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ÚVOD 
 

Schválená strategie Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji 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 naplňování této strategie zajišťují jednoleté akční plány, které definují strategii pro oblast 
sociálních služeb na daný rok vycházející z priorit a opatření Střednědobého plánu, a v rámci ní reflektují záměry 
na rozvoj sociálních služeb (vznik nových/rozšíření stávajících) získané prostřednictvím procesu komunitního 
plánování sociálních služeb z území 21 obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji. Zařazením 
rozvojových záměrů do akčního plánu dojde k provázání výstupů z plánovacích procesů s dostupnými finančními 
zdroji – dotačními systémy Jihomoravského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Rámec podpory zvyšování kapacit sociálních služeb ze strany kraje vychází především z místních podmínek – 
území obcí s rozšířenou působností, a proto je v souladu se zákonnými povinnostmi1 a ve shodě se schváleným 
Střednědobým plánem kladen od roku 2012 důraz na existenci deklarace potřebnosti a podpory rozvojových 
záměrů sociálních služeb ze strany těchto obcí.  

S ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost však není možné podporovat neomezený rozvoj sociálních 
služeb, ale je nutné vycházet z deklarovaných finančních zdrojů, národní i krajské strategie a vzájemně 
spolupracovat při vytváření dostupné sítě sociálních služeb v  kraji, která bude reagovat na potřeby vycházející 
z jednotlivých území.  

Pro rok 2013 bude prioritou udržení stávajícího systému sociálních služeb s důrazem na regulaci vzniku nových 
služeb, neboť neomezený rozvoj není z dlouhodobého hlediska finančně udržitelný. Je však zřejmé, že stávající síť 
sociálních služeb nedokáže zcela pokrýt požadavky potřebných občanů, a proto se Jihomoravský kraj i v roce 
2013 za určitých podmínek rozhodl podpořit některé další rozvojové záměry a doporučit je k financování.  

Záměry obsažené v Akčním plánu pro rok 2013 představují krajem oficiálně podporované rozvojové aktivity 
sociálních služeb a doplnění stávající sítě služeb prostřednictvím podpory těchto záměrů je pro daný rok prioritou.  

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 2013 a jejich potřebnost je reflektována v rámci 
procesů komunitního plánování sociálních služeb na území 21 obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji. 
Do Akčního plánu pro rok 2013 byly zařazeny na základě deklarace potřebnosti a podpory ze strany obcí 
s rozšířenou působností.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 §92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
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ZPRACOVATELSKÝ TÝM 
Akční plán pro rok 2013 zpracoval a jeho realizaci koordinuje: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor sociálních věcí 
Mgr. Martina Blešová, koordinátorka procesu komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, 
e-mail: blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 652 164. 
Bc. Adriana Ingrová, DiS., referent oddělení sociálních služeb 

a členové realizačního týmu projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00052 „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji II.“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

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 Bc. Ivana Kouřilová  

Boskovice Petra Tesařová, DiS. 

Brno Mgr. Radim Janík 

Břeclav Bc. Jaroslav Kolda 

Bučovice Mgr. Jitka Lábrová  

Hodonín Bc. Michaela Klepáčová 

Hustopeče Hana Jagošová 

Ivančice Ing. Olga Prokopová 

Kuřim Renata Malásková 

Kyjov Bc. Jana Jakubíčková  

Mikulov  Mgr. Bohdana Souchopová  

Moravský Krumlov JUDr. Věra Bártová 

Pohořelice Ing. Silvie Maturová 

Rosice JUDr. Jana Šildbergerová 

Slavkov u Brna Bc. Petra Kopecká 

Šlapanice Jana Šunková  

Tišnov Mgr. Michal Kudláček 

Veselí nad Moravou Ing. Alena Prášková 

Vyškov Petra Kolečkářová 

Znojmo  Bc. Lucie Rocková DiS. 

Židlochovice Bc. Lenka Brázdová 
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AKČNÍ PLÁN – STRATEGIE PRO ROK 2013 
 

Pro rok 2013 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 jejich dostupnosti tak, aby sociální služby, jejichž potřebnost, efektivnost a kvalita bude 
deklarována obcemi a krajem, měly jistotu stabilního financování provozních nákladů. Z toho důvodu 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, díky nimž 
bude v kraji nastavena optimalizovaná síť sociálních služeb.  
Významným krokem k naplnění této strategie je realizace výzkumné analýzy za účelem nastavení sítě sociálních 
služeb na území celého Jihomoravského kraje se zapojením poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb  
s důrazem na potřeby uživatelů a v souladu s procesem komunitního plánování 21 obcí s rozšířenou působností  
a Jihomoravského kraje. Analýza probíhá v rámci navazujícího individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ Podrobnější informace o aktivitě, včetně harmonogramu realizace 
jsou uvedeny v rámci systémové priority A, str. 22 – 23.  
Na základě jejích výstupů 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 – předpoklad září 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 2013 budou tyto služby 
podpořeny o 10 % vyšší částkou než jiné formy sociálních služeb, tato strategie je zakotvena v rámci Zásad 
poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů 
zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb pro rok 2013.  
 
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 přesahuje 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 vícezdrojového financování služby, a to minimálně ze tří 
zdrojů financování. Od roku 2010 je v systému jednoletých dotací možné financovat jen provozní náklady. 
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Přehled finančních prostředků pro dotační systémy 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 15 141 80 16 

Požadovan
á dotace 

26 195 774 
Kč 53 265 433 Kč 26 048 364 

Kč 
47 823 799 

Kč - 48 523 000 
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 

Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2012. 
 
V roce 2012 došlo k navýšení objemu prostředků v rámci dotačních systémů pro nestání neziskové organizace 
oproti předcházejícím rokům, zároveň se však výrazně zvýšil počet žádostí o finanční podporu v rámci jednoletého 
dotačního systému, včetně výše požadované dotace. Přidělené finanční prostředky na jednotlivé typy sociálních 
služeb uvádí následující tabulka.   

 
Výdaje na jednotlivé typy sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje v letech 2010 – 2012 
v rámci dotačních titulů pro neziskové organizace 

Sociální služba 

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč) 

Dotace 
JMK 

víceleté     
(v Kč) 

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč) 

Dotace JMK 
víceleté     
(v Kč) 

Ostatní 
(v Kč) 

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč) 

Dotace 
JMK 

víceleté    
(v Kč) 

Ostatní 
(v Kč) 

Sociální poradenství 

odborné sociální 
poradenství 0 4 424 000 0 0 2 000 000 0 0 2 000 000   

Služby sociální péče 
centra denních 
služeb 330 000    1 367 000    599 000   1 495 000 0  657 000    1 499 000     

denní stacionáře 424 000    4 743 000    394 000   5 642 000 0  247 000    5 575 000     

domovy pro osoby 
se ZP 301 000    548 000    0    1 672 000 0  0    1 665 000     
domovy pro 
seniory 125 000    4 148 000    144 000   6 283 000   0  24 000    6 222 000     

domovy se 
zvláštním režimem 0    633 000    150 000   1 178 000   0  76 000    1 219 000     

chráněné bydlení 858 000    2 081 000    311 000   3 487 000 0  442 000    3 640 000     

odlehčovací služby 950 000    2 173 000    1 244 000 2 661 000  0  963 000    2 432 000     

osobní asistence 869 000    939 000    769 000   1 902 000 0  967 000    2 586 000     
pečovatelská 
služba 749 000    8 871 000    538 000   11 360 000  0  706 000    11 003 000    
podpora 
samostatného 
bydlení 0    67 000    52 000    0   0  26 000    0      
průvodcovské a 
předčitatelské 
služby 0    171 000    100 000   0   0  62 000    0      
sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
zařízeních ústavní 
péče 0    0    0    0   0  0    0      
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týdenní stacionáře 0    548 000    0    778 000 0  0    784 000      
Služby sociální prevence* 

azylové domy 599 000    0    300 000   0  0  115 000    0      

domy na půl cesty 200 000    222 000    0    326 000  0  0    346 000      

kontaktní centra 50 000    178 000    50 000    172 000  0  66 000    160 000      

krizová pomoc 504 000    443 000    727 000   0   0  590 000    0      

nízkoprahová 
denní centra 0    0    0    0   0  0    0      
nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 515 000    190 000    566 000   393 000  0  724 000    436 000      

noclehárny 250 000    303 000    100 000   649 000  0  67 000    608 000      

raná péče 100 000    333 000    344 000   248 000  0  423 000    243 000      
služby následné 
péče 145 000    0    139 000   0   0  229 000    0      

sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 18 000    0    14 000      0  177 000    1 315 000     

sociálně 
aktivizační služby 
pro seniory a 
osoby se ZP 621 000    1 351 000    745 000   1 730 000  0  826 000    325 000      
sociální 
rehabilitace 135 000    0    142 000   0   0  115 000    0      

telefonická krizová 
pomoc 150 000    306 000    0    760 000  0  0    739 000      
terapeutická 
komunita 0    0    0    539 000    0    77 000    586 000      

terénní programy  163 000    1 097 000    131 000   1 629 000   0    72 000    1 614 000     
tlumočnické 
služby 24 000    239 000    162 000   0    0    349 000    0      

Celkem za 
jednotlivé roky 43 455 000 Kč 52 625 000 Kč 52 997 000 Kč 
*Většina služeb sociální prevence je v JMK financovaná v rámci individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální 
prevence v Jihomoravském kraji“ 
Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2012. 

 
Pro rok 2013 je v návrhu rozpočtu pro jednoleté, víceleté financování sociálních služeb i financování odborného 
sociálního poradenství vyčleněna shodná částka 53.000.000 Kč. Služby odborného sociálního poradenství budou 
financovány na základě vyhlášené veřejné zakázky v 1. polovině roku 2013. Výsledky vyhodnocení víceletého 
financování budou dostupné v posledních měsících roku 2012, výsledky jednoletého dotačního řízení budou 
známy v lednu 2014. V rámci jeho hodnocení bude uplatněn výše zmíněný princip preference terénních  
a ambulantních služeb a bude zohledněn soulad rozvojových záměrů sociálních služeb (vznik nových/rozšíření 
stávajících) s aktivitami uvedenými v Akčním plánu pro rok 2013.  Hodnocení a následná finanční podpora 
rozvojových záměrů bude zohledňovat potřebnost deklarovanou obcemi s rozšířenou působností – rozvojové 
záměry služeb budou podpořeny v případě, že jsou uvedeny v Akčním plánu pro rok 2013.  

 
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“). 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 MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení 
žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. 
Dotační řízení pro rok 2012 
Dne 20. října 2011 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.   
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Mezi základní principy dotačního řízení patří: 
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 

 
V rámci dotačního řízení pro rok 2012 došlo při způsobu výpočtu směrného rámcového čísla pro kraje nově  
k zohlednění návaznosti financování služeb z individuálních projektů krajů, a také k 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, která se do krajů rozděluje podle 
míry zapojení do financování sociálních služeb v jejich území.  
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. Výrazné navýšení počtu žádostí na financování sociálních 
služeb bylo mimo jiné způsobeno podáním žádostí některých poskytovatelů, jejichž služby měly být financovány 
prostřednictvím individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, ale 
v rámci stanovených lhůt vyhodnocování veřejných zakázek se počítalo s nutností financovat počátek roku 
z jiných zdrojů. 
Souhrnná žádost obsahující požadavek pro jednotlivé sociální služby v nezbytné výši (tj. požadavek ponížený o 
neuznatelné náklady s přihlédnutím k podhodnoceným příjmům) činila za Jihomoravský kraj 705.041.567 Kč. 
Během listopadu 2011 obdržel Jihomoravský kraj směrné číslo k zajištění financování sociálních služeb ve výši 
541.940.000 Kč, což představovalo částku o 21.631.845 Kč nižší než v roce 2011 – viz následující tabulka. 
 
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 

Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2012. 

 
 
S ohledem na deklarovaný úbytek financí na zabezpečení sociálních služeb ve všech krajích a výsledky dotačního 
řízení, které významně ohrozily dostupnost a kvalitu sociálních služeb, proběhlo v polovině roku 2012 
dofinancování sociální služeb, které nahradilo 2. kolo dotačního řízení. V rámci všech krajů byla rozdělena částka 
330.000.000 Kč, pro Jihomoravský kraj byly určeny finanční prostředky ve výši 8.868.000 Kč. Jak je patrné 
z následující tabulky, celková částka k zabezpečení financování sociálních služeb v JMK, která zobrazuje výsledky 
dotačního řízení MPSV, i přes výše uvedené dofinancování, je nižší než v předchozích letech.  
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Dotační systém Ministerstva práce a sociálních věcí pro Jihomoravský kraj v letech 2010 - 2012 
(v Kč) 

Typ sociální služby 2010 2011 2012

azylové domy 599 000 0 4 707 000

centra denních služeb 5 916 000 6 165 000 6 206 000

denní stacionáře 20 737 000 20 069 000 18 831 000
domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 101 261 000 103 888 000 98 502 000

domovy pro seniory 152 933 000 151 603 000 146 274 000

domovy se zvláštním režimem 136 935 000 131 489 000 125 445 000

domy na půl cesty 423 000 0 249 000

chráněné bydlení 9 057 000 9 573 000 10 681 000

intervenční centra 0 0 0

kontaktní centra 4 109 000 3 947 000 3 552 000

krizová pomoc 2 850 000 2 807 000 2 570 000

nízkoprahová denní centra 0 0 0

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 412 000 6 620 000 7 224 000

noclehárny 2 472 000 2 337 000 2 174 000

odborné sociální poradenství 22 914 000 20 531 000 19 902 000

odlehčovací služby 7 669 000 7 115 000 6 465 000

osobní asistence 7 911 000 8 769 000 10 326 000

pečovatelská služba 46 452 000 47 677 000 50 287 000

podpora samostatného bydlení 435 000 406 000 365 000

průvodcovské a předčitatelské služby 484 000 270 000 408 000

raná péče 3 193 000 3 678 000 4 270 000

služby následné péče 393 000 400 000 490 000
sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 326 000 82 000 1 386 000
sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se ZP 7 789 000 9 237 000 9 833 000

sociálně terapeutické dílny 0 0 0

sociální rehabilitace 240 000 690 000 427 000
sociální služby poskytované ve 
zdravotním zařízení ústavní péče 3 459 000 2 713 300 2 155 000

telefonická krizová pomoc 1 748 000 1 462 000 1 326 000

terénní programy 6 815 000 8 088 000 7 740 000

tlumočnické služby 2 566 000 2 619 000 3 614 000

týdenní stacionáře 6 312 000 5 539 000 4 743 000

Celkem 563 410 000 557 774 300 550 152 000
Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2012. 
 

 
Dotační řízení pro rok 2013 

Dotační řízení MPSV k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2013 bude vyhlášeno koncem září 2012 a je 
určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují registrované sociální služby. Dotace bude poskytnuta 
žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost 
pro rok 2013 musí být zpracována a podána prostřednictvím internetové aplikace Sociální služby – Poskytovatel. 
Podrobnější informace, kromě výše uvedených Principů dotačního řízení, v době zpracování a schválení akčního 
plánu nejsou k dispozici.  
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Financování služeb sociální prevence 
 
Od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2015 je v Jihomoravském kraji realizován navazující individuální projekt (dále jen „IP“) 
„Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“. Projekt je zaměřen na zajištění 
poskytování vybraných sociálních služeb v Jihomoravském kraji, které jsou definované dle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejichž potřeba vyplývá ze schváleného 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014. 
Cílem projektu je pomoc cílové skupině, kterou tvoří převážně osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním 
vyloučením, plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, podpořit jejich návrat  
na trh práce a začlenění mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 
Finanční náklady na projekt činí 590.334.465 Kč a jsou hrazeny z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 
V rámci realizace projektu se uskutečnilo 9 nadlimitních veřejných zakázek na výběr poskytovatelů vybraných 
sociálních služeb. S účinností od 1. 1. 2012 byly uzavřeny smlouvy o poskytování sociálních služeb s celkem 47 
vybranými poskytovateli na dobu 36 měsíců, tj. do 31. 12. 2014. 
Podpořeno je celkem 9 typů služeb sociální prevence, a to azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, 
nízkoprahová denní centra, nízkoprahová denní zařízení pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku 15 – 26 
let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy a sociální 
rehabilitace. 
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.  
Přehled jednotlivých služeb, které jsou podpořeny v rámci projektu, je uveden v následující tabulce. 
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Přehled služeb v IP „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 
ORP Poskytovatel Zařízení ORP Poskytovatel Zařízení 

azylové domy dům na půli cesty 

Blansko 
Diecézní charita Brno 

Centrum PRO Blansko  Brno Statutární město 
Brno Dům na půl cesty 

Boskovice 
Centrum PRO Boskovice  Pohořelice Sdružení 

pěstounských rodin Dům na půli cesty 

Obec Petrovice Lávka - azylový dům pro 
matky s dětmi  intervenční centra 

Brno 

Centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace 

Azylový dům Brno SPONDEA, o.p.s. SPONDEA, o.p.s. 

