (a nejen něj) probíhá spousta kulturních, informačních akcí, kde 
je snahou zajistit bezbariérový přístup všem, je tedy pro nás důležité, aby byla tato služba zajištěna a mohli ji 

využívat všichni, kteří potřebují, třeba i při vyřizování záležitostí na úřadech nebo u lékařů. 

 

Opatření 5.7. Podpora dostupnosti pobytových služeb s důrazem na sociální integraci 
uživatelů – chráněná bydlení, podpora samostatného bydlení, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením. 

 

REALIZACE V ROCE 2012 

Rozšíření stávající sociální služby 

 

ORP Brno 

Od roku 2012 dojde k rozšíření služby chráněné bydlení poskytované osobám s tělesným postižením a seniorům 
Diecézní Charitou Brno - Oblastní Charitou Brno o tři uživatele. Potřebnost služby je podložena 2. Komunitním 
plánem města Brna. 

Podrobnější informace o službě viz SENIOŘI, priorita 2, opatření 2.2, ORP Brno, str. 32.  
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PLÁNOVANÁ REALIZACE V ROCE 2013 

 

Vznik nové sociální služby 

 

ORP ŽIDLOCHOVICE 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

Diakonie ČCE chránění 
bydlení - 

osoby 
s omezenou 

pohyblivostí, s 
2. stupněm 
závislosti na 
péči a vyšším 

ve věku nad 40 
let 

Nosislav a okolí 

2012: výstavba 
2013: 

registrace 
služby 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
počet lůžek 

2012 

Kapacita služby 
počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

celkem 

- 10 - 4/4 20.000.000 Kč 
investice 

roční provoz 
3.500.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

investice 
3.000.000 Kč / 

- 
- /100.000 Kč - /800.000 Kč - /1.300.000 Kč 

- / až 37 % 
1.300.000 Kč 

investice 
17.000.000 Kč 

ROP JV 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Již od počátku plánování sociálních služeb vyplynuly jako nejpotřebnější cílové skupiny senioři a osoby se 
zdravotním postižením. Služby dostupné v regionu jsou nadále nedostatečné, a to jak pobytové služby, tak i 

služby poskytované v domácím prostředí klienta. To potvrzuje i „Analýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování 
sociálních služeb“, kterou v roce 2010 pro potřeby aktualizace KPSS vypracoval AUGUR Consulting s.r.o., z níž 

vyplynulo doporučení 
rozšířit počet míst, nebo vybudovat další zařízení pro seniory kde by byla zajištěna komplexní péče. 

To je podpořeno i argumentem skupiny osob s těžkým zdravotním postižením a profesionálních pečovatelů, 
kteří by uvítali větší možnost přechodného pobytu pro klienty z důvodu vyčerpanosti pečujících osob. 
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DĚTI, MLÁDEŽ DO 26 LET A RODINA 
 

Priorita 6 Zajištění a rozvoj služeb dětem a mládeži v nepříznivé životní 
situaci, podporujících obnovu narušených funkcí rodiny a podporující 

rodiny ohrožené sociálním vyloučením 

 
Cílem priority je zajistit ambulantní a terénní služby dětem, mládeži a rodinám ohroženým společensky 
nežádoucími jevy předcházením nebo snižováním rizik souvisejících se způsobem jejich života a nabídkou 
vzájemně provázaných služeb. Poskytované služby by měly plnit zejména preventivní funkci, klást důraz na práci 
s celou rodinou, přispívat k rozvoji rodičovských kompetencí a podporovat setrvání dítěte v biologické rodině. 
Podpora by se tedy měla zaměřovat na nabídku služeb ve prospěch terénní práce a sociálně aktivizačních služeb 
zaměřených na přímou práci s klientem, na jejich zkvalitnění a rozšíření jejich územní i časové dostupnosti.  
Záměrem Jihomoravského kraje pro cílovou skupinu děti, mládež a rodiny je směřovat sociální služby k větší 
orientaci na klienty v obtížné životní situaci, přenést důraz z volnočasových aktivit na terénní služby pracující s 
celou rodinou.   
Důležitou roli při práci s dětmi a mládeží ohroženými sociálním vyloučením hrají nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež, neboť poskytují služby primární i sekundární prevence. Prioritou je tedy zachování stávajících 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, zkvalitňování poskytovaných služeb, podpora využívání dobrovolnické 
činnosti v těchto zařízeních a rozvoj poskytované služby směřující k rozšiřování nabídky terénních programů, které 
přinášejí sociální službu přímo do prostředí uživatelů a působí na cílovou skupinu dlouhodobě a uceleně, což 
umožňuje komplexní řešení problémů.  
Pozornost je nutné věnovat podpoře manželského a rodinného poradenství, které pomáhá řešit problémy 
vznikající z partnerských vztahů nebo při výchově dítěte, napomáhá obnovovat funkce a vztahy v rodině, čímž 
předchází rozvoji patologických jevů v rodinách a jejich následným rozpadům.  