Dům sociální prevence nízkoprahová denní centra 

Armáda spásy v ČR 
Armáda spásy, Centrum 
sociálních služeb Josefa 

Korbela  Blansko Diecézní charita Brno Stará fabrika Blansko 

Diecézní charita Brno Azylový dům pro muže Brno  
Brno 

Armáda spásy v ČR 
Armáda spásy, Centrum 
sociálních služeb Josefa 

Korbela 

Statutární město Brno 

Azylový dům pro mládež ( AD 
I)  Diecézní charita Brno Denní centrum pro lidi 

bez domova Brno 
Azylový dům pro mladé 

dospělé  Břeclav Diecézní charita Brno Nízkoprahové denní 
centrum Břeclav 

Diecézní charita Brno Domov sv. Markéty - azylové 
domy Brno  Hodonín Diecézní charita Brno Nízkoprahové denní 

centrum Hodonín 

Centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace 

Domov pro matky s dětmi - 
ZVONEK  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Domov pro matky s dětmi - 
Společná cesta  Blansko Sdružení Podané 

ruce, o.s. 

Nízkoprahový klub pro 
děti a mládež PVC 

Blansko 

Na počátku, o.s. Domov pro dětský život Blansko Diecézní charita Brno Zlatá zastávka Adamov 

Občanské sdružení 
Magdalenium 

Azylový dům - zařízení Helena  
Azylový dům - Magdalenium  

Brno 

RATOLEST BRNO, 
občanské sdružení 

Nízkoprahový klub 
Likusák 

Břeclav 

Diecézní charita Brno Domov svaté Agáty Břeclav  Armáda spásy v ČR 
Armáda spásy, 

Nízkoprahové centrum 
pro děti a mládež Jonáš 

Diecézní charita Brno Azylový dům Břeclav  Tišnov 
Diecézní charita Brno 

Klub Čas Tišnov        
Klub Čas Tišnov - 
Lomnice u Tišnova 

Hodonín 

Psychocentrum Domeček 
Hodonín, o.p.s. 

Psychocentrum Domeček 
Hodonín, o.p.s.  Židlochovice Nízkoprahové centrum 

pro děti a mládež Vata 

Diecézní charita Brno Domov pro matky s dětmi 
Hodonín  Hodonín Diecézní charita Brno Nízkoprahový klub 

Pohoda Hodonín 
Moravský 
Krumlov Město Moravský Krumlov Azylové bydlení pro matky s 

dětmi v tísni  Kyjov Charita Kyjov Nízkoprahový klub Wu-
Wej 

Vyškov Centrum sociálních služeb 
Vyškov, o.p.s. 

Azylový dům pro ženy a 
matky s dětmi v tísni  Znojmo Diecézní charita Brno Klub Coolna           

Klub Coolna 

Znojmo 

Centrum sociálních služeb 
Znojmo, příspěvková 

organizace 
Azylový dům pro muže  sociálně terapeutické dílny 

Diecézní charita Brno Domov pro matky a otce v 
tísni Znojmo  Šlapanice V růžovém sadu V růžovém sadu 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Brno 

Sdružení Práh 
Sdružení Práh      

Sociálně terapeutická 
dílna Café Práh 

Blansko 

Diecézní charita Brno 

Centrum PRO Blansko  Sdružení Filia 

Kamenka - Štýřice  
Kamenka - Slatina 

Boskovice Centrum PRO Boskovice  
TyfloCentrum Brno, 

o.p.s. 

TyfloCentrum Brno, 
o.p.s., odloučené 
pracoviště dílen 

Brno SPONDEA, o.p.s. SPONDEA, o.p.s.  
Veselí nad 
Moravou Charita Strážnice 

Kotva, sociálně 
terapeutická dílna, 

Středisko Ave Strážnice 

Brno Centrum pro rodinu a 
sociální péči 

Centrum pro rodinu a sociální 
péči  Znojmo Diecézní charita Brno 

Dílna sv. Kláry Znojmo, 
sociálně terapeutické 

dílny 
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Brno 

TRIADA - Poradenské 
centrum, o.s. 

TRIADA - Poradenské 
centrum, o.s.  

 
sociální rehabilitace 

 

RATOLEST BRNO, 
občanské sdružení 

Sociálně aktivizační program 
(SAP)  Blansko 

Diecézní charita Brno 

Stará fabrika Blansko 

Fond ohrožených dětí Pobočka FOD Brno  
Boskovice 

Emanuel  Boskovice      
Emanuel Doubravice 

Mikulov Občanské sdružení 
BILICULUM Stonožka - Mikulov  Betany Boskovice 

Kyjov Občanské sdružení Krok Agentura pro občany  

Brno 

Liga vozíčkářů Centrum sociální 
rehabilitace 

Hodonín Diecézní charita Brno Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi Hodonín  

Centrum naděje a 
pomoci o.s. 

Centrum naděje a 
pomoci o.s. 

Kyjov Centrum sociálních služeb 
Kyjov 

Centrum sociálních služeb 
Kyjov  AGAPO AGAPO 

Vyškov 
Poradna pro 

občanství/Občanská a 
lidská práva 

Návrat dítěte do rodiny  Diecézní charita Brno Celsuz - sociální 
rehabilitace, 

Znojmo Diecézní charita Brno Rodinný sociální asistent 
Znojmo  Diecézní charita Brno Kavárna Anděl, Brno 

terénní programy  
Občanské sdružení 
NOVÝ PROSTOR Denní centrum NP 

Blansko Diecézní charita Brno 
Okno dokořán Blansko  

Občanské sdružení 
LOGO Občanské sdružení LOGO

SPONA Blansko Sdružení Práh Sdružení Práh 

Brno ROZKOŠ bez RIZIKA Rozkoš bez Rizika  Tišnov Diecézní charita Brno Sociální rehabilitace 
Skryje 

Znojmo Diecézní charita Brno 
Magdala - pomoc obětem 

obchodování s lidmi a nucené 
prostituce Znojmo  Hodonín 

Psychocentrum 
Domeček Hodonín, 

o.p.s. 

Psychocentrum Domeček 
Hodonín, o.p.s. 

sociální rehabilitace – pobytová forma 
  Kyjov + Veselí

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých ČR 
Základní organizace 
Veselí nad Moravou 

SNN v ČR ZO Veselí nad 
Moravou - Veselí nad 

Moravou              
SNN v ČR ZO Veselí nad 

Moravou - Kyjov 

Boskovice Diecézní charita Brno 

Emanuel  Boskovice         
Emanuel Doubravice  Vyškov Sdružení "Piafa" ve 

Vyškově 

Sdružení "Piafa" ve 
Vyškově - sociálně 

rehabilitační centrum 

Betany Boskovice  Znojmo Diecézní charita Brno Sociální rehabilitace 
Znojmo 

Brno Liga vozíčkářů Centrum sociální rehabilitace  
Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2012. 
 

sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením  

 

 

Brno 

TyfloCentrum Brno, o.p.s. 
 

Dům sociálních služeb Josefa 
Chaloupky pro nevidomé   

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

Vodící pes, o.s. VODICÍ PES     
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STRATEGIE PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
Z důvodu udržitelnosti financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji nebude pro rok 2013 
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 ohledně nových pobytových služeb uvedenou v Principech 
dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v letech 2012 a 2013. Systémové řešení pobytových 
služeb bude řešeno na základě výstupů projektu MPSV s názvem „Optimalizace sítě sociálně-zdravotních služeb“.  
Jihomoravský kraj kromě kompatibility s národní strategií realizuje v rámci individuálního projektu „Podpora 
plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ aktivitu zaměřenou na analýzu sítě sociálních 
služeb, v rámci které bude prověřena potřebnost stávajících služeb (včetně pobytových) i nových záměrů 
v jednotlivých lokalitách Jihomoravského kraje. Dokud nebudou známy výstupy plánovaných analýz a s ohledem 
na finanční udržitelnost nebude proto podporován rozvoj nových pobytových služeb pro seniory. 
Podpora rozvoje dalších 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 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 
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Výjimku z 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. 

 
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 podporou 
vzniku nových sociálních služeb - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, proto nebyla pro tuto službu stanovena procentní 
spoluúčast.  
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ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO 
ROK 2013 

 

V následující tabulce je uveden přehled rozvojových záměrů sociálních služeb na vznik nových nebo rozšíření 
stávajících služeb v Jihomoravském kraji pro rok 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 2013 a jejich potřebnost je reflektována v rámci procesů 
plánování sociálních služeb na území 21 obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji. Jejich 
potřebnost je deklarována obcemi s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji a u nových sociálních služeb 
byla deklarována finanční spoluúčast v požadované výši. Podklady pro zařazení rozvojových záměrů byly  
do akčního plánu dodány koordinátory komunitního plánování sociálních služeb obcí s rozšířenou působností  
na základě spolupráce s poskytovateli a uživateli sociálních služeb v daném regionu.  

 

Přehled schválených rozvojových záměrů sociálních služeb pro rok 2013 dodaných obcemi 
s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji 

Obec 
s rozšířenou 
působností 

Sociální služba 
Poskytovatel 

vznik nové rozšíření stávající 

Blansko 
- domovy se zvláštním režimem SENIOR centrum Blansko, p. o. 

- sociální rehabilitace Liga vozíčkářů 

Boskovice 
- sociální rehabilitace Dotyk II, o.p.s. 

- raná péče Slezská diakonie, Poradna rané péče 
DOREA 

Brno 

- sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se ZP Centrum pro rodinu a sociální péči 

- raná péče Dotyk II, o.p.s. 

raná péče - APLA – JM, o.s. 

- raná péče Slezská diakonie, Poradna rané péče 
DOREA  

- noclehárny Armáda spásy v ČR 

- sociální rehabilitace Dotyk II, o.p.s.  

denní stacionář - Ruka pro život, o.s. 

chráněné bydlení - Sdružení Podané ruce, o.s. 

kontaktní centra - Sdružení Podané ruce, o.s. 

Břeclav 
- sociální rehabilitace Dotyk II, o.p.s. 

- raná péče Dotyk II, o.p.s. 

Bučovice - - - 

Hodonín 

- sociální rehabilitace Liga vozíčkářů  

- pečovatelská služba Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. 

- osobní asistence Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. 

- raná péče Slezská diakonie, Poradna rané péče 
DOREA 

odlehčovací služba - Domov na Jarošce, p.o. 

Hustopeče - - - 

Ivančice - - - 

Kuřim - raná péče Slezská diakonie, Poradna rané péče 
DOREA  

Kyjov 

- nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež Charita Kyjov 

- raná péče Slezská diakonie, Poradna rané péče 
DOREA 

- sociální rehabilitace Dotyk II, o.p.s. 
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Mikulov - domovy pro seniory G-centrum Mikulov, p.o. 

Moravský Krumlov - domovy se zvláštním režimem Domov pro seniory Skalice, p.o. 

Pohořelice - - - 

Rosice - - - 

Slavkov u Brna 
- raná péče Rodinná pohoda, o.s.  

- odlehčovací služby Rodinná pohoda, o.s.  

Šlapanice 

- pečovatelská služba Diecézní charita Brno – Oblastní 
charita Rajhrad  

- raná péče Slezská diakonie, Poradna rané péče 
DOREA 

- sociální rehabilitace Dotyk II, o.p.s. 

Tišnov 

- raná péče Slezská diakonie, Poradna rané péče 
DOREA 

- sociální rehabilitace Dotyk II, o.p.s. 

- raná péče Dotyk II, o.p.s. 

Veselí nad 
Moravou 

nízkoprahová denní 
centra  Charita Veselí nad Moravou 

- sociálně terapeutické dílny Charita Strážnice  

- sociální rehabilitace Dotyk II, o.p.s. 

- raná péče Dotyk II, o.p.s. 

- raná péče Slezská diakonie, Poradna rané péče 
DOREA 

Vyškov 

- odlehčovací služby Rodinná pohoda, o.s.  

raná péče - Rodinná pohoda, o.s. 

sociálně terapeutické 
dílny - Sdružení „Piafa“ ve Vyškově  

- pečovatelská služba Centrum sociálních služeb Vyškov, 
o.p.s.  

- sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se ZP 

TyfloCentrum Brno, pracoviště 
Vyškov 

- raná péče Slezská diakonie, Poradna rané péče 
DOREA  

Znojmo 

denní stacionář - Zámek Břežany, p.o.  

- sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se ZP 

Centrum sociálních služeb Znojmo, 
p.o.  

- domov pro seniory Centrum sociálních služeb Znojmo, 
p.o. 

- domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Znojmo, 
p.o. 

- domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Plaveč, p.o. 

- domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Jevišovice, p.o.  

- sociální rehabilitace Liga vozíčkářů  

- kontaktní centra Sdružení Podané ruce, o.s. 

- osobní asistence Diecézní charita Brno - Oblastní 
charita Znojmo  

- pečovatelská služba Diecézní charita Brno - Oblastní 
charita Znojmo 

Židlochovice 
- sociální rehabilitace Dotyk II, o.p.s. 

- raná péče Slezská diakonie, Poradna rané péče 
DOREA  
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REGIONÁLNÍ POTŘEBNOST 
 
Financování rozvojových záměrů sociálních služeb je podmíněno deklarací potřebnosti a podpory záměru obcí 
uvedením v komunitním plánu a spoluúčastí na provozních nákladech dané sociální služby. Kromě konkrétních 
rozvojových záměrů, jejichž realizace se plánuje v roce 2013 a reaguje na potřebnost z území obcí s rozšířenou 
působností, z procesů komunitního plánování na území těchto obcí a z realizovaných analýz jasně vyplývá 
potřeba krajské koordinace zajišťování sociálních služeb u specifických cílových skupin s malým 
počtem uživatelů v dané lokalitě, při souběhu diagnóz nebo při absenci poskytovatele, který by službu reagující  
na zjištěné potřeby specifických uživatelů v daném místě nabízel, a proto je potřeba koordinace spolupráce. 
Z těchto a dalších důvodů se pak potřeby týkající se vzniku chybějících služeb, ať už pro malé množství 
specifických klientů nebo přesahující rámec území, v komunitním plánu obce s rozšířenou působností objevují jen 
v podobě záměrů či trendů do budoucna, nikoli konkrétních aktivit, čímž dříve nedocházelo k jejich přenosu na 
krajskou úroveň, přestože je nutné vznik nových typů služeb či navyšování kapacity stávajících služeb 
zohledňujících specifické potřeby či kumulované problémy řešit na regionální úrovni.  

V rámci této kapitoly jsou na základě podkladů z obcí s rozšířenou působností uvedeny regionálně potřebné 
sociální služby, které mnohdy nemají případného poskytovatele ani konkrétní harmonogram vzniku, přesto je 
jejich realizace žádoucí, neboť je podložena potřebností ve více lokalitách Jihomoravského kraje. 