Významnou problematiku také představuje integrace dětí v ústavní výchově do společnosti a oblast náhradní 
rodinné péče. Klíčová je nezbytnost dostupných a kvalitních informací, dostupnost ubytovacích kapacit – domy na 

půli cesty a aktivizačních služeb, včetně podpory pracovního uplatnění. 

     
Opatření 6.1. Stabilizace a podpora zvyšování kvality NZDM včetně podpory využívání 
dobrovolnické činnosti v NZDM zapojení dobrovolnické činnosti. 

V roce 2012 nebude, v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na 
období 2012 – 2014, podpořen vznik nových zařízení NZDM, ale podpora bude zaměřena na zvyšování kvality 
poskytovaných služeb, zejména s využitím práce dobrovolníků. Tento druh sociální služby je zařazen do 
financování prostřednictvím IP „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji.“ 

 

Opatření 6.2. Podpora rozvoje terénních a sociálně aktivizačních služeb pro děti a mládež 
ohroženou sociálním vyloučením. 

Opatření 6.3. Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a rodinné sociální 
asistence. 

 

REALIZACE V ROCE 2012 

Vznik nové sociální služby 
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ORP Bučovice 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální služba Registrační číslo Cílová skupina Územní 
působnost 

Harmonogram 
realizace 

 
DCH Brno - 

Oblastní charita 
Hodonín 

 

SAS pro rodiny 
s  dětmi - 

rodiny s dětmi, 
osoby ohrožené 

sociálním 
vyloučením a 
osoby v krizi 

ORP Bučovice 

2012 příprava, 
získání prostor, 

zahájení 
realizace 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

2012 

Kapacita služby 
okamžitá/roční 

cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

1/8 rodin 1/16 rodin 1/0 2/0 650.000 Kč 1.352.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace města, 
obce 

2012/cílový 
stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový 
stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

100.000 Kč 50.000 Kč 150.000 Kč 200.000 Kč - - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Potřeba vzniku Sociálně aktivizační služby vyplývá z dotazníkové metody šetření provedené v roce 2011. 
Dotazníkové šetření oslovilo rodiče dětí chodících do základních škol v Bučovicích. Výzkumu se celkem z této 
skupiny dotazovaných zúčastnilo 85 respondentů, 62 dotazovaných projevilo souhlas se vznikem SAS, z nichž 

20 projevilo zájem o využití této služby při řešení sociální situace rodiny (15 dotazovaných mělo zájem o pomoc 
řešit problémy při výchově dětí). Vznik SAS je podporován sociálním kurátorem pro děti a mládež a také 

orgánem sociálně právní ochrany dětí, na odboru sociálních věcí, MěÚ Bučovice. 

 

Opatření 6.4. Podpora manželského a rodinného poradenství, včetně poradenství pro 
náhradní rodiny. 

Na základě podkladů z 21 ORP nebude rozvoj služeb v roce 2012 realizován. Stávající služby budou financovány 
prostřednictvím veřejné zakázky na odborné sociální poradenství.  

Opatření 6.5. Zvyšování kvality a dostupnosti služeb podporující integraci dětí v náhradní 
rodinné péči a v ústavní výchově do společnosti. 

Na základě podkladů z 21 ORP nebude rozvoj služeb v roce 2012 realizován. Stávající služby budou financovány 
prostřednictvím dotačních systémů.  

 

Priorita 7 Pomoc rodinám v krizi a obětem domácího násilí 

 
Cílem priority je zajistit dostupné a kvalitní služby pro osoby a rodiny nacházející se v krizové situaci. Jedná se 
zejména o podporu zvyšování informovanosti o dané problematice, zajištění odborného sociálního poradenství, 
flexibilní krizové pomoci, včetně vytvoření sítě krizových lůžek a rozšíření a zkvalitňování služeb intervenčního 
centra, neboť poptávka po této službě neustále roste. Pro tyto osoby je nezbytná dostupnost ubytovacích kapacit 
řešící krizovou situaci, podporující celistvost rodiny a současně poskytující zázemí a kompetence pro řešení 
nepříznivé sociální situace. 