Mezi nejvíce chybějící služby na úrovni kraje bezesporu patří služba DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM  
pro osoby s chronickým duševním onemocněním  (psychóza, agresivní chování, neadaptabilita, 
psychiatrické poruchy), kteří nejsou schopni žít samostatně ve svém přirozeném prostředí s doprovodnou sociální 
službou (např. s podporou samostatného bydlení) ani v chráněném prostředí, které je vede k samostatnosti  
a soběstačnosti. Pro uvedenou cílovou skupinu je také zjevná absence pobytové odlehčovací služby a chráněného 
bydlení (v Brně registrované služby chráněného bydlení jsou naprosto nedostačující). Podíl osob s psychickým 
onemocněním v dospělé populaci neustále narůstá (nejen u seniorů, ale i osob mladších 50 ti let) a stávající 
pobytové služby (domovy pro seniory i domovy se zvláštním režimem) odmítají přijetí těchto osob s duševním 
onemocněním z důvodu nedostatečného personálu, náročné péče a obav z narušení společného soužití.  

Problematika osob s psychózou a zneužíváním návykových látek je v současné době řešena pomocí 
zdravotnických zařízení a pobytových služeb na území Jihomoravského kraje (Emin zámek, Domov na Jarošce, 
Chráněné bydlení Ovečka, Chráněné bydlení Sdružení Práh), jejichž kapacita, případně vymezení cílové skupiny 
neodpovídá poptávce. Potřebnost nových kapacit dlouhodobé pobytové služby je podložena z ORP Blansko, Brno, 
Kyjov, Tišnov, Mikulov, Rosice, Vyškov, Znojmo, což dokládá vysokou potřebnost. 

Další chybějící službu představuje DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM pro alkoholiky a lidi bez 
domova v seniorském věku či s mnohočetným zdravotním postižením nebo závislostí – poptávka  
po zařízení pobytového typu odpovídající jejich omezením či kontraindikacím při umístění do jiných služeb. Situace 
jejich umístění do služeb je také podstatně ztěžována nízkopříjmovostí těchto skupin osob. Pro mladší ročníky 
osob závislých na alkoholu chybí dostatečné kapacity chráněných bydlení. Tato potřebnost je doložena ORP 
Blansko, Kyjov, Tišnov, Mikulov, Rosice a Znojmo. 

Regionálně poptávanou službou s ohledem na specifickou cílovou skupinu je také DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM 
REŽIMEM pro stárnoucí osoby s mentálním a kombinovaným postižením - např. klienty chráněného 
bydlení či osoby přicházející s domácího prostředí, kteří vyžadují zvýšenou péči (dosud pečující rodiče sami 
potřebují péči, případně umírají). Dále chybí pobytové zařízení pro lidi od 27 let s roztroušenou sklerózou, 
v těžkých stavech po mrtvicích nebo úrazech 

Mezi další kapacitně nedostatečně pokryté služby patří ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Pečující rodiny se v přirozeném 
domácím prostředí potýkají s velkým problémem nedostupnosti pobytové odlehčovací služby v situacích, kdy  
po časově vymezenou dobu nejsou schopni sami zajistit péči o nesoběstačnou osobu z důvodu osobních překážek 
(vlastní onemocnění pečujícího nebo jeho hospitalizace v nemocnici, dovolená atd.). Poptávka je doložena z ORP 
Boskovice, kde v současné době není registrovaná žádná odlehčovací pobytová služba, nedostatečné kapacity 
uvádějí ORP Brno, Kyjov. Převyšující poptávka se týká především těchto cílových skupin: 

 klienti s poruchami autistického spektra, 
 senioři s demencí či dalším zdravotním postižením, 
 osoby s mentálním a tělesným postižením. 

Mezi další služby s potenciálem dalšího rozvoje s ohledem na jejich nadregionální potřebnost, především z důvodu 
velké spádové oblasti působení s menším počtem klientů v různých lokalitách, patří RANÁ PÉČE a OSOBNÍ 
ASISTENCE, tj. terénní služby pro děti se zdravotním postižením (tělesné, mentální, s poruchou autistického 
spektra, smyslové) či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu s bydlištěm 
v Jihomoravském kraji. Nedostupnost osobní asistence je doložena ORP Boskovice, poptávku po rané péči 
dokládají ORP BLANSKO, Ivančice, Brno a Kyjov.  

ORP Tišnov dále uvádí jako nedostatečné kapacity SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY 
S DĚTMI poskytujícími služby asistovaného kontaktu mezi dítětem a rodičem a službu asistovaného 
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styku (např. SPONDEA Brno, v omezené míře KC Brno, Hapalova či Triáda Brno). Poptávka je po zvýšení 
dostupnosti služby, zejména víkendového provozu, kdy je služba nejvíce potřeba.  

Absence služby KRIZOVÁ POMOC je doložena především v mimobrněnských lokalitách. Pro rok 2013 bude 
obecně prospěšná společnost Spondea poskytovat službu krizová pomoc nadregionálního charakteru  
pro specifickou cílovou skupinu osob v krizi žijících v různých částech Jihomoravského kraje, pro které je služba 
poskytovaná v Brně nedostupná (především lokality ve spádové oblasti obcí Hodonín, Ivančice, Moravský Krumlov 
a Slavkov). Poskytování uvedené služby je od května 2012 financováno z nadačního příspěvku, roční náklady  
na provoz se pohybují okolo cca 500.000,- Kč. Vzhledem k poptávce po službě se předpokládá zájem i v roce 
2014, kdy ale již není krytí nadačním příspěvkem, což by mohlo výrazně ohrozit dostupnost služby. Kapacita 
služby na detašovaných pracovištích: v roce 2012 - v rámci zavádění služby cca 8 klientů za měsíc, tedy za rok 
2012 cca 64 klientů. V roce 2013 - 16 – 20 klientů za měsíc, tedy za rok cca 192 – 240 klientů.   

Kromě poptávky po sociálních službách je z podkladů ORP doložena také potřebnost vyšších kapacit domácí 
hospicové péče, tj. multidisciplinární týmu, který je levnější alternativou nákladných pobytových hospicových 
zařízení při zachování domácího prostředí pro klienta. A potřebnost sociálních bytů či bytů s doprovodnou 
sociální službou především pro mládež se sociálním znevýhodněním, tj. opouštějících náhradní rodinnou péči 
(ústavní výchova, pěstounská péče), kteří se nemohou vrátit do rodiny. 
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SYSTÉMOVÉ PRIORITY   

 
Následující kapitola Akčního plánu obsahuje informace o aktivitách Jihomoravského kraje pro rok 2013, 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 je plněno díky realizaci výzkumné analýzy zaměřené na zmapování sítě služeb 
v JMK prostřednictvím sběru dat u poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 
a provedením analýzy komunitních plánů. Přípravná a kvantitativní část analýzy 
proběhla v roce 2012, během roku 2013 budou získané výstupy doplněné o kvalitativní 
údaje získané z workshopů a panelových diskuzí s klíčovými aktéry oblasti sociálních 
služeb v jednotlivých lokalitách JMK – na území bývalých 7 okresů.  
Metodologickou garanci aktivity bude nadále zabezpečovat Expertní skupina 
pro síťování sociálních služeb.  

Harmonogram 

leden – červen 2013 – workshopy a panelové diskuze s klíčovými aktéry na území 
okresů a obcí s rozšířenou působností 
červenec – předání závěrečné zprávy z výzkumu zadavatelů a poskytovatelů sociálních 
služeb 
září 2013 – předání finální verze metodiky síťování sociálních služeb pro JMK, 
konference spojená s prezentací výstupů 

Realizátor 
Jihomoravský kraj, realizační tým individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK II.“, dodavatel zakázky firma Augur Consulting, s.r.o., 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 

Realizace opatření bude pokračovat v průběhu roku 2013 na základě výstupů 
z  výzkumné analýzy sítě sociálních služeb na území JMK a existujících plánů rozvoje 
sociálních služeb ve spolupráci s Expertní skupinou pro síťování sociálních služeb. 
Nastavení parametrů bude zohledňovat získaná data, národní strategie a bude řešeno 
ve spolupráci a klíčovými aktéry v oblasti sociálních služeb. Finální podoba bude 
součástí „Metodiky síťování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje 
a plánování finančních prostředků na sociální služby“  

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 

V roce 2013 bude pokračovat činnost Expertní skupiny, jejímž cílem je odborná garance 
nad procesy nastavení parametrů a metodiky tzv. síťování sociálních služeb na místní 
úrovni. 
Členy Expertní skupiny tvoří radní pro sociální oblast JMK, zástupce MPSV – vedoucí 
oddělení koncepce strategie a financování sociálních služeb, vedoucí odboru sociálních 
věcí KrÚ JMK, vedoucí oddělení ekonomiky a kontroly OSV KrÚ JMK, vedoucí oddělení 
sociálních služeb OSV KrÚ JMK, vedoucí oddělení koncepce a plánování služeb odboru 
sociální péče Magistrátu města Brna, členové realizačního týmu IP „Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ a metodici komunitního plánování sociálních služeb. 
Složení Expertní skupiny tak zajišťuje efektivní nastavení procesů plánování 
a financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, a zároveň i provázanost nově 
zvolených strategií a metod síťování služeb na úrovni kraje a strategií zaváděných 
Ministerstvem práce a sociálních věcí na národní úrovni.   

Harmonogram leden – září 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 na základě výstupů z Analýzy sítě sociálních služeb na území 
celého Jihomoravského kraje a existujících plánů rozvoje sociálních služeb ve spolupráci 
s dodavatelem AUGUR Consulting, s.r.o., Expertní skupinou a klíčovými aktéry v oblasti 
sociálních služeb na území JMK. Finální podoba bude zohledňovat varianty 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 
na území JMK a bude představena na konferenci v září 2013.  

Harmonogram červenec – 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. Výchozím podkladem pro jejich zpracování 
jsou záměry na rozvoj služeb (vznik nových/rozšíření stávajících) získané z 21 obcí 
s rozšířenou působností v JMK v rámci procesu plánování sociálních služeb. Deklarací 
potřebnosti na svém území a finanční podporou nových záměrů tak jednotlivé obce 
doporučují rozvojové záměry zařadit do financované sítě služeb z dotačního systému 
kraje a doporučují kraji k navržení k podpoře z dotačních titulů MPSV.  
Každoroční sestavování akčních plánů umožňuje JMK definování strategie v oblasti 
podpory sociálních služeb s ohledem na národní priority a dostupné finanční zdroje.  
Provázáním jednotlivých rozvojových záměrů s potřebností a finanční spoluúčastí jsou 
eliminovány nesystematické rozvojové tendence, které by způsobily neudržitelnost 
systému.  
V roce 2013 dojde k vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2012 a ke tvorbě Akčního 
plánu pro rok 2014, s ohledem na provázanost dokumentu s termíny dotačního řízení 
na sociální služby.   

Harmonogram 

březen/duben 2013 – vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2012 
Harmonogram tvorby Akčního plánu pro rok 2014 bude upřesněn s ohledem 
na systémové změny související s plánovaným převodem financování sociálních služeb 
na kraje a nastavení harmonogramu dotačního řízení.  

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.“ 
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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 2013 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 
finanční spoluúčasti na provozních nákladech u nových sociálních služeb ve výši 10 – 
20 % podle typu služby a formy poskytování.  

Strategie v následujícím období bude provázaná s 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. 
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Opatření C. 1. Realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu na podporu 
procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

Popis 

V roce 2013 bude pokračovat realizace navazujícího dvouletého individuálního projektu 
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“, který byl 
schválen Ministerstvem práce a sociálních věcí a Jihomoravský kraj na něj získal 
prostředky ve výši 10. 411.524 Kč z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. K ukončení 
projektu dojde v říjnu 2013 a jeho výstupy budou prezentovány na závěrečné 
konferenci.  
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, září 2013 – závěrečná konference 

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 „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 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. 

Pravidelná setkávání těchto pracovních skupin budou i nadále pokračovat – během 
realizace individuálního projektu i po jeho skončení. Tak bude podpořena odborná 
a metodická stránka procesu KPSS, jeho aktivní naplňování na místní i krajské úrovni, 
včetně vzájemné spolupráce, a tím bude zajištěna aktualizace a kontrola 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.“ 
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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, který JMK podporuje formou uzavření smluv o spolupráci 
s těmito obcemi. 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 metodikou pro proces komunitního plánování.  
Smluvní vztahy byly uzavřeny již v roce 2012 a v roce 2013 pokračuje nastavená 
aktivní spolupráce, včetně čerpání finančních prostředků, které jsou obcím s rozšířenou 
působností na základě uzavřených smluv poskytnuty pro podporu procesu plánování 
sociálních služeb.   

Harmonogram rok 2013 – pokračuje 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 projektu 
„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 daném území, 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.“ je na konec roku 2012 naplánováno 
rozšíření webu o další prvky, jako jsou diskusní fóra pro koordinátory a metodiky 
komunitního plánování a nová část týkající se ekonomiky a financování sociálních 
služeb tak, aby podklady tvořené od roku 2013 měly jednotnou strukturu, byly 
dostupné a umožňovaly vzájemná porovnání  

Harmonogram podzim 2012 – 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. 5. Podpora procesů plánování skrze metodickou podporu a nabídku vzdělávání 
pro účastníky plánování 

Popis 

Prostřednictvím realizace opatření je 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.“ probíhají následující 
vzdělávací semináře: 

 Komunitní plánování sociálních služeb v kostce – v roce 2013 se uskuteční 
4 běhy semináře  

 Ekonomika a financování sociálních služeb – v roce 2013 se uskuteční 
1 seminář 

 Metodické semináře a konzultace pro příspěvkové organizace JMK v oblasti 
standardů kvality sociálních služeb – v roce 2013 proběhnou 2 semináře 
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a 4 konzultace 
 Podpora a zvyšování kvality poskytovaných služeb dle standardů kvality 

sociálních služeb – v roce 2013 se uskuteční 3 semináře a 6 konzultací 
Lektorský tým je vytvořen z metodiků plánování sociálních služeb v JMK, externích 
inspektorů kvality sociálních služeb a dalších odborníků a pokračuje ve své činnosti 
prostřednictvím vedení výše uvedených seminářů.   
Nabídka metodické podpory obcím s rozšířenou působností s nastavením a realizací 
místního procesu KPSS je součástí uzavřených smluv o spolupráci mezi JMK a 21 
obcemi s rozšířenou působností. Tým metodiků plánování sociálních služeb je výstupem 
prvního individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 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 pokračování realizace v průběhu roku 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 
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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. 

 

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 stejně jako v roce 2012 realizovaná 
prostřednictvím finanční preference těchto sociálních služeb v rámci krajského 
dotačního řízení pro rok 2013. 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 2013 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 (10 %) a ambulantních služeb 
(15 %) nižší než u pobytových služeb (20 %).  

Harmonogram realizace v průběhu roku 2013 

Realizátor Jihomoravský kraj 

Finanční náklady 
V návrhu rozpočtu JMK je pro jednoleté dotace navržena částka 8.000.000 Kč. 
Konkrétní finanční dopad prioritní podpory bude znám až po vyhodnocení dotačního 
řízení pro rok 2013.  

 
 

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 závěru roku 2012 bude z těchto prostředků dokončena přístavba příspěvkové 
organizace JMK SENIOR centra Blansko, které tím zvýší kapacitu o 40 lůžek. V roce 
2013 bude pokračovat realizace stavební akce na rozšíření příspěvkové organizace JMK 
Centrum služeb pro seniory Kyjov o 60 lůžek. 
Kromě podpory pobytových služeb pro seniory Jihomoravský kraj také deklaroval 
potřebnost nových kapacit pro osoby se zdravotním postižením. Ve spolupráci 
s Úřadem Regionální rady Jihovýchod tak Rada JMK formulovala priority 
pro připravované výzvy zaměřené na podporu zařízení sociální péče. V dubnu 2012 bylo 
schváleno 6 projektů na výstavbu chráněných bydlení v v Jihomoravském kraji a v roce 
2013 budou realizovány stavební akce těchto objektů. JMK  podpořil udržitelnost těchto 
projektů prostřednictvím smluv o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, 
které byly uzavřeny s budoucími poskytovateli služeb chráněné bydlení. 