Opatření 7.1. Podpora činnosti intervenčního centra. 
Podpora činnosti Intervenčního centra je zajištěna na tříleté období, neboť služba Intervenční centrum 
s celokrajskou působností je zařazena do IP „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 
a je financována z prostředků ESF a státního rozpočtu. 

Opatření 7.2. Podpora a zkvalitňování stávajícího odborného sociálního poradenství a 
krizové pomoci pro rodiny v krizi a oběti domácího násilí. 
Služby odborného sociálního poradenství budou v roce 2012 podpořeny z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci 
veřejné zakázky ve výši 2.000.000,-Kč. Stávající krizová pomoc bude financována prostřednictvím dotačních 
systémů.   

Opatření 7.3. Zvýšení kapacit azylových domů pro rodiče s dětmi. 
Na základě podkladů z 21 ORP nebude v roce 2012 opatření realizováno. 
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OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V KRIZI 
 

Priorita 8 Zajištění dostupnosti služeb podporujících integraci osob 
ohrožených sociálním vyloučením a osob v krizi do společnosti 

 

 Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách se potýkají s četnými problémy, které jsou vzájemně provázány a 
jejichž řešení vyžaduje komplexní přístup. Priorita se zaměřuje na dostupnost sítě odborných poradenských 
služeb, které posilují kompetence uživatelů, napomáhají k jejich začlenění do společnosti a uplatnění na trhu 
práce. Nedílnou součástí poradenství by měla být dostupná nabídka občanského poradenství se zaměřením na 
problematiku dluhového poradenství, jehož potřeba je u této cílové skupiny zásadní.  
Pozornost by měla být také věnovaná rozšiřování nabídky terénních služeb, které přinášejí sociální službu přímo 
do prostředí uživatelů služby a působí na cílovou skupinu dlouhodobě a uceleně, což umožňuje komplexní řešení 
problémů sociálně vyloučených. 
Jak vyplývá z výsledků sociálně demografické analýzy, v Jihomoravském kraji se dlouhodobě zvyšuje počet 
cizinců, kteří jsou oproti běžné populaci znevýhodněnou skupinou v důsledku jazykové problematiky, 
nedostatečné orientaci ve společnosti a jejích systémech, ztíženému přístupu k bydlení a uplatnění na trhu práce. 
Kulminace znevýhodnění může způsobovat celou řadu sociálně rizikových jevů, proto je žádoucí podporovat 
služby napomáhající začleňování těchto osob do společnosti a podporovat jejich vzájemnou spolupráci. 
 

Opatření 8.1. Podpora dostupnosti a zvyšování kvality odborného poradenství – podpora 
občansko-právního poradenství – optimalizace sítě. 
Služby odborného sociálního poradenství budou v roce 2012 podpořeny z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci 
veřejné zakázky ve výši 2.000.000,-Kč, výše podpory v rámci dotačního řízení MPSV je v kompetenci MPSV. 

Opatření 8.2. Zkvalitňování a rozvoj terénních programů. 
Na základě podkladů z ORP v roce 2012 nebude realizován rozvoj, stávající terénní programy jsou podporovány 
prostřednictvím dotačních systémů.  

Opatření 8.3. Podpora a rozvoj sítě služeb pro cizince, azylanty s důrazem na podporu 
integrace do společnosti. 
Na základě podkladů z ORP nebude v roce 2012 rozvoj sítě služeb pro cizince realizovaný, stávající služby jsou 
podporovány prostřednictvím dotačních systémů.  
 
 

Priorita 9 Podpora a rozvoj služeb pro prevenci vzniku bezdomovectví 
včetně realizace podpůrných programů 

 
Cílem této priority je podpora a pomoc lidem, kteří své bydlení ztratili, nejsou schopni si ho udržet nebo získat a 
nacházejí se v krizové sociální situaci způsobené kumulací problémů. Priorita reaguje na nedostačující kapacity 
pobytových zařízení pro osoby bez přístřeší a podporuje cílenou pomoc těmto osobám prostřednictvím nabídky 
vzájemně provázaných služeb. 
Základním krokem je zajištění dostupnosti denních center a nízkoprahových ubytování s komplexní nabídkou 
nejpotřebnějších služeb (základní poradenství, zabezpečení osobní hygieny, minimální lékařská péče, noclehárna, 
apod.). Pozornost by měla být věnovaná flexibilitě těchto služeb – sezónní charakter převyšující poptávky, a 
návaznosti na další služby.   
Dostupnost azylového bydlení působí preventivně proti opětovnému sociálnímu propadu. Poskytování této služby 
však musí současně probíhat s doprovodnými sociálními aktivitami napomáhajícími začlenění do života 
společnosti.  Žádoucí je také tedy podpora služeb navazujících na služby azylových domů – především sociální 
rehabilitace. Časová omezenost pobytu klienta v azylovém domě zvyšuje riziko návratu k dřívějšímu způsobu 
života, proto je nutné podporovat dostupnost navazujícího sociálního bydlení.  
K poskytování komplexní péče je důležitá podpora spolupráce organizací a vzájemné předávání informací, což by 
umožnilo efektivnější návaznost práce s klientem a zmírní se i zneužívání služeb. 
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Opatření 9.1. Podpora rozvoje a zkvalitňování služeb denních center, nocleháren a 
krizových lůžek. 
 
REALIZACE ROK 2012 
Rozšíření stávajících sociálních služeb 
ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Územní působnost Harmonogram 

realizace 

 
Centrum 
sociálních 

služeb 
Znojmo, p.o. 

 

Noclehárna 
pro muže 5919491 

osoby v krizi, 
osoby bez 
přístřeší, 

osoby žijící v 
sociálně 

vyloučených 
komunitách 
19-64 let 

Znojmo 
 

rozšíření 2012: 2 lůžka 
2014: 3 lůžka 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita 
služby 

okamžitá/ročn
í 2012 

Kapacita 
služby 

okamžitá/roč
ní cílový stav 

Počet 
pracovníků 

v 
přímé/nep
římé  péči 

2012 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči celkem 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

celkem 

7/2555 
2011:5/1825 

10/3650 
v roce 2014 4/4 4/4 2012:500.000 Kč 

2011:407.000 Kč 

2012:500.000 Kč 
2013:550.000 Kč 
2014:610.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace 
města, obce 
2012/cílový 

stav 

Dotace 
JMK 

2012/cílov
ý stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový 

stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

250.000 Kč - - 215.000 Kč 35.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

V současné době je realizována přístavba k Azylovému domu pro muže, která bude dokončena v listopadu 
2011 a zahájením provozu od 1. 1. 2012. Kapacita noclehárny bude navýšena z důvodu nedostatečného 

zajištění služby pro osoby bez přístřeší. V zimním období je kapacita nedostačující a musejí být využívány jiné 
prostory pro zajištění přenocování potřebných klientů. Potřeba byla zjištěna šetřením u poskytovatele služby a 

na jednání pracovních skupin při KPSS. 

 
ORP Znojmo  

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Územní působnost Harmonogram 

realizace 

Centrum 
sociálních 

služeb 
Znojmo, p.o. 

Azylový dům 
pro muže 4301624 

osoby bez 
přístřeší, 

osoby žijící v 
sociálně 

vyloučených 
komunitách, 

19-64 let 

Znojmo rozšíření v roce 
2012 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
cílový stav 

Počet 
pracovníků v 

přímé/nepřímé  
péči 2012 

Počet pracovníků 
v přímé/nepřímé  
péči cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

44 
2011:31 44 9/6 

2011:3/7 9/6 
3.300.000 Kč 

2011: 
2,000.000 Kč 

10.600.000 Kč 
2012: 

3.300.000 Kč 
2013: 

3.500.000 Kč 
2014: 

3.800.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/cílový 

stav 

Dotace 
města, obce 
2012/cílový 

stav 

Dotace JMK 
2012/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2012/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/cílový stav 

Prostředky ESF 
/ostatní 

 

330.000 Kč - - - 1.650.000 Kč 1.320.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Počet lidí v extrémní sociální tísni, charakteristické ztrátou bydlení, má neustále vzestupnou tendenci. Stávající 
kapacita azylového domu pro muže je nedostačující, proto byla zahájena přístavba - dojde k navýšení lůžek o 

13. Od ledna roku 2011 je v evidenci neuspokojených žádostí 16 žadatelů. 
Potřeba vyvstává také z KPSS na Znojemsku, která je diskutována již od roku 2005. 
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Opatření 9.3. Podpora navazujících a návaznosti služeb – sociální rehabilitace. 
 