Harmonogram realizace v průběhu roku 2013 

Realizátor Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace JMK, příjemci investiční dotace z ROP JV 

Finanční náklady Jihomoravský kraj - SENIOR centrum Blansko, p.o.  53,49 mil. Kč., Centrum služeb pro 
seniory Kyjov, p.o.  113 mil. Kč 
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Opatření D. 3. 
Podpora procesu transformace, humanizace a modernizace pobytových 
sociálních služeb vycházející z mapování individuálních potřeb jejich 
uživatelů 

Popis 

Jihomoravský kraj v souladu se současnými trendy v oblasti poskytování 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 března roku 2013 bude probíhat 
spolupráce Jihomoravského kraje s Národním centrem podpory transformace sociálních 
služeb, které je součástí individuálního projektu MPSV a je realizátorem aktivit na 
podporu zavádění transformačního procesu. 
Do pilotního projektu MPSV s názvem „Podpora transformace sociálních služeb“, který 
je hrazen z prostředků ESF OPLZZ jsou zapojena zařízení Habrovanský zámek, p.o. 
a Srdce v domě, 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, supervizní setkání, podporu 
zaměstnanců v komunikaci s opatrovníky uživatelů pobytových služeb aj. 
Na projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ se váže možnost čerpat finanční 
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 velkokapacitního 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 moci využívat i zájemci z blízkého okolí, vč. uživatelů 
z II. etapy projektu. V obci Mikulov se plánuje výstavba 2 rodinných domů 
(disponujících skupinovými domácnostmi po 3 uživatelích) pro dalších 12 osob, čímž 
bude naplněna realizace druhé etapy projektu částečné transformace. 
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 
srpen 2012 – schválení projektové žádosti Srdce v domě, p. o. – I. etapa transformace, 
prosinec 2011 – duben 2015 realizace projektu 
II. etapa transformace  
květen 2012 – podání projektové žádosti na II. etapu částečné transformace zařízení 
Srdce v domě, p.o. 

Realizátor Jihomoravský kraj, Srdce v domě, příspěvková organizace. 

Finanční náklady realizace I. etapy transformace – 26.145.572 Kč z Integrovaného operačního programu 

 realizace II. etapy transformace – předpokládané výdaje 14.589.889 Kč 
z Integrovaného operačního programu 
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Opatření D. 4. 
Podpora služeb sociální prevence – formou realizace projektu financovaného 
z Evropského sociálního fondu pro vybrané služby sociální prevence, a také 
podpora 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, částka vyhrazená z rozpočtu JMK činí 2.000.000 Kč. 

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 daného roku 

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 projektu 
„Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 
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 

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 V průběhu roku 2013 v návaznosti na vyhlášené výzvy. 

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

Popis 

V roce 2013 bude pokračovat činnost lektorského týmu, který vznikl v roce 2012 
a zabezpečuje realizaci vzdělávacích seminářů pořádaných v rámci individuálního 
projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ 
Lektorský tým je vytvořen z metodiků plánování sociálních služeb v JMK, inspektorů 
kvality sociálních služeb a dalších odborníků na problematiku výzkumů, ekonomiky 
a financování sociálních služeb.  
Díky internímu týmu lektorů se daří udržet nastavený směr, využití metod a postupů 
plánování od obcí po úroveň kraje nastavené v rámci dřívější spolupráce, je zaručena 
kontinuita procesu v souladu se Střednědobým plánem a využita dobrá znalost 
místního prostředí s možností sdílení příkladů dobré praxe.  

Harmonogram leden 2013 – říjen 2013 – příprava a vlastní realizace vzdělávacích seminářů dle 
stanovaného 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 E. 2. Realizace vzdělávání pro účastníky procesu plánování sociálních služeb 

Popis 

V následujícím období bude nadále pokračovat realizace vzdělávacích seminářů v rámci 
IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.“  

 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 
7 x za projekt (4x v roce 2013) 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 
1 x 3denní 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 leden 2013 – říjen 2013 dle stanoveného 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 E. 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.  
Na základě žádosti o změnu klíčové aktivity projektu s ohledem na změnu legislativních 
podmínek došlo řídícím orgánem ke schválení nové aktivity zaměřené na zvyšování 
kvality služeb příspěvkových organizací JMK působících v sociální oblasti.  

Opatření E. 3. Zajištění metodických seminářů a konzultací pro příspěvkové organizace 
Jihomoravského kraje 

Popis 

Seminář je určen pro 27 příspěvkových organizací působících v sociální oblasti, které 
jsou zřizovány Jihomoravským krajem. Smyslem aktivity je nabídnout zaměstnancům 
těchto organizací sociálních služeb podporu a pomoc při naplňování standardů kvality 
sociálních služeb. Jihomoravský kraj prostřednictvím příspěvkových organizací 
zabezpečuje významnou část sítě pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením na území celého kraje, a z těchto důvodů je jeho zájmem neustále zvyšovat 
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kvalitu poskytovaných služeb, zejména prostřednictvím vzdělávání a zvyšování 
odbornosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Vzdělávání probíhá 
formou workshopů a konzultací a je tematicky uzpůsobeno účastníkům kurzu, kteří jsou 
vybráni dle poskytovaných sociálních služeb – pobytové služby pro seniory /pobytové 
služby pro osoby se zdravotním postižením. 
Za dobu realizace projektu se uskuteční 4 jednodenní semináře a proběhne 
8 konzultačních dní.  

Harmonogram V období leden 2013 – říjen 2013 budou dle stanoveného harmonogramu realizovány 
2 semináře a v návaznosti na ně 4 konzultační dny.  

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 E. 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.“ budou v roce 2013 
pokračovat vzdělávací semináře pro poskytovatele sociálních služeb „Podpora 
a zvyšování kvality poskytovaných služeb dle Standardů kvality sociálních služeb.“ 
Smyslem aktivity je nabídnout jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb podporu 
a pomoc při naplňování Standardů kvality sociálních služeb prostřednictvím realizace 
odborných workshopů a konzultací. Vzdělávání proběhne celkem 7 x za projekt a každý 
běh je určen pro vybrané typy sociálních služeb. V roce 2013 proběhnou 3 semináře 
a 6 konzultačních dní. 
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 v Jihomoravském kraji. 
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 2013 – září 2013 – vzdělávací 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  

 

 



  PPRRIIOORRIITTYY  PPRROO  SSEENNIIOORRYY  
 

 31 

 

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 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 2013 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. 

Rozšíření stávajících služeb 

ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 
Pečovatelská 

služba 
Homediss, 

o.p.s. 

Osobní 
asistence 9740534 

Senioři, osoby se 
zdravotním 
postižením   

Správní obvod ORP 
Hodonín 

Leden 2013: 
rozšíření sociální 

služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Počet 
unicitních 
uživatelů 

2012 

Počet 
unicitních 
uživatelů 

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady – 

2013 

26 30 

Vedoucí: 0,1 
Přímá péče: 

4,1 
Nepřímá péče: 

0,5 

Vedoucí: 0,1 
Přímá péče: 5,2 
Nepřímá péče: 

0,5 

1.430.000 Kč 1.710.000 Kč  

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 
300.000 

Kč/380.000 
Kč 

232.000 
Kč/290.000 Kč 

402.000 
Kč/510.000 Kč 

540.000 
Kč/640.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Cílem záměru je umožnit seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým žít v přirozeném prostředí 
běžným způsobem života s pomocí osobního asistenta, který mu pomáhá v péči o sebe a svoji domácnost 
a aktivně ho podporuje při společenském začleňování. 
Vzhledem k demografickému vývoji v regionu roste poptávka po službách osobní asistence. Dokladováno je to 
kontinuálním nárůstem počtu uživatelů během let 2010, 2011, 2012 a nárůstem počtu hodin přímé péče 
u klientů.  
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ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 
Pečovatelská 

služba 
Homediss, 

o.p.s. 

Pečovatelská 
služba 

6089315 
Senioři, osoby se 

zdravotním 
postižením 

Správní obvod ORP 
Hodonín 

Leden 2013: 
rozšíření sociální 

služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Počet 
unicitních 
uživatelů 

2012 

Počet 
unicitních 
uživatelů 

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

426 440 

Vedoucí: 0,8 
Přímá péče: 

13,8 
Nepřímá péče: 

1,2 

Vedoucí: 0,8 
Přímá péče: 15,8 
Nepřímá péče: 

1,2 

5.000.000 Kč 5.600.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 
1.150.000 

Kč/1.280.00
0 Kč 

365.000 
Kč/450.000 Kč 

1.299.000 
Kč/1.600.000 Kč 

1.700.000 
Kč/2.150.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Vzhledem k demografickému vývoji v regionu roste i poptávka po pečovatelských službách, což je dokladováno 
kontinuálním nárůstem uživatelů a nárůstem počtu hodin přímé péče. K 1. 7. 2012 měla organizace 16 
neuspokojených žadatelů o pečovatelskou službu, která je poskytovaná o víkendech i svátcích.   

 

 

ORP Šlapanice 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Diecézní 
charita Brno, 

Oblastní 
charita 
Rajhrad 

Pečovatelská 
služba 

9592025 

Senioři, osoby 
s tělesným 
postižením, 

osoby s jiným 
zdravotním 
postižením 

Správní obvod ORP 
Šlapanice 

V průběhu roku 
2013: rozšíření 
sociální služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Počet 
unicitních 

uživatelů za 
rok 

2012 

Předpokláda
ný počet 
unicitních 

uživatelů za 
rok  

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

84 100 
Vedoucí: 1,0 
Přímá péče: 

5,0 

Vedoucí: 1,0 
Přímá péče: 7,0 

 
1.279.500 Kč 1.632.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 
121.000 

Kč/150.000 
Kč 

- 323.000 
Kč/300.000 Kč 

310.000 
Kč/475.000 Kč 

Dary a jiné: 
525.000 

Kč/707.000 Kč 
Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Stálá zvýšená poptávka po terénní péči, některé části území ORP Šlapanice dosud nepokryty terénními 
službami. Potřeba rozšíření služby do obce Silůvky souvisí s výstavbou bydlení pro seniory, potřebnost byla 
zjišťována skrze veřejná setkání, dotazníkové šetření aj. 
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ORP Vyškov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 
Centrum 
sociálních 

služeb 
Vyškov, 
o.p.s. 

Pečovatelská 
služba 2220516 

Senioři, osoby 
s kombinovaným 

a tělesným 
postižením 

ORP Vyškov 
Říjen 2012: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 
2012 

Kapacita 
služby 
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

280 350 

Vedoucí: 0,5 
Přímá péče: 

8,0 
Nepřímá péče: 

0,5 

Vedoucí: 0,5 
Přímá péče: 12,0 
Nepřímá péče: 

0,5 

3.394.000 Kč 4.579.400 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 
1.515.000 

Kč/1.815.00
0 Kč 

356.000 
Kč/456.000 Kč 

741.000 
Kč/1.232.400 Kč 

782.000 
Kč/1.076.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Pečovatelská služba pro obyvatele „penzionu“ na adrese Polní 5, Vyškov – Brňany byla doposud zajišťována 
příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje - Pečovatelská služba Vyškov, p.o. Od 1. 10. 2012 přebírá 
poskytování sociálních služeb pečovatelská služba Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s. 

 

ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 
Diecézní 

charita Brno 
– Oblastní 

charita 
Znojmo 

Pečovatelská 
služba 5952991 

Senioři, osoby 
s tělesným 
postižením 

Správní obvod ORP 
Znojmo 

Rozšíření od roku 
2013 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Okamžitá 
kapacita 
/počet 

unicitních 
uživatelů za 

rok 2012 

Okamžitá 
kapacita/ 

počet 
unicitních  

uživatelů za 
rok 2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

13/155 13/165 

Vedoucí=soc. 
pracovník: 

0,75 
Přímá péče: 

8,36 
Nepřímá péče: 

0,51 

Vedoucí=sociální 
pracovník: 0,75 

Přímá péče: 
10,36 

Nepřímá péče: 
0,51 

3.197.010 Kč 3.993.179 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 

Znojmo: 
95.000 Kč, 
další obce: 
23.000 Kč/ 
Znojmo: 

100.000 Kč, 
další obce: 
31.000 Kč 

220.000 
Kč/335.000 Kč 

1.313.000 
Kč/2.150.000 Kč 

1.320.000 
Kč/1.370.000 Kč 

226.010 Kč/7.179 
Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Podle výstupů „Analýz pro plánování rozvoje sociálních služeb Znojemska“ lze předpokládat rostoucí tendenci 
stárnutí populace v ORP Znojmo (Jevišovicko, Mikulovicko,  Vranovsko) a s tím související potřeba zajištění 
dostupnosti pečovatelské služby v těchto lokalitách. 
Hlavím cílem záměru je zabezpečit potřeby seniorů a zajistit důstojné dožití seniorů ve svých domácnostech 
i ve vzdálených lokalitách regionu, především ve vesnických lokalitách. A zároveň nastavit pečovatelskou službu 
tak, aby umožňovala seniorům setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí i v případě omezení nebo ztráty 
soběstačnosti. Z těchto důvodů se předpokládá  zvýšení personální kapacity a v souvislosti s tímto navýšením 
zvýšení provozních nákladů služby. Tím bude zajištěna dostupnost pečovatelské služby také ve venkovských 
lokalitách a bude uspokojen větší počet zájemců o služby. 
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Opatření 1.2. Rozšíření a zkvalitnění služeb zajišťujících pomoc rodinám pečujícím o nesoběstačné 
seniory - ambulantní služby, terénní a pobytové odlehčovací služby a služby aktivizační. 

Rozšíření stávajících sociálních služeb 

 
ORP Brno 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Centrum pro 
rodinu a 

sociální péči 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

3713941 Senioři ORP Brno 
Leden 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Počet 
unicitních 
uživatelů 

2012 

Počet 
unicitních 
uživatelů 

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

Terénní 
forma: 25 

Terénní 
forma: 40 

Vedoucí: 0,325 
Přímá péče: 

0,675 

Vedoucí: 0,7 
Přímá péče: 1,55 

(+ 3x DPP) 
401.576 Kč 501.970 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 
70.000 

Kč/70.000 
Kč 

82.000 
Kč/143.990 Kč 

304.000  
Kč/287.980 Kč - - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

V rámci služby bude realizováno individuální docházení pracovníků za seniory, kteří se nemohou účastnit setkání 
v rámci sociální služby v místě jejího poskytování. Služba tedy reaguje na potřeby uživatelů sociálně 
aktivizačních služeb a na potřeby zájemců o službu, kterým nemůže být poskytována z důvodů dostupnosti, 
objektivních příčin (zdravotní omezení) nebo z důvodů jiných potřeb uživatelů a jiných cílů služby. Potřebnost 
záměru vyplývá ze zkušenosti pracovníků, aktuální poptávky stávajících klientů sociálních služeb a také z potřeb 
zjištěných v rámci komunitního plánování ve městě Brně. 

 

ORP Slavkov u Brna, ORP Vyškov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Rodinná 
pohoda, o.s. 