Na základě podkladů z ORP nebude rozvoj nových služeb v roce 2012 realizován, stávající služby jsou 
zařazeny do IP „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ a jsou financovány 
z prostředků ESF a státního rozpočtu. 
 
 

Priorita 10 Podpora a rozvoj dostupné sítě sociálních služeb pro osoby 
závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách 

 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením se často potýkají s problémem závislosti ať už na legálních, či nelegálních 
látkách, či hazardních hrách. Tato skutečnost je často spojena s nepříznivými sociálními dopady na tyto osoby a 
na osoby žijící v jejich blízkosti.  
S problémem experimentování či dokonce závislosti se setkáváme již u mládeže pod 18 let, někdy dokonce i pod 
15 let, přičemž dostupnost nelegálních drog a alkoholu pro mládež je stále velmi snadná. V systému péče o 
závislé je zřetelná absence služeb pro děti a mládež. 
Záměrem Jihomoravského kraje je podporovat sociální služby: 
a) poskytující podporu člověku, aby způsobem života, který vede, minimalizoval rizika dopadů na vlastní osobu i 
pro místní komunitu 
b) podporující doléčující se a abstinující jedince v procesu začlenění se do společnosti.  
V Jihomoravském kraji byl pro uživatele drog vytvořen návrh „Minimální sítě zařízení“, které by měly být dostupné 
pro každého občana v adekvátní vzdálenosti, čekací době i odborné úrovni. Cílem je zajistit udržení této sítě 
služeb a zvýšit dostupnost služeb pro další skupiny osob v rámci této cílové skupiny, neboť závislost na alkoholu a 
hazardních hrách podle statistik narůstá a představuje významný celospolečenský problém. 
Celkově je potřeba rozvíjet kvalitu sociálních služeb pro závislé, s tím souvisí i postupné navyšování personálních 
kapacit a v rámci poskytování pomoci spolupráce s rodinnými příslušníky uživatelů. 
 
Opatření 10.1. Podpora terénních a nízkoprahových služeb pro osoby závislé nebo 
ohrožené závislostí na návykových látkách. Podpora kontaktních center, terénních 
programů, terapeutických komunit a služeb následné péče. 
 
Na základě podkladů z ORP v roce 2012 nebude realizován rozvoj, stávající služby jsou podporovány 
prostřednictvím dotačních systémů.  

 

Opatření 10.2. Zvýšení dostupnosti služeb podporujících abstinující uživatele a jejich 
začlenění do společnosti – sociální rehabilitace, služby následné péče. 
Na základě podkladů z ORP nebude rozvoj nových služeb v roce 2012 realizován, stávající služby jsou 
podporovány prostřednictvím dotačních systémů.  
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PŘÍLOHA 
 

Náklady na sociální služby registrované v JMK z žádostí o dotace MPSV v letech 2010-2012 

 

Sociální služba ORP Náklady 2010 
V Kč 

Náklady 2011 
V Kč 

Náklady 2012 
V Kč 

azylové domy 
Blansko 2, Boskovice, Brno 12, 
Břeclav 2, Hodonín, Moravský 

Krumlov, Znojmo 
88 606 485 92 679 758 86 850 171 

centra denních služeb Boskovice 2, Brno 11, Hodonín, 
Slavkov u Brna 2, Vyškov, Znojmo 26 367 815 27 764 365 31 351 558 

denní stacionáře 

Blansko, Brno 11, Břeclav, Hodonín 
2, Hustopeče, Ivančice, Kyjov, 
Mikulov, Šlapanice, Veselí nad 
Moravou 2, Vyškov, Znojmo 

62 004 961 61 094 184 65 339 351 

DOZP 

Boskovice 2, Brno 5, Hodonín, 
Hustopeče 2, Kyjov, Mikulov, 
Moravský Krumlov, Šlapanice, 

Vyškov, Znojmo 

386 479 080 382 207 000 383 396 386 

domovy pro seniory 

Blansko 2, Boskovice 2, Brno 15, 
Hodonín 2, Kyjov 2, Mikulov, 
Moravský Krumlov, Rosice, 

Šlapanice 2, Tišnov 2, Vyškov 4, 
Veselí nad Moravou, Znojmo 5, 

Židlochovice 

780 223 689 792 099 954 831 376 119 

domovy se zvláštním 
režimem 

Blansko 2, Boskovice, Brno 5, 
Břeclav, Hodonín 2, Kyjov, 
Moravský Krumlov, Rosice, 