Odlehčovací 
služby 6969763 

Senioři, osoby s 
demencí, osoby 

s tělesným 
postižením a 

s jiným 
zdravotním 
postižením 

ORP Vyškov, ORP 
Slavkov 

Říjen 2012: 
rozšíření sociální 

služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 
terénní 

forma/pobyto
vá forma 

2012 

Kapacita 
služby 
terénní 

forma/pobyt
ová forma 

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

30/od října 
2012 

poskytována 
pobytová 

forma služby 
pro 4 

uživatele 

30/4 

Vedoucí: 1,0 
z toho 0,1 

úvazku 
Slavkov 

Přímá péče: 
6,5 z toho 0,6 

úvazku 
Slavkov + 5x 

DPP 
Nepřímá péče: 

3x DPP  

Vedoucí: 1,5 
z toho 0,1 

úvazku Slavkov 
Přímá péče: 8,6 

z toho 1,1 
úvazku Slavkov 

+ 7x DPP 
Nepřímá péče: 

5x DPP 

2.660.000 Kč 3.760.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
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- 
130.000 

Kč/230.000 
Kč 

311.000 
Kč/500.000 Kč 

725.000 
Kč/1.000.000 Kč 

1.400.000 
Kč/1.900.000 Kč 

Dary, příspěvky od 
ÚP, jiné: 94.000 
Kč/130.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Potřebnost pobytové formy služby vyplývá z požadavků stávajících uživatelů terénních služeb a dalších zájemců 
z řad rodinných příslušníků, kteří pečují o své blízké. Požadavek zjištěn z dotazníkového šetření u stávajících 
uživatelů služby terénní, dle poptávky po službě.  

 

 

ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Centrum 
sociálních 

služeb 
Znojmo, p.o. 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

2479147 

Senioři, osoby 
s tělesným, 
sluchovým, 
zrakovým a 

s jiným 
zdravotním 
postižením 

Znojmo 
Duben 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 2012 

Kapacita 
služby 2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

20 35 

Vedoucí: 0,05 
Přímá péče: 

0,8 
Nepřímá péče: 

0,15 

Vedoucí: 0,05 
Přímá péče: 1,6 
Nepřímá péče: 

0,15 

440.100 Kč 627.100 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

299.100 
Kč/327.100 

Kč 
- - 141.000 

Kč/300.000 Kč - - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

V rámci nové přístavby Domova pro seniory vznikne prostor pro poskytování sociálně aktivizační služby 
pro seniory a zdravotně postižené jako další místo poskytování, bude rozšířena již stávající služba. Rozšířit denní 
službu o 15 míst bylo již v záměru při podávání žádosti na přístavbu. Rozšířením služby bude zabezpečena lepší 
dostupnost služby jak pro ubytované v domě s pečovatelskou službou, tak i pro bydlící v okolí v odlehlé části 
centra města Znojma. Potřebnost této služby vyplývá ze zájmu obyvatel domu s pečovatelskou službou 
U Lesíka, ve kterém je ubytováno 78 obyvatel, jejich zdravotní stav se zhoršuje, a také ze zájmu obyvatel 
bydlících v okolí domova.  

 
 
 

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

 

ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Domov pro 
seniory 

Hostim, p.o. 

Domov se 
zvláštním 
režimem 

4198086 

Senioři, osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 

osoby 
s Alzheimerovou 
demencí a jinými 

typy demencí 

ORP Znojmo 

Realizace 
stavebních úprav 

v roce 2013, 
následné rozšíření 
služby v roce 2014 

Popis  
záměru 

Odstranění havarijního stavu a rekonstrukce objektu přispěje ke zvýšení humanizace bydlení uživatelů. Pokoje 
v přízemí dostanou umyvadla na pokoje, dojde ke snížení počtu lůžek na pokojích, pokoje v 1. NP bodu mít 
k dispozici sociální zařízení, v objektu vznikne chybějící důstojná společenská místnost. Objekt bude komplexně 
opraven jak zevnitř (topení, odpad, elektrická instalace, omítky, podlahy, a další), tak i zvenku (okna, fasáda, 
střešní krytina, klempířské prvky).  Stavebními úpravami a půdní nástavbou bude rozšířena kapacita objektu až 
na 25 lůžek (dle potřeby uživatelů a domova) ze současných 17 lůžek. 

Zdroje 
financování 

Plánovaná humanizace zařízení je financována prostřednictvím úvěru z Evropské investiční banky na základě 
Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem o Projektu regionální 
infrastruktury JMK, pro rok 2013 se jedná o investiční prostředky ve výši 16.500.000 Kč. 

 

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

 

Rozšíření stávajících služeb 

 

ORP Mikulov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování Harmonogram 

realizace 

G-centrum 
Mikulov, p.o. 

Domov pro 
seniory 8217341 Senioři Mikulov 

Leden 2013: 
rozšíření sociální 

služby 
 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2013 

Počet 
pracovníků 

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

24 30 

Vedoucí: 0,5 
Přímá péče: 

7,8 
Nepřímá péče: 

2,7 

Vedoucí: 0,5 
Přímá péče: 7,8 
Nepřímá péče: 

2,7  

7.227.000 Kč 7.227.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 
 

2.106.000 
Kč/1.800.000 

Kč 
- - 991.000 

Kč/800.000 Kč 
4.080.000 

Kč/4.630.000 Kč 
Zdrav.poj.: 50.000 

Kč/70.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Rozšíření pobytové služby pro seniory s navýšením kapacity počtu lůžek o 6. Zařízení eviduje 39 
neuspokojených žádostí. Kapacita zařízení je nízká a její navýšení se mimo uspokojení vyššího počtu žadatelů 
promítne do ekonomického výsledku hospodaření organizace, bez nutnosti navyšování počtu personálu. 
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ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Centrum 
sociálních 

služeb 
Znojmo, p.o. 

Domov pro 
seniory 9095717 

Senioři, osoby 
s tělesným, 
sluchovým, 
zrakovým a 

s jiným 
zdravotním 
postižením 

Znojmo 
Duben 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

42 73 

Vedoucí: 0,2 
Přímá péče: 

16,85 
Nepřímá péče: 

7,2 

Vedoucí: 0,2 
Přímá péče: 

27,29 
Nepřímá péče: 

13,2 

10.328.000 Kč 16.178.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

150.000 
Kč/370.000 

Kč 
- - 2.013.000 

Kč/3.683.000 Kč 
6.960.000 

Kč/10.370.000 Kč 

Zdrav. poj.: 
1.000.000 

Kč/1.500.000 Kč 

Dary, příspěvky od 
ÚP, jiné: 205.000 

Kč/255.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Záměr bude realizován dokončením přístavby Domova pro seniory Znojmo. Současný počet 42 lůžek bude 
zvýšen o 31. Tím bude dána možnost seniorům žít v prostředí blízkém domovu a důstojně prožít stáří. 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 současné době je evidováno 119 
žádostí o službu domov pro seniory.  

 

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

 

Rozšíření stávajících služeb 

ORP Blansko 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování Harmonogram 

realizace 

SENIOR 
centrum 

Blansko, p.o. 

Domov se 
zvláštním 
režimem 

8761774 

Senioři, osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 

osoby 
s Alzheimerovou 
demencí a jinými 

typy demencí 

Blansko 
Říjen 2012: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

34 74 

Vedoucí: 1,0 
Přímá péče: 

23,9 
Nepřímá péče: 

8,8 

Vedoucí: 1,0 
Přímá péče: 41,0 
Nepřímá péče: 

11,0 

22.963.000 Kč 30.300.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

6.511.000 
Kč/4.300.000 

Kč 
- - 6.653.000 

Kč/9.768.000 Kč 
7.643.000 

Kč/14.704.000 Kč  

Zdrav.poj.: 
550.000 

Kč/1000.000 Kč 
Jiné: 1.606.000 
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Kč/528.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Rozšíření stávající kapacity služby pro uživatele s onemocněním Alzheimerovou chorobou či jiným typem 
demence. Dojde k navýšení kapacity zařízení o 40 nových lůžek, tj. celková kapacita domova se zvláštním 
režimem – 74 lůžek. Potřebnost je doložena 90 aktuálními žádostmi o přijetí do služby, které zařízení 
v současné době eviduje.  

 

ORP Moravský Krumlov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování Harmonogram 

realizace 

Domov pro 
seniory 

Skalice, p.o. 

Domov se 
zvláštním 
režimem 

6510655 

Senioři, osoby 
s Alzheimerovou 
demencí a jinými 

typy demencí 

Skalice 
Leden 2013: 

rozšíření sociální  
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Fin0anční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

46 50 

Vedoucí: 0,7 
Přímá péče: 

19,1 
Nepřímá péče: 

12,6 

Vedoucí: 0,7 
Přímá péče: 21,7 
Nepřímá péče: 

12,6 

15.57.000 Kč 16.740.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

1.974.000 
Kč/4.684.000 

Kč 
- - 3.373.000 

Kč/2.141.000 Kč 
8.226.000 

Kč/8.791.000 Kč 

Zdrav.poj.: 
276.000 Kč/ 
840.000 Kč 

Dary: 44.000 
Kč/53.000 Kč 
Jiné: 319.000 
Kč/224.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Počet uchazečů o sociální službu domov se zvláštním režimem dlouhodobě převyšuje možnou nabídku. 
V současné době je evidováno 24 žadatelů. Rozšíření kapacity zařízení pro osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí, přispěje ke 
zvýšení kvality jejich života, neboť tato služba je přizpůsobena specifickým potřebám uživatelů. 

 

ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 
Centrum 
sociálních 

služeb 
Znojmo, p.o. 

Domov se 
zvláštním 
režimem 

7670978 

Senioři, osoby 
s Alzheimerovou 
demencí a jinými 

typy demencí 

Znojmo 
Duben 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

43 111 

Vedoucí: 0,2 
Přímá péče: 

22,75 
Nepřímá péče: 

7,2 

Vedoucí: 0,2 
Přímá péče: 58,5 
Nepřímá péče: 

16,7 

12.447.000 Kč 26.897.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

250.000 
Kč/650.000 

Kč 
- - 2.022.000 

Kč/5.672.000 Kč 
8.530.000 

Kč/18.030.000 Kč 

Zdrav. poj.: 
1.400.000 

Kč/2.200.000 Kč 
Dary, příspěvky od  
ÚP, jiné: 245.000 

Kč/345.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Dostavbou přístavby Domova pro seniory ve Znojmě bude řešena priorita navýšení současné kapacity domova 
se zvláštním režimem - 43 lůžek - o dalších 68 lůžek. Bude tak zkrácena doba čekání k přijetí a také zkvalitnění 
podmínek pobytového zařízení. 
Potřebnost vyplynula již při sestavování 1. Komunitního plánu na období 2007 – 2010. Populace města Znojma 
stárne, zvyšování průměrné délky života přináší i negativní důsledky, jako jsou různé druhy demencí, 
Alzheimerovy choroby apod., žadatelů o tuto službu přibývá. Potřebnost je také podložena sociodemografickou 
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analýzou a dalšími analýzami, které byly v rámci procesu komunitního plánování na Znojemsku realizovány. 
Také z jednání v pracovních skupinách a organizační skupině. V současné době je evidováno 72 žádostí, z toho 
52 žen a 20 mužů. 

 

ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Domov pro 
seniory 

Plaveč, p.o. 
 

Domov se 
zvláštním 
režimem 

7643099 

Senioři, osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 

osoby 
s Alzheimerovou 
demencí a jinými 

typy demencí 

Plaveč 
Leden 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

52 61 

Vedoucí: 1,0 
Přímá péče: 

35,0 
Nepřímá péče: 

18,0 

Vedoucí: 1,0 
Přímá péče: 35,0 
Nepřímá péče: 

18,0 

21.336.840 Kč 21.336.840 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

2.100.000 
Kč/2.100.000 

Kč 
- - 6.972.000 

Kč/6.972.000 Kč 
10.240.440 

Kč/10.240.440 Kč 

Zdrav. poj.: 
1.176.000 

Kč/1.176.000 Kč 
Jiné: 848.000 
Kč/848.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Navýšení kapacity u poskytované služby domov se zvláštním režimem ze současných 52 míst na 61 míst a s tím 
související snížení kapacity poskytované sociální služby domov pro seniory ze současných 21 míst na 12 míst. 
Změnou kapacity u poskytované sociální služby domov se zvláštním režimem je reagováno na dlouhodobý trend 
zvyšování potřebnosti žadatelů o umístění a snižující se počet žádostí o umístění pro sociální službu domov 
pro seniory. Tímto dojde také v rámci zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb k možnosti umístění uživatelů 
sociální služby domov se zvláštním režimem na sedmi jednolůžkových pokojích a jednom dvojlůžkovém pokoji 
(doposud nebyla možnost nabídnout žadatelům o tuto sociální službu umístění na jednolůžkovém pokoji).  

 

ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Domov pro 
seniory 

Jevišovice, 
p.o. 

Domov se 
zvláštním 
režimem 

8653859 

Senioři, osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 

osoby 
s Alzheimerovou 
demencí a jinými 

typy demencí

Jevišovice 
Leden 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

45 71 

Vedoucí: 3,0 
Přímá péče: 

44,0 
Nepřímá péče: 

23,0 

Vedoucí: 3,0 
Přímá péče: 46,0 
Nepřímá péče: 

23,0 

31.553.000 Kč 32.512.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

2.802.000 
Kč/4.012.000 

Kč 
- - 6.711.000 

Kč/8.500.000 Kč 
17.362.000 

Kč/17.500.000 Kč 

Zdrav. poj.: 
2.500.000 

Kč/2.500.000 Kč 
Jiné: 2.178.000 

Kč/- 
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Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Jedná se o navýšení kapacity služby „domov se zvláštním režimem“ a to ze stávající kapacity 45 osob na 71 
osob při snížení kapacity služby „domov pro seniory“ ze stávající kapacity 60 osob na 34 osob. Současná 
celková kapacita zařízení 105 osob zůstane zachována. S ohledem na zhoršující se stav stávajících klientů a 
nárůstem duševních demencí je zvýšená potřeba zajištění služby pro osoby se specifickými potřebami. 
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 

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. 

Vznik nových sociálních služeb 

 
ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Domov na 
Jarošce, p.o. 

Odlehčovací 
služba - 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 

osoby 
s Alzheimerovou 
demencí a jinými 

typy demencí 

ORP Hodonín 

Leden 2013: 
předpokládané 
datum zahájení 

poskytování služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2013 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
–  cílový 

stav 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 
2013 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků – 
cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

Předpokládané 
finanční náklady – 

cílový stav 

1 1 

Vedoucí: 0,01 
Přímá péče: 

0,38 
Nepřímá péče: 

0,34 

Vedoucí: 0,01 
Přímá péče: 0,38 
Nepřímá péče: 

0,34 

320.000 Kč 320.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele 

2013/ cílový 
stav 

Dotace 
města, obce 
2013/ cílový 

stav 

Dotace JMK 
2013/ cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2013/ cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2013/cílový stav 

Ostatní 2012/2013 
 

50.000 
Kč/50.000 Kč - - 150.000 

Kč/150.000 Kč 
120.000 

Kč/120.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Cílem je vytvoření 1 lůžka pro krátkodobé pobyty pro osoby starší 27 let, pobírající invalidní důchod III. stupně 
nebo starobní důchod a mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo 
duševního onemocnění v závislosti na návykových látkách a ostatní osoby s demencí, které vyžadují pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby.  
Návrh na zřízení odlehčovací služby vznikl na základě poptávky, která je doložena občanským sdružením 
Amicus, které se věnuje osobám s duševním onemocněním. V JMK je poskytování tohoto typu služby pro osoby 
s duševním onemocněním nedostatečně zastoupeno. 

 
 
Opatření 3.1. Podpora kvality a komplexnosti odborného poradenství a podpora sociálně 
aktivizačních služeb. 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2013 rozvoj těchto služeb pro cílovou skupinu realizován.  
 
Opatření 3.2. Podpora a rozvoj chráněného a podporovaného bydlení. 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2013 rozvoj těchto služeb pro cílovou skupinu realizován.  
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Opatření 3.3. Podpora sociální rehabilitace a pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním. 
 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Vyškov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Sdružení 
„Piafa“ ve 
Vyškově 

Sociálně 
terapeutická 

dílna 
- 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 

s kombinovaným
, mentálním, 

tělesným, 
sluchovým a 

s jiným 
zdravotním 

postižením ve 
věku od 16-64 

let 

ORP Vyškov 

Duben 2013: 
předpokládaný 
termín zahájení 

poskytování 
sociální služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Kapacita 
služby 
2012 

Kapacita 
služby 
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

- 10 

Vedoucí: - 
Přímá péče: - 
Nepřímá péče: 

- 

Vedoucí: 0,5 
Přímá péče: 2,5 
Nepřímá péče: 

0,5 

- 1.200.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  

2013 

Dotace 
města, obce 

2013 

Dotace JMK 
2013 

Dotace MPSV 
2013 

Úhrady od 
uživatelů 2013 

Ostatní 2013 
 

- 80.000 Kč 300.000 Kč 400.000 Kč 35.000 Kč 385.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Klienti služby sociální rehabilitace i chráněného bydlení ve Vyškově a blízkém okolí postrádají možnost pracovat 
a být užiteční. Vzhledem k jejich handicapu je problematické je umístit na otevřeném trhu práce a chráněné ani 
nácvikové pracovní uplatnění v regionu chybí. Tato nová služba by měla být přínosná pro cca 10 klientů v roce 
2013 a až po jejím zavedení a osvědčení se, je plánováno i rozšíření pro větší skupinu uživatelů i rozšíření jejich 
uplatnění. 

 
Rozšíření stávající sociální služby 
 
ORP Blansko 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Liga 
vozíčkářů 

Sociální 
rehabilitace 

3621293 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 
s mentálním, 
tělesným a 
 jiným ZP 

ORP Blansko 
Leden 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 

Okamžitá 
kapacita 

2012 

Okamžitá 
kapacita 

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

- 

Individuální 
konzultace – 
1/skupinový 
workshop -8 

Vedoucí: 0,3 
Přímá péče: 

0,75 
Nepřímá péče: 

0,25 

Vedoucí: 0,3 
Přímá péče: 1,0 
Nepřímá péče: 

0,25 

800.000 Kč 536.400 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- -/130.000 Kč -/160.000 Kč -/165.000 Kč - 

Prostředky ESF: 
800.000 Kč/- 

Jiné: -/81.400 Kč 
Zdůvodnění 
potřebnosti 

Do konce roku 2012 jsou aktivity organizace na území ORP Blansko financovány z projektu „Šance bez bariér“. 
Od počátku roku 2013 plánováno poskytování sociální služby sociální rehabilitace v ORP Blansko – rozšířením 
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záměru stávající služby sociální rehabilitace v ORP Brno. Liga vozíčkářů má mnohaleté zkušenosti s poskytováním služeb 
sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením jako jsou individuální poradenství, nácvik aktivit 
nutných pro nalezení zaměstnání. Kromě toho spolupracuje rovněž s úřady práce, zaměstnavateli, ostatními 
organizacemi v daných lokalitách.  

 
 
ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Liga 
vozíčkářů 

Sociální 
rehabilitace 

3621293 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 
s mentálním,  

tělesným 
a jiným ZP 

ORP Hodonín 
Leden 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Okamžitá 
kapacita 

2012 

Okamžitá 
kapacita 

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

- 

Individuální 
konzultace – 
1/skupinový 
workshop -8 

Vedoucí: 0,3 
Přímá péče: 

1,0 
Nepřímá péče: 

0,25 

Vedoucí: 0,3 
Přímá péče: 1,0 
Nepřímá péče: 

0,25 

524.000 Kč 524.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 
78.600 

Kč/78.600 
Kč 

209.600 
Kč/209.600 Kč 

235.800 
Kč/235.800 Kč - - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Do konce roku 2012 jsou aktivity organizace financovány z projektu „Šance bez bariér“. Od počátku roku 2013 
plánováno poskytování sociální služby sociální rehabilitace v ORP Blansko – rozšířením stávající služby sociální 
rehabilitace v ORP Brno. Liga vozíčkářů má mnohaleté zkušenosti s poskytováním služeb sociální rehabilitace 
pro osoby se zdravotním postižením jako jsou individuální poradenství, nácvik aktivit nutných pro nalezení 
zaměstnání. Kromě toho spolupracujeme rovněž s úřady práce, zaměstnavateli, ostatními organizacemi 
v daných lokalitách.  

 
ORP Veselí nad Moravou 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Charita 
Strážnice 

Sociálně 
terapeutická 

dílna 
6561266 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním – 
věk 18 – 64 let 

ORP Veselí nad 
Moravou 

Leden 2013: 
rozšíření sociální 

služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Počet 
unicitních 
uživatelů 

2012 

Počet 
unicitních 
uživatelů 

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

20 25-30 

Vedoucí: 0,75 
Přímá péče: 

1,938 (+ DPP 
psycholožka, 
keramička) 

Vedoucí: 0,75 
Přímá péče: 

2,688 (+ DPP 
psycholožka, 
keramička) 

1.200.000 Kč 1.430.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 
30.000 

Kč/30.000 
Kč 

- - - 

Prostředky z ESF: 
952.000 

Kč/952.000 Kč 
Jiné: 218.000 
Kč/448.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

V současné době je evidováno 10 neuspokojených zájemců o službu a předpokládá se, že do konce 
kalendářního roku počet ještě vzroste, z těchto důvodů je potřeba službu rozšířit. Na tuto potřebu je 
poukazováno také ze strany lékařů – psychiatrů, se kterými organizace úzce spolupracuje. 
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Region JMK 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

DOTYK II, 
o.p.s. 

Sociální 
rehabilitace 1256727 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním - 

schizofrenií 

JMK 
Leden 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 
2012 

Kapacita 
služby 
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

10 30 

Vedoucí: - 
Přímá péče: 

1,25 
Nepřímá péče: 

- 

Vedoucí: 0,25 
Přímá péče: 3,25 
Nepřímá péče: 

0,25 

675.785 Kč 1.191.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 
170.000 

Kč/306.000 
Kč 

-/110.000 Kč 271.000 
Kč/420.000 Kč - 

Příspěvky ÚP: 
157.000 Kč, 

nadace: 60.000 
Kč, dary:80.785 

Kč, projekt: 
90.000 

Kč/příspěvky ÚP: 
185.000 Kč, 

nadace:90.000 Kč, 
dary: 80.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Cílem záměru je rozšíření poskytování terénní sociální služby osobám s chronickým duševním onemocněním - 
schizofrenií. V Jihomoravském kraji žije cca 11.000 duševně nemocných schizofrenií, u kterých je zvýšená 
ohroženost sociálním vyloučením. V současné době je zmapován zájem o službu u dalších 16 osob, služba proto 
předpokládá meziroční nárůst o 20 uživatelů.  Poptávka po službě je doložena z většiny ORP v rámci JMK – 
Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Kyjov, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Židlochovice. 

 
ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Liga 
vozíčkářů 

sociální 
rehabilitace 

3621293 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 

mentálním 
tělesným 

a jiným ZP 

ORP Znojmo 
Březen 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Okamžitá 
kapacita 

2012 

Okamžitá 
kapacita 

2013 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 
2013 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 
cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

- 

Individuální 
konzultace – 
1/skupinový 
workshop - 

8 

Vedoucí: 0,3 
Přímá péče: 

1,0 
Nepřímá péče: 

0,25 

Vedoucí: 0,3 
Přímá péče: 1,0 
Nepřímá péče: 

0,25 

500.000 Kč 1.000.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2013/cílový 

stav 

Dotace 
města, obce 
2013/cílový 

stav 

Dotace JMK 
2013/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2013/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2013/cílový stav 

Ostatní 
2013/cílový stav 

 

- 

75.000 Kč  
(Znojmo: 

56.250 Kč, 
ostatní obce: 
18.750 Kč) 

/150.000 Kč 
(Znojmo:112

.500 Kč, 
ostatní obce: 
37.500 Kč) 

200.000 
Kč/400.000 Kč 

225.000 
Kč/450.000 Kč - - 

Zdůvodnění Do konce měsíce února 2013 jsou aktivity organizace financovány z projektu „Agentura A-P-Z“. Od března roku 
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potřebnosti 
záměru 

2013 poskytování sociální služby sociální rehabilitace i v ORP Znojmo (mimo stávající místo poskytování – ORP 
Brno). Zájem o poskytované služby byl ověřen v průběhu roku 2011 i 2012, kdy v rámci projektu ESF obdobná 
služba, pouze více zaměřena na oblast zaměstnávání, již ve Znojmě pod Ligou vozíčkářů probíhala. 
Na pracovníky se průběžně obraceli zájemci o spolupráci s žádostí o pomoc při hledání práce. Zároveň byl 
evidován zájem ze strany klientů i o řešení problematiky bydlení a dalšího vzdělávání. Těmto aktivitám se však 
organizace v rámci nynějšího projektu nemohla věnovat, záměrem je rozšířit o ně službu právě v rámci sociální 
rehabilitace. 

 
 
 

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. 
 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Brno 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Územní působnost  Harmonogram 

realizace 
Asociace 

pomáhající 
lidem 

s autismem 
APLA-JM, o.s. 

Raná péče 1570739 

Osoby 
s poruchou 
autistického 

spektra do 7 let 
věku dítěte 

JMK 

Realizace 2012, 
služba poprvé 
vstupuje do 

systému 
financování  

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2013 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků  
2013 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 
cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

Ambulantní 
forma: - 
Terénní 

forma: 15 
(měsíční 
kapacita) 

Ambulantní 
forma: 1 

(okamžitá) 
Terénní 

forma: 20 
(počet 

unicitních 
uživatelů) 

Vedoucí: 0,1 
Přímá péče: 

0,9 
Nepřímá péče: 

- 

Vedoucí: 0,1 
Přímá péče: 1,1 
Nepřímá péče: - 

197.730 Kč 247.730 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2013/cílový 

stav 

Dotace 
města, obce 
2013/cílový 

stav 

Dotace JMK 
2013/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2013/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2013/cílový stav 

Ostatní 
2013/cílový stav 

 

- 48.000 Kč 
/70.000 Kč  

46.000 
Kč/46.000 Kč 

35.730 
Kč/64.000 Kč - 68.000 Kč/12.730 

Kč 
Zdůvodnění 
potřebnosti 

Zájem o službu dokládá naplněná kapacita 15 rodin a 11 odmítnutých žadatelů zapsaných v pořadníku. Počet 
dětí s poruchou autistického spektra (PAS) se každoročně zvyšuje se zlepšující se diagnostikou a v závislosti 
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záměru na šíři diagnostických kritérií. Situaci o počtu osob s autismem v JMK eviduje Speciálně pedagogické centrum při 
ZŠ Brno, Štolcova 16, jež je specializovaným poradenským zařízením zaměřeným na podporu žáků s PAS. 
V posledních letech zaznamenává masivní nárůst dětí s autismem, k 5/2012 eviduje 198 dětí z JMK ve věku 
do 6 let, což je téměř 1000% nárůst oproti roku 2004 (evidováno 21 dětí s PAS). Dá se předpokládat, že tento 
trend bude ještě několik pokračovat a potřeby klientů se budou zvyšovat, čímž vzroste nutnost podpory těchto 
rodin prostřednictvím rané péče.   

 
 
ORP Slavkov u Brna, ORP Vyškov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Územní působnost  Harmonogram 

realizace 

Rodinná 
pohoda, o.s. Raná péče - 

Rodiny 
s dítětem/dětmi 
se zdravotním 

postižením  

ORP Vyškov 
 ORP Slavkov 

Září 2012: 
předpokládaný 
termín zahájení 

poskytování 
sociální služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Okamžitá 
kapacita 

2012 

Okamžitá 
kapacita 

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

Ambulantní 
forma: 1 
(Slavkov) 
Terénní 

forma: 4 (1x 
Slavkov, 3x 

Vyškov) 

Ambulantní 
forma: 1 
(Slavkov) 
Terénní 

forma: 4 (1x 
Slavkov, 3x 

Vyškov) 

Vedoucí: 0,1 
z toho 0,05 

úvazku 
Slavkov, 

Přímá péče: 
0,2  z toho 
0,15 úvazku 

Slavkov + DPP 
 

Vedoucí: 0,1 
z toho 0,05 

úvazku Slavkov 
Přímá péče: 0,5 

z toho 0,30 
úvazku Slavkov 

+ DPP 

17.000 Kč 150.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- -/15.000 Kč -/25.000 Kč -/100.000 Kč - Dary, jiné: 17.000 
Kč/20.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Potřeba byla zjištěna na základě poptávky budoucích uživatelů. Jedná se o navazující péči na spolupráci 
s mateřskými školkami, kde jsou integrované děti s postižením. Po ukončení rané péče je již zajištěna návazná 
služba centrum denních služeb – pro děti a mládež ve věku 7-26 let. Při poskytování odlehčovací terénní služby 
pro děti s postižením proběhlo dotazníkové šetření o spokojenosti poskytovaných služeb, byly zjištěny 
nedostatky v poskytování rané péče (špatná časová i místní dostupnost) – nedostatky byly zjištěny také v rámci 
terénní sociální práce, dále proběhla diskuse v rámci procesu KPSS, problematika byla řešena na setkávání 
rodičů předčasně narozených dětí v Mateřském centru Radost. Cílem záměru je doplnění systému sociálních 
služeb na území města Vyškova o tuto službu. 

 

 
Rozšíření stávající sociální služby 
 
ORP Brno, ORP Břeclav, ORP Tišnov, ORP Veselí nad Moravou 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Územní působnost Harmonogram 

realizace 

DOTYK II, 
o.p.s. Raná péče 9306099 

Osoby s 
poruchou 

autistického 
spektra 

JMK 
Leden 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 
2012 

Kapacita 
služby 
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

20 30 

Vedoucí: - 
Přímá péče: 

1,0 
Nepřímá péče: 

- 

Vedoucí: 0,25 
Přímá péče: 2,00 
Nepřímá péče: 

0,25 

692.405 Kč 1.199.636 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 250.000 Kč 
Kč/318.000 -/120.000 Kč 410.000 

Kč/550.000 Kč - Nadace: 110.000 
Kč, dary: 97.405 
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Kč Kč, projekt: 
33.380 Kč/nadace: 
120.000 Kč, dary: 

91.636 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Služba se rozšíří o 10 klientů z důvodu její naplněnosti a dalšího zájmu klientů. V Jihomoravském kraji bylo, 
dle dostupných informací, k 1. 1. 2012  55 potenciálních klientů rané péče pro děti s autismem.  Potvrzuje to 
i zkušenost služby s kapacitou 20 klientů, která se zaplnila od 1. 1. 2012 do 31. 5. 2012. Potřebnost 
a priorita rozvoje této služby byla doložena ze strany následujících ORP Brno, Břeclav, Tišnov, Veselí 
nad Moravou. 

 
 
Region JMK 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Územní působnost  Harmonogram 

realizace 

Slezská 
diakonie, 

Poradna rané 
péče DOREA  

Raná péče 9734991 

Osoby 
s kombinovaným

, mentálním a 
tělesným 

postižením do 7 
let věku dítěte 

JMK 

Leden 2013: 
předpoklad 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Počet 
uživatelů 

2012 

Počet 
uživatelů 

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

40 60 

Vedoucí: 1,35 
Přímá péče: 
2,3 + DPP 

Nepřímá péče: 
DPP + 1/3 

DPČ 

Vedoucí: 0,6 
Přímá péče: 3,6 

+ DPP 
Nepřímá péče:  
DPP + 1/3 DPČ 

1.701.000 Kč 1.809.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 
270.000 

Kč/360.000 
Kč 

160.000 
Kč/180.000 Kč 

950.000 
Kč/1.120.000 Kč - 321.000 

Kč/149.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Cílem je poskytování terénní sociální služby rané péče rodinám, v kterých vyrůstají děti se zdravotním 
postižením a ohroženým vývojem. Základem služby jsou osobní konzultace v rodinách klientů, obvykle 1 x 
měsíčně. Dále je poskytováno sociální poradenství, poradenství k odborným metodám, psychologická 
diagnostika dětí a poradenství, půjčovna didaktických hraček, pomůcek a odborné literatury. V posledním roce 
je evidován zvýšený zájem uživatelů o službu rané péče. Součástí rozvojového záměru je přijetí dalšího poradce 
rané péče na celý úvazek, zvýšení kapacity poradny ze 40 na 60 uživatelů a umožnění dalším rodinám využít 
služeb rané péče. Poptávka po službě je doložena z většiny ORP v JMK, ve kterých, jak ukazuje následující 
tabulka, je předpokládán nárůst počtu uživatelů.  
 