Šlapanice 2, Tišnov, Veselí nad 
Moravou, Vyškov 2, Znojmo 7, 

Židlochovice 

564 006 793 566 643 768 618 171 744 

domy na půl cesty Brno 3, Pohořelice, 8 189 725 8 122 389 7 726 361 

chráněné bydlení Blansko, Boskovice, Brno 4, 
Hodonín, Tišnov, Vyškov, Znojmo 23 373 502 24 972 468 31 690 956 

intervenční centra Brno 2 780 000 2 959 000 3 139 640 

kontaktní centra Brno 3, Břeclav, Hodonín, Kyjov, 
Znojmo 13 306 065 13 695 905 17 120 205 

krizová pomoc Blansko 3, Brno, Znojmo 4 921 172 4 996 172 6 184 440 

nízkoprahová denní 
centra Blansko, Brno 2, Břeclav, Hodonín 9 369 173 10 421 588 9 799 423 

NZDM 
Blansko 2, Brno 11, Hodonín, 

Kyjov, Tišnov, Znojmo, 
Židlochovice 

29 936 861 34 506 891 41 252 582 

noclehárny Blansko, Brno 4, Hodonín, Znojmo 9 795 446 10 113 120 10 694 100 

odborné soc. 
poradenství 

Blansko 3, Boskovice, Brno 39, 
Břeclav 2, Bučovice, Hodonín 2, 

Kyjov 3, Moravský Krumlov, Rosice, 
Tišnov, Veselí nad Moravou, 

Vyškov 3, Znojmo 3, Židlochovice 

59 188 507 55 835 088 72 701 008 

odlehčovací služby 
Blansko, Brno 12, Břeclav, 

Hustopeče 2, Mikulov, Tišnov, 
Vyškov, Znojmo 

42 027 373 46 699 052 53 436 675 

osobní asistence Brno 9, Břeclav, Hodonín 2, Kyjov 
2, Veselí nad Moravou 3, Znojmo 44 260 391 46 400 912 62 777 648 

pečovatelská služba 

Blansko 6, Brno 11, Boskovice 2, 
Bučovice, Hodonín 2, Hustopeče, 

Ivančice, Kyjov 4, Mikulov, Rosice, 
Šlapanice 2, Tišnov 2, Veselí nad 
Moravou 3, Vyškov 3, Znojmo, 

Židlochovice 2 

238 948 674 242 829 330 269 318 980 

podpora samostatného 
bydlení Brno 762 891 698 300 759 700 

průvodcovské a 
předčitatelské služby Brno 686 652 690 000 1 160 000 

raná péče Brno 3, Ivančice 7 407 478 8 498 623 10 018 745 
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služby následné péče Brno 1 099 000 1 137 000 2 063 500 

SAS rodiny s dětmi 
Blansko, Boskovice, Brno 7, 

Břeclav, Hodonín, Kyjov 2, Mikulov, 
Vyškov 2, Znojmo 

20 393 704 21 958 237 26 748 189 

SAS senioři a osoby se 
ZP 

Blanko 2, Boskovice 2, Brno 11, 
Břeclav 3, Hodonín, Kyjov, Tišnov, 
Veselí nad Moravou 2, Vyškov 2, 

Znojmo 3 

17 718 233 20 615 985 27 937 148 

soc. terapeutické dílny Brno 3, Šlapanice, Znojmo 14  274 702 16 877 200 17 976 701 

soc. rehabilitace Blansko, Boskovice 2, Brno 10, 
Ivančice, Tišnov, Vyškov, Znojmo 48 456 141 51 733 967 52 411 575 

SS ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče Brno, Břeclav, Hodonín 5 992 908 6 651 118 8 593 465 

telefonická krizová 
pomoc Blansko, Brno, Hodonín 2 893 537 3 250 767 3 800 948 

terénní programy Blansko 3, Brno 5, Kyjov, Vyškov, 
Znojmo 17 501 353 25 184 471 32 047 627 

tlumočnické služby Břeclav, Brno 2, Veselí nad 
Moravou 3 489 512 4 427 163 8 217 149 

týdenní stacionáře Brno 2, Hodonín, Hustopeče, 
Šlapanice 17 045 745 16 006 000 18 310 335 

CELKEM 2 551 507 568 2 601 769 775 2 812 372 429 
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