ORP Kapacita služby 
2012 

Předpokládaná 
kapacita služby 2013 

Náklady na službu 
2012 

Náklady na službu 
2013 

Boskovice 2 3 85.050 Kč 90.448 Kč 

Brno 16 30 680.400 Kč 964.768 Kč 

Hodonín 2 5 85.050 Kč 150.749 Kč 

Kuřim 2 3 85.050 Kč 90.447 Kč 

Kyjov 2 3 85.050 Kč 90.448 Kč 

Šlapanice 4 7 170.100 Kč 211.043 Kč 

Tišnov 1 2 42.525 Kč 60.298 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

3 4 127.575 Kč 120.596 Kč 

Vyškov 1 3 42.505 Kč 90.448 Kč 

Židlochovice 2 4 85.050 Kč 120.596 Kč 

 
V rámci doložení poptávky po chybějících službách v regionu byla potřebnost služby rané péče doložena také 
obcemi Blansko, Břeclav, Pohořelice a Rosice. 
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Opatření 4.2. Podpora rozvoje odlehčovacích služeb pro občany s mentálním postižením a jejich 
rodiny. 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2013 rozvoj těchto služeb pro cílovou skupinu realizován.  
 
 
Opatření 4.3. Zvýšení dostupnosti a rozvoj kvality terénních a denních služeb pro děti s mentálním, 
kombinovaným postižením či autismem. 
 
 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Brno 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

 
Ruka pro 
život – 

občanské 
sdružení 

 

Denní 
stacionář - 

Osoby 
s mentálním, 

kombinovaným 
postižením, 

osoby 
s poruchou 
autistického 

spektra od 16 let 

ORP Brno 

Leden 2013: 
předpokládaný 

termín 
poskytování služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 

Okamžitá 
kapacita 

2012 

Okamžitá 
kapacita 

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

- 18 - 

Vedoucí: 0,25 
Přímá péče: 7,5 
Nepřímá péče: 

1,5 

- 2.680.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

 - / 402.000 
Kč - / 300.000 Kč - / 1.200.000 Kč - / 750.000 Kč - / 28.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Vznik nové služby reaguje na poptávku po kvalitní ambulantní službě zejména ze strany rodičů absolventů 
základní školy speciální. Organizace již provozuje denní stacionář v Praze (od roku 2008) a v Litomyšli (od roku 
2010) a může tedy těžit z několikaleté zkušenosti v práci s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením. 
Cílovou skupinu tvoří absolventi základních škol speciálních, praktických škol a speciálních odborných učilišť, tak 
také dospělí spoluobčané s tímto typem postižením. Uživatelé s mentálním a kombinovaným postižením dochází 
do denního stacionáře z rodin, popř. chráněných nebo podporovaných bytů. Při volné kapacitě bude služba 
nabízena také žákům základních škol speciálních, praktických škol a speciálních odborných učilišť. Uživatelé 
z této cílové skupiny využívají denní stacionář jako doplněk povinné školní docházky, tzn. zejména v době 
školních prázdnin. Docházka do denního stacionáře uživatelům mimo jiné usnadňuje přestup ze školského 
systému do systému sociálních služeb. 

 
 
 
 
 
 
Rozšíření stávající sociální služby 
 
ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Diecézní 
charita Brno -  

Oblastní 
charita 
Znojmo 

Osobní 
asistence 

4964533 

Osoby 
s mentálním, 

kombinovaným, 
tělesným a 

jiným 
zdravotním 
postižením, 

osoby 

Správní obvod ORP 
Znojmo 

Leden 2013: 
rozšíření sociální 

služby 
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s autismem - ve 
  věku 1-64 let 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 

Okamžitá 
kapacita 

2012 

Okamžitá 
kapacita 

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

12 14 

Vedoucí: 0,6 
Přímá péče: 

7,56 
Nepřímá péče: 

1,04 

Vedoucí: 0,6 
Přímá péče: 8,7 
Nepřímá péče: 

0,94 

3.280.546 Kč 3.476.147 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 

200.000 
Kč/180.000 
Kč – ORP 
Znojmo, 

20.000 Kč – 
ostatní obce  

311.000 
Kč/350.000 Kč 

1.313.000 
Kč/1.925.000 Kč 

900.000 Kč 
/976.147 Kč 

Dary, jiné: 
556.546 

Kč/25.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Záměrem projektu je rozšíření poskytování osobní asistence do vzdálenějších venkovských lokalit Znojemska. 
Osobní asistence Znojmo je jediné zařízení, které tuto službu ve Znojmě a okolí poskytuje. Poskytování služby 
v odlehlejších lokalitách je však komplikováno a ztěžováno tím, že služba nemá k dispozici automobil k přepravě 
pracovníků k uživatelům a dostatečnou personální kapacitu k pokrytí zájmu o službu. Cílem projektu je pokrýt 
poptávku po službě příjmem dalších dvou pracovníků. Kapacita bude navýšena v roce 2013 ze stávající okamžité 
kapacity 12 uživatelů na 14 uživatelů. Předpokládaný celkový počet nových uživatelů v roce 2013 jsou 4 osoby. 
Sekundárním cílem projektu je pokrýt poptávku po zajištění přepravy osob upoutaných na invalidní vozík. Tento 
cíl bude naplněn poskytováním fakultativní služby – dopravy uživatelů speciálně upraveným bezbariérovým 
vozidlem, kterou bude poskytovat též Osobní asistence Znojmo.  
Záměr rozšíření poskytování osobní asistence do vzdálenějších venkovských lokalit je podložen zájmem zájemců 
o službu, který zmapovala Osobní asistence Znojmo. Jedná se zejména o zájem o službu v obcích, Vranov nad 
Dyjí, Miroslav, Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou. Záměr je v souladu s výsledky Analýzy potřeb 
uživatelů sociálních služeb vzniklé v rámci procesu komunitního plánování.  

 
 
 

 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. 
 
 
Vznik nové sociální služby 
 
ORP Vyškov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Sdružení 
„Piafa“ ve 
Vyškově 

Sociálně 
terapeutická 

dílna 
- 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 

s kombinovaným
, mentálním, 

tělesným, 
sluchovým a 

s jiným 
zdravotním 

postižením ve 
věku od 16-64 

let 

ORP Vyškov 

Duben 2013: 
předpokládaný 
termín zahájení 

poskytování 
sociální služby 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S DUŠEVNÍM NEBO DUŠEVNĚ CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM, priorita 3, opatření 3.3, 
ORP Vyškov, str. 42. 
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ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Zámek 
Břežany, p.o. 

Denní 
stacionář - 

Osoby 
s mentálním 

postižením ve 
věku 16-35 let 

Břežany 

Září 2013: 
zahájení 

poskytování 
sociální služby  

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 

Okamžitá 
kapacita  

2013 

Okamžitá 
kapacita – 
cílový stav 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků  
2013 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků – 
cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

Předpokládané 
finanční náklady - 

cílový stav 

10 10 
Vedoucí: - 

Přímá péče: 
3,1 

Vedoucí: - 
Přímá péče: 3,1 
Nepřímá péče: - 

610.000 Kč 1.400.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2013/cílový 

stav 

Dotace 
města, obce 
2013/cílový 

stav 

Dotace JMK 
2013/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2013/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2013/cílový stav 

Ostatní 
2013/cílový stav 

 

90.000 
Kč/200.000 

Kč 
- - 360.000 

Kč/600.000 Kč 
160.000 

Kč/400.000 Kč - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Chybějící ambulantní služba vznikne na základě již provedené analýzy - poptávky v regionu Hrušovanska 
a Miroslavska. Využití stávajících kapacit domova, rozvoj dovedností potřebných pro běžný život uživatelů, 
odlehčení rodině v péči o osobu se ZP. Zřízení nové sociální služby, jejímž cílem je poskytnou také služby, které 
vedou ke zlepšení kvality života člověka s mentálním postižením, k podpoře rodiny, dát možnost navázat 
sociální kontakty mimo domov, poskytovat podporu v oblasti sociálně a výchovně vzdělávací, za účelem 
dosažení co nejvyšší míry nezávislosti na pomoci okolí v běžném životě.  

 
 
Rozšíření stávající služby 
 
ORP Blansko 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Liga 
vozíčkářů 

Sociální 
rehabilitace 

3621293 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 
s mentálním, 
tělesným a 
 jiným ZP 

ORP Blansko 
Leden 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S DUŠEVNÍM NEBO DUŠEVNĚ CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM, priorita 3, opatření 3.3, 
ORP Blansko, str. 42. 

 
 
ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Liga 
vozíčkářů 

Sociální 
rehabilitace 

3621293 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 
s mentálním,  

tělesným 
a jiným ZP 

ORP Hodonín 
Leden 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S DUŠEVNÍM NEBO DUŠEVNĚ CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM, priorita 3, opatření 3.3, 
ORP Hodonín, str. 43. 
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ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Diecézní 
charita Brno -  

Oblastní 
charita 
Znojmo 

Osobní 
asistence 

4964533 

Osoby 
s mentálním, 

kombinovaným, 
tělesným a 

jiným 
zdravotním 
postižením, 

osoby 
s autismem - ve 
  věku 1-64 let 

Správní obvod ORP 
Znojmo 

Leden 2013: 
rozšíření sociální 

služby 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S MENTÁLNÍM, KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A AUTISMEM, priorita 4, opatření 4.3, 
ORP Znojmo, str. 48 - 49. 

 
 
ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Liga 
vozíčkářů 

Sociální 
rehabilitace 

3621293 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 
s mentálním, 
 tělesným a 

jiným 
zdravotním 
postižením 

ORP Znojmo 
Březen 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S DUŠEVNÍM NEBO DUŠEVNĚ CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM, priorita 3, opatření 3.3, 
ORP Znojmo, str. 44. 

 
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. 
 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2013 opatření realizováno. 
 
 
Opatření 4.6. Podpora transformačních procesů a rozvoj kvality v zařízeních sociální péče. 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2013 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. 
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Opatření 5.1. Podpora dostupnosti rané péče. 

Vznik nových sociálních služeb 
 
ORP Slavkov u Brna, ORP Vyškov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Územní působnost  Harmonogram 

realizace 

Rodinná 
pohoda, o.s. Raná péče - 

Rodiny 
s dítětem/dětmi 
se zdravotním 

postižením  

ORP Vyškov 
 ORP Slavkov 

Září 2012: 
předpokládaný 
termín zahájení 

poskytování 
sociální služby 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S MENTÁLNÍM, KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A AUTISMEM, priorita 4, opatření 4.1, 
ORP Slavkov u Brna a Vyškov, str. 46. 

 
 
Region JMK 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Územní působnost  Harmonogram 

realizace 

Slezská 
diakonie, 

Poradna rané 
péče DOREA  

Raná péče 9734991 

Osoby 
s kombinovaným

, mentálním a 
tělesným 

postižením do 7 
let věku dítěte 

JMK 

Leden 2013: 
předpoklad 

rozšíření sociální 
služby 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S MENTÁLNÍM, KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A AUTISMEM, priorita 4, opatření 4.1, 
region JMK, str. 47. 

 
 
 
Opatření 5.2. Podpora terénních služeb – osobní asistence; odlehčovacích služeb. 

Rozšíření stávajících služeb 
 
ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 
Pečovatelská 

služba 
Homediss, 

o.p.s. 

Osobní 
asistence 9740534 

Senioři, osoby se 
zdravotním 
postižením   

Správní obvod ORP 
Hodonín 

Leden 2013: 
rozšíření sociální 

služby 

Podrobnější informace o službě viz SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.1, ORP Hodonín, str. 31. 

 

ORP Slavkov u Brna, ORP Vyškov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Rodinná 
pohoda, o. s. 

Odlehčovací 
služby 6969763 

Senioři, osoby s 
demencí, osoby 

s tělesným 
postižením a 

s jiným 
zdravotním 
postižením 

ORP Vyškov, ORP 
Slavkov 

Říjen 2012: 
rozšíření sociální 

služby 

Podrobnější informace o službě viz SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.2, ORP Slavkov u Brna, ORP Vyškov, str. 34.
 
ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 
Diecézní 

charita Brno -  
Oblastní 
charita 
Znojmo 

osobní 
asistence 

4964533 

Osoby 
s mentálním, 

kombinovaným, 
tělesným a 

jiným 

Správní obvod ORP 
Znojmo 

Leden 2013: 
rozšíření sociální 

služby 
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zdravotním 
postižením, 

osoby 
s autismem - ve 
  věku 1-64 let 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S MENTÁLNÍM, KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A AUTISMEM, priorita 4, opatření 4.3, 
ORP Znojmo, str. 48 - 49. 

 
 
Opatření 5.3. Zvýšení kvality poradenství, také v souvislosti s dostupností kompenzačních pomůcek. 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2013 rozvoj služby pro cílovou skupinu realizován.  
 
Opatření 5.4. Udržení a rozvoj denních a sociálně aktivizačních služeb. 

Rozšíření stávajících služeb 

ORP Vyškov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

TyfloCentrum 
Brno, o.p.s. 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 

6590884 
Osoby se 
zrakovým 
postižením 

Vyškov a okolí 
1. polovina roku 
2013: navýšení 

pracovních úvazků 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 2012 

Kapacita 
služby 2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

Ambulantní 
forma: 8 
Terénní 
forma: 5 

Ambulantní 
forma: 8 
Terénní 
forma: 5 

Vedoucí: 0,2 
Přímá péče: 

0,4 
Nepřímá péče: 

- 

Vedoucí: 0,4 
Přímá péče: 1,0 
Nepřímá péče: 

0,1 

155.000 Kč 295.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 
21.000 

Kč/50.000 
Kč 

17.000 
Kč/85.000 Kč 

117.000 
Kč/165.000 Kč - - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Při stávajícím úhrnném úvazku 0,6 není organizace schopna v plném rozsahu provádět depistáž, získávat tak 
další potřebné klienty, poskytovat kvalitní služby a motivovat klienty k aktivnímu přístupu ke svému životu. Aby 
byly zajištěny potřeby uživatelů a např. zastupitelnost, je zapotřebí zvýšení personálního obsazení na alespoň 
1,5 úvazku.  

 

ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Centrum 
sociálních 

služeb 
Znojmo, p.o. 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

2479147 

Senioři, osoby 
s tělesným, 
sluchovým, 
zrakovým a 

s jiným 
zdravotním 
postižením 

Znojmo 
Duben 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

Podrobnější informace o službě viz SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.2, ORP Znojmo, str. 35. 
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Opatření 5.5. Podpora sociální rehabilitace a další integrace v pracovní oblasti. 

Vznik nových sociálních služeb 

 
ORP Vyškov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Sdružení 
„Piafa“ ve 
Vyškově 

Sociálně 
terapeutická 

dílna 
- 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 

s kombinovaným
, mentálním, 

tělesným, 
sluchovým 
a jiným ZP  

věk16-64 let 

ORP Vyškov 

Duben 2013: 
předpokládaný 
termín zahájení 

poskytování 
sociální služby 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S DUŠEVNÍM NEBO DUŠEVNĚ CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM, priorita 3, opatření 3.3, 
ORP Vyškov, str. 42. 

 

Rozšíření stávajících sociálních služeb 

 
ORP Blansko 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Liga 
vozíčkářů 

Sociální 
rehabilitace 

3621293 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 
s mentálním, 
tělesným a 
 jiným ZP 

ORP Blansko 
Leden 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S DUŠEVNÍM NEBO DUŠEVNĚ CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM, priorita 3, opatření 3.3, 
ORP Blansko, str. 42. 

 
ORP Hodonín 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Liga 
vozíčkářů 

Sociální 
rehabilitace 

3621293 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 
s mentálním,  

tělesným 
a jiným ZP 

ORP Hodonín 
Leden 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S DUŠEVNÍM NEBO DUŠEVNĚ CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM, priorita 3, opatření 3.3, 
ORP Hodonín, str. 43. 

 
ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Liga 
vozíčkářů 

sociální 
rehabilitace 

3621293 

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním, 
s mentálním, 
 tělesným a 

jiným 
zdravotním 
postižením 

ORP Znojmo 
Březen 2013: 

rozšíření sociální 
služby 

Podrobnější informace o službě viz OSOBY S DUŠEVNÍM NEBO DUŠEVNĚ CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM, priorita 3, opatření 3.3, 
ORP Znojmo, str. 44. 
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Opatření 5.6. Podpora zajištění dostupnosti tlumočnických, průvodcovských a předčitatelských 
služeb pro osoby se smyslovým postižením. 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2013 rozvoj služby pro cílovou skupinu realizován.  
 

Opatření 5.7. Podpora dostupnosti pobytových služeb s důrazem na sociální integraci uživatelů – 
chráněná bydlení, podpora samostatného bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením. 
Na základě podkladů 21 ORP nebude v roce 2013 rozvoj služby pro cílovou skupinu realizován.  
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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 (dále jen „NZDM“), 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. 

 

Rozšíření stávajících služeb 

ORP Kyjov 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Charita Kyjov 

Nízkoprahov
é zařízení 
pro děti a 
mládež 

2534444 

Děti a mládež od 
6 do 26 let 
ohrožené 

společensky 
nežádoucími 

jevy 

Kyjovsko 

Podzim 2012: 
rozšíření sociální 
služby o terénní 

formu 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby  

ambulantní/ 
terénní 2012 

 

Kapacita 
služby  

ambulantní/ 
terénní  
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

30/od 
podzimu 

2012 
kapacita 

terénní formy 
5 uživatelů  

30/5 

Vedoucí: 0,75 
Přímá péče: 

2,625 
Nepřímá péče: 

0,425 

Vedoucí: 0,75 
Přímá péče: 3,0 
Nepřímá péče: 

0,45 

1.515.000 Kč 1.714.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 50.000 Kč/ 
90.000 Kč - 325.000 Kč/ 

484.000 Kč - IP JMK (Služby 
prevence) 
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1.140.000 Kč/ 
1.140.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Rozšíření o terénní formu služby se týká cílové skupiny děti a mládež do 15let věku. Terénní práce napomůže 
k mapování, navázání kontaktu a motivování dětí a mládeže v rámci cílové skupiny služby (od 11 let). Cílem 
předkládaného opatření je zvýšení počtu kontaktních pracovníků o 1 úvazek, za účelem poskytování terénní 
práce. Potřeba práce s touto cílovou skupinou vyplývá z dostupných analýz na Kyjovsku i zkušeností odborníků 
v této oblasti, včetně zkušeností pracovníků zařízení Wu-Wej. Rozvoj terénní práce je vnímán jako efektivní 
způsob pomoci této cílové skupině, i vzhledem k tomu, že v regionu Kyjovska, Veselska a nyní i Hodonínska 
není nabídka podobné služby.  

 

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

Na základě podkladů z 21 ORP nebude rozvoj služeb v roce 2013 realizován. 

 

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

Na základě podkladů z 21 ORP nebude rozvoj služeb v roce 2013 realizován. 

 

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

Na základě podkladů z 21 ORP nebude rozvoj služeb v roce 2013 realizován. 

 

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 2013 realizován.  

 

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 2013 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 rozvoj služeb v roce 2013 realizován. 
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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. 

Na základě podkladů z 21 ORP nebude rozvoj služeb v roce 2013 realizován. 
 
Opatření 8.2. Zkvalitňování a rozvoj terénních programů. 

Na základě podkladů z 21 ORP nebude rozvoj služeb v roce 2013 realizován. 
 
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 2013 rozvoj sítě služeb pro cizince realizovaný. 
 
 

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. 
 
Vznik nových sociálních služeb 
 
ORP Veselí nad Moravou 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Charita Veselí 
nad Moravou 

Nízkoprahov
é denní 
centrum 

- 

Osoby bez 
přístřeší, osoby, 

které vedou 
rizikový způsob 
života nebo jsou 

jím ohroženy 

ORP Veselí nad 
Moravou 

Říjen 2013: 
zahájení 

poskytování 
sociální služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Okamžitá 
kapacita  

2012 

Okamžitá 
kapacita  

2013 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků  
2013 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 
cílový stav 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

Předpokládané 
finanční náklady 

cílový stav 

- 

Ambulantní 
forma: 5 
Terénní 
forma: 2 

Vedoucí: 0,3 
Přímá péče: 

1,7 
Nepřímá péče: 

0,5 

Vedoucí: 0,3 
Přímá péče: 1,7 
Nepřímá péče: 

0,5 

250.000 Kč 1.000.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2013/cílový 

stav 

Dotace 
města, obce 
2013/cílový 

stav 

Dotace JMK 
2013/cílový 

stav 

Dotace MPSV 
2013/cílový stav 

Úhrady od 
uživatelů 

2013/cílový stav 

Ostatní 
2013/cílový stav 

 

- 
37.500 

Kč/150.000 
Kč 

-/150.000 Kč -/700.000 Kč - 212.000 Kč/- 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Cílem je vybudování denního centra, které umožní poskytnout základní sociální pomoc a služby lidem 
v nepříznivé sociální situaci, zejména lidem bez přístřeší a rovněž terénní práce s osobami bez přístřeší. Z běžné 
činnosti sociálního odboru a z praxe sociálního kurátora je dostupný přehled o dlouhodobé cílové skupině, která 
je různorodá. Od seniorů bez přístřeší, alkoholiků, občanů s psychiatrickými poruchami, občanů po návratu 
z výkonu trestu až po matky s dětmi v ústavní péči či mladistvé se závislostmi.   Velikost této skupiny  se 
pohybuje v rozmezí mezi 50 – 70 občany ze správního obvodu ORP.  
V oblasti celé ORP Veselí nad Moravou neexistuje pro tuto skupinu uživatelů systematická pomoc, bez níž je 
velmi obtížné ne-li nemožné pokročit v sociální práci u této cílové skupiny. Veselí nad Moravou je jedinou obcí 
s rozšířenou působností v okrese Hodonín, která takové to zařízení nemá k dispozici a neexistují ani jiné 
subjekty, které by tuto službu poskytovaly.  

 
 
Rozšíření stávajících sociálních služeb 
 
ORP Brno 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Armáda 
spásy v ČR Noclehárna 3971288 Osoby bez 

přístřeší ORP Brno 
Září 2012: 

rozšíření sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2012 

Kapacita 
služby 

počet lůžek 
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

46 50 

Vedoucí: 0,10 
Přímá péče: 

1,35 
Nepřímá péče: 

0,80 

Vedoucí: 0,10 
Přímá péče: 3,25 
Nepřímá péče: 

0,80 

2.016.500 Kč 2.696.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 
600.000 

Kč/800.000 
Kč 

267.000 
Kč/360.000 Kč 

655.000 
Kč/990.000 Kč 

485.000 
Kč/527.000 Kč 

Dary: 10.500 
Kč/19.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

Rozšíření kapacity služby vychází z převisu poptávky zájemců o službu z řad odmítnutých osob bez přístřeší. 
V roce 2011 byla maximální kapacita ženské části noclehárny naplněna 133 dnů (stoprocentní kapacity bylo 
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záměru dosaženo ve více než 36 % kalendářního roku). Navíc v období od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012 nastalo 
z kapacitních důvodů celkem 195 případů odmítnutí zájemců o službu (ve 102 případech šlo o muže, v 93 
případech o ženy). Zatímco pro rozšíření mužské části noclehárny se stávající kapacitou 34 lůžek nejsou 
v objektu Armády spásy, Centra sociálních služeb Josefa Korbela již žádné prostory, ženskou část noclehárny 
se stávající kapacitou 12 lůžek rozšířit lze. Přidáním 2 patrových postelí do stávajících pokojů se okamžitá 
kapacita služby rozšíří o 4 místa a umožní nouzové ubytování dalším zájemcům z řad osob bez přístřeší.  

 
 
Opatření 9.3. Podpora navazujících a návaznosti služeb – sociální rehabilitace. 

Na základě podkladů z 21 ORP nebude rozvoj služeb v roce 2013 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. 
 
Vznik nových sociálních služeb 
 
ORP Brno 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Sdružení 
Podané ruce, 

o.s. 

Kontaktní 
centra - 

Osoby ohrožené 
závislostí nebo 

závislé na 
návykových 

látkách 

ORP Brno 
Leden 2013: 
poskytování 

sociální služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 

Okamžitá 
kapacita  

2012 

Okamžitá 
kapacita  

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

-  3  - 

Vedoucí: 1 
Přímá péče: 2,8 
Nepřímá péče: 

0,5 

- 2.200.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- - / 500.000 
Kč - / 500.000 Kč - / 1.200.000 Kč - - 

Zdůvodnění Služba bude poskytovaná přímo ve vyloučené lokalitě v Brně (ulice, Cejl, Bratislavská a okolí) v rámci 
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potřebnosti 
záměru 

terapeutického centra určeného především pro romské klienty s problematikou drogové závislosti. Cílem záměru 
je významně snížit braní drog a s ním spojenou kriminalitu a zdravotní komplikace u místní, převážně romské 
populace (cca o 30% tzn. cca o 100 000 000 Kč). Terapeutické centrum bude nabízet následující aktivity: 
 
1. Nízkoprahová substituční terapie (ambulantní léčba, klient dochází denně, včetně víkendů) 
2. Poradenství - ambulantní forma pro klienty terénních programů, rodiny, mládež 
3. Výměna a testování - ambulantní formou v prostorách centra - základní zdravotní ošetření,  
          testování na hepatitidy, HIV  
4. Primární prevence - programy přímo v místních školách, poradenství v terapeutické místnosti 
 
Potřebnost služby je podložena na základě zmapování lokality v rámci poskytování jiného typu služby - 
terénních programů, kdy bylo kontaktováno 450 klientů z vyloučené lokality (921 i se sekundárními kontakty) 
na heroinu, 21 klientek na heroinu živících se prostitucí, 23 klientů na heroinu do 18 let, přičemž průměrná 
denní dávka heroinu 1g vyjde na 1000Kč. (klient/měsíc 60.000 Kč, klient/rok 700.000 Kč, 500 klientů/rok 
350.000.000 Kč). Zhruba 70 % klientů je pozitivních na hepatitidu C, přičemž léčba interferonem 1 klienta vyjde 
přibližně na 500.000 Kč.  

 
 
Rozšíření stávajících sociálních služeb 
 
ORP Znojmo 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Sdružení 
Podané ruce, 

o.s. 

Kontaktní 
centra 5807132 

Osoby ohrožené 
závislostí nebo 

závislé na 
návykových 

látkách 

Znojmo (terénní 
forma navíc 
Tasovice, 
Hodonice) 

1. polovina roku 
2013: rozšíření 

služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

 
 
 

Okamžitá 
kapacita  

2012 

Okamžitá 
kapacita  

2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 
Ambulantní 

forma (počet 
kontaktů): 3 

Terénní 
forma (počet 
kontaktů): 2  

Ambulantní 
forma (počet 
kontaktů): 3 

Terénní 
forma (počet 
kontaktů): 2   

Vedoucí: 0,65 
Přímá péče: 

1,8 
Nepřímá péče: 

0,48 

Vedoucí: 0,65 
Přímá péče: 3,0 
Nepřímá péče: 

0,48 

1.317.172 Kč 1.988.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- 

Znojmo: 
150.000 Kč, 
Hodonice: 
10.000 Kč, 
Tasovice: 

5.000 
Kč/Znojmo: 
200.000 Kč, 
Hodonice: 
15.000 Kč, 
Tasovice: 
5.000 Kč 

350.000 
Kč/350.000 Kč 

832.000 
Kč/1.418.000 Kč - - 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Záměrem je navýšení pracovní kapacity služby na úroveň dle zjištěné místní potřebnosti služby – s cílem 
zachování dostupnosti služby a udržení kvality služby pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí 
na návykových látkách ve městě Znojmě a okolí. Zařízení tohoto typu je jediné na Znojemsku. Její fungování je 
definováno v Síti minimální péče Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje, její realizace odpovídá 
prioritám komunitního plánu sociálních služeb města Znojma v oblasti práce s nepřizpůsobivými. Služba má 
certifikát kvality poskytované péče dle standardů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.   
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Opatření 10.2. Zvýšení dostupnosti služeb podporujících abstinující uživatele a jejich začlenění do 
společnosti – sociální rehabilitace, služby následné péče. 

Vznik nových služeb 

ORP Brno 

Základní 
údaje o 
službě 

Poskytovatel Sociální 
služba 

Registrační 
číslo Cílová skupina Místo poskytování  Harmonogram 

realizace 

Sdružení 
Podané ruce, 

o.s. 

Chráněné 
bydlení - 

Osoby 
s duševním 

onemocněním - 
specificky závislé 
na nelegálních 
drogách, které 

jsou 
bezprostředně 

ohroženy 
bezdomovectvím 

Brno 
Září 2012: 

registrace sociální 
služby 

 
 

Kapacita a 
personální 

zabezpečení 
služby 

Počet lůžek  
2012 

Počet lůžek  
2013 

Počet 
pracovníků  

2012 

Předpokládaný 
počet 

pracovníků 2013 

Finanční náklady 
2012 

Předpokládané 
finanční náklady 

2013 

-   4 - Vedoucí: 0,5 
Přímá péče: 0,6 - 700.000 Kč 

Finanční 
zdroje 

Příspěvek 
zřizovatele  
2012/2013 

Dotace 
města, obce 
2012/2013 

Dotace JMK 
2012/2013 

Dotace MPSV 
2012/2013 

Úhrady od 
uživatelů 

2012/2013 

Ostatní 2012/2013 
 

- - / 70.000 
Kč - / 280.000 Kč - / 220.000 Kč - / 110.000 Kč - / 20.000 Kč 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

záměru 

Záměrem nové služby je usnadnit lidem se syndromem závislosti uskutečnit zásadní kroky k novému životnímu 
stylu a rozvinout jejich potenciál k samostatnému životu v běžné společnosti. Pro osoby, které se potýkají 
se závislostí na nelegálních drogách a zároveň s bezdomovectvím, jsou noclehárny a azylové domy velice 
rizikovým prostředím pro relapsy jejich onemocnění. Patří k nejvíce problematickým klientům těchto zařízení, 
často se vrací a často se také dostávají do konfliktu se zákonem.  Tyto relapsy jsou pak následně velmi 
nákladné pro společnost – ať už pobyty v lůžkových zařízeních, nebo rozvoj kriminální činnosti, jež je navázaná 
na opatřování návykových látek.  
Organizace však má praktické zkušenosti, že i tito klienti jsou s přiměřenou mírou podpory schopni žít 
samostatný život ve společnosti, pokud získají přístup k samostatnému bydlení v běžné bytové zástavbě, což 
však musí být spojeno s intenzivní sociální prací metodou případové práce. Podobná služba však dosud v Brně 
zcela chybí. 
V současné době jsou  2 byty, které má Sdružení Podané ruce, o. s. v dlouhodobém pronájmu od Města Brna, 
od roku 2008 provozovány jako fakultativní činnost Poradenského centra Pasáž částečně dotovaná z příjmů 
od podnájemníků a z projektu Evropského sociálního fondu, který končí v dubnu 2013. Využitelnost podnájmu 
se každoročně pohybuje přes 80 %. Většina podnájemníků si po ukončení ubytování našla dlouhodobý 
podnájem nebo pronájem, což je hlavní kritérium efektivity služeb. 

 

 





 

 

 
Jihomoravský kraj
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