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Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014

ÚVOD
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 – 2014 představuje
základní krajskou strategii v oblasti sociálních služeb
definující žádoucí směr rozvoje sociálních služeb v regionu. Konkrétní kroky k naplňování této strategie
zajišťují prováděcí dokumenty - jednoleté akční plány,
které, v souvislosti s aktuálními změnami a potřebami
v sociální oblasti, definují rozvojovou strategii pro oblast
sociálních služeb na daný rok. Prostřednictvím akčních
plánů tak dochází k průběžnému ověřování nastavené
sítě služeb a k její modifikaci v návaznosti na doloženou
potřebnost dalšího rozvoje.
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.
Je zřejmé, že stávající síť sociálních služeb nedokáže
zcela pokrýt požadavky potřebných občanů, a proto se
Jihomoravský kraj i v roce 2014 za určitých podmínek
rozhodl podpořit některé další rozvojové záměry a doporučit je k financování. Zařazením rozvojových záměrů
do akčního plánu dochází k provázání výstupů z procesů
komunitního plánování s dostupnými finančními zdroji –
dotačními systémy Jihomoravského kraje a Ministerstva
práce a sociálních věcí.
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Rámec podpory rozvoje sociálních služeb ze strany
Jihomoravského kraje vychází proto především z místních podmínek – území obcí s rozšířenou působností.
V souladu se zákonnými povinnostmi a ve shodě se
schváleným Střednědobým plánem je tedy od roku
2012 kladen důraz na existenci deklarace potřebnosti
a podpory rozvojových záměrů sociálních služeb ze
strany těchto obcí.
Záměry obsažené v Akčním plánu rozvoje sociálních
služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014 představují
krajem podporované rozvojové aktivity sociálních
služeb, doplnění stávající sítě služeb prostřednictvím
podpory těchto záměrů je pro daný rok prioritou.
Zařazené 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 2014 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 2014
byly zařazeny na základě deklarace potřebnosti a podpory ze strany obcí s rozšířenou působností. Potvrzení
potřebnosti rozvoje služby bylo doloženo schválením
v Radě příslušné obce s rozšířenou působností. V případě
vzniku nové služby bylo doloženo také usnesení Zastupitelstva dané obce o závazku spolufinancování služby.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014

Zpracovatelský tým
Akční plán pro rok 2014 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,
Mgr. Radka Šteflová, 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

Mgr. Ivana Kouřilová

Boskovice

Petra Tesařová, DiS.

Brno

Mgr. Radim Janík

Břeclav

Bc. Jaroslav Kolda

Bučovice

Mgr. Jitka Lábrová, DiS.

Hodonín

Mgr. Alena Pinkavová

Hustopeče

Bc. Tomáš Laz, DiS.

Ivančice

Ing. Olga Prokopová

Kuřim

Renata Malásková

Kyjov

Mgr. Věra Lungová

Mikulov

Mgr. Bohdana Souchopová

Moravský Krumlov

JUDr. Věra Bártová

Pohořelice

Ing. Silvie Maturová

Rosice

JUDr. Jana Šildbergerová

Slavkov u Brna

Ivana Mifková, DiS.

Šlapanice

Jana Šunková

Tišnov

Mgr. Michal Kudláček

Veselí nad Moravou

Ing. Alena Prášková

Vyškov

Petra Kolečkářová

Znojmo

Mgr. Lucie Rocková, DiS.

Židlochovice

Bc. Lenka Brázdová
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Akční plán – strategie pro rok 2014
Pro rok 2014 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 (dále jen JMK) pro
následující období je pokračovat v procesu optimalizace
sítě sociálních služeb. Pro vstup sociálních služeb do podporované sítě služeb a pro její následné udržení se v síti
je podstatný soulad poskytované služby s nastavenými
kritérii, které jsou součástí Metodiky pro hodnocení
registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
Metodika vznikla jako výstup individuálního projektu
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ a nastavila základní parametry a kritéria
pro hodnocení sociálních služeb. Cílem dokumentu není
určit konkrétní výši finančních prostředků pro jednotlivé
služby, nýbrž nastavit rámcové podmínky pro efektivitu
a kvalitu služeb v Jihomoravském kraji, a umožnit tak
vzájemné srovnání poskytovaných služeb. V průběhu
roku 2014 budou nastavená kritéria analyzována, ověřována v praxi a bude pokračovat jejich další optimalizace,
zejména v souvislosti s vytvářením benchmarkingové
databáze. Každoročně tak dojde k aktualizaci umožňující
zapracování změn, které budou výstupem prováděných
analýz a přinesou zefektivnění systému.
V roce 2014 dojde ke změně stávajícího krajského
systému financování sociálních služeb. Bude zrušen
jednoletý dotační titul, všechny registrované služby
mohou žádat o zařazení do víceletého systému financování. Zařazení jednotlivých služeb do tříletého
financování proběhne na základě splnění kritérií
uvedených v Metodice pro hodnocení registrovaných
sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Nastavená tříletá
síť sociálních služeb bude každoročně aktualizovaná,
čímž bude garantovaná schopnost systému reagovat
na aktuální změny a zároveň se podpoří zachování
efektivity a kvality služeb do zařazených do sítě. V návrhu rozpočtu je pro financování víceleté sítě služeb
vyčleněno 51 mil. Kč.
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V souvislosti s ukončením financování 83 služeb
sociální prevence bude, ve spolupráci s klíčovými aktéry
procesu plánování sociální služeb, v průběhu roku 2014
vytvářena minimální síť služeb prevence. Tyto služby
jsou v současnosti podpořeny v rámci individuálního
projektu „Zajištění vybraných služeb prevence v JMK“,
avšak financování služeb je zajištěno pouze na období
2012 – 2014 (v roční výši cca 196,7 mil. Kč). Vzhledem
k nemožnosti čerpat od roku 2015 pro další financování těchto služeb prostředky z Evropského sociálního
fondu, bude nezbytné vzájemně provazovat a koordinovat procesy plánování dostupnosti těchto služeb
s dostupností finančních prostředků na jejich zajištění
tak, aby byla zachována i stabilita služeb sociální péče.
Základní jednotkou pro nastavení minimální sítě bude
okresní úroveň. V JMK tak vznikne vzájemně provázaný
tří úrovňový systém síťování sociálních služeb. Na úrovni
obcí s rozšířenou působností (ORP) budou na základě
uzavřených smluv s JMK probíhat místní procesy komunitního plánování sociálních služeb. Na okresní úrovni
pak prostřednictvím zástupců místních procesů bude
řešena problematika vzájemné provázanosti strategií
a otázka návrhu a zajištění minimální sítě sociálních
služeb pro dané území.

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.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014

Přehled finančních prostředků pro dotační systémy na sociální služby z rozpočtu Jihomoravského kraje v letech 2011 – 2013
Rok 2011
Dotační
systém

Rok 2012

Rok 2013

Dotace JMK
jednoleté

Dotace JMK
víceleté

Odborné
sociální poradenství

Dotace JMK
jednoleté

Dotace JMK
víceleté

Odborné
sociální poradenství

Dotace JMK
jednoleté

Dotace JMK
víceleté

92

81

15

141

80

16

116

82

Počet žádostí
Požadovaná
dotace

26 048 364 Kč 47 823 799 Kč

Alokované
prostředky
z rozpočtu
JMK

7 721 000 Kč

Celková
částka

42 904 000 Kč

-

48 523 000 Kč 48 299 906 Kč

2.000.000 Kč

8 000 000 Kč

52 625 000 Kč

43 000 000 Kč

-

26 960 000 Kč 54 163 410 Kč

2 000 000 Kč

53 000 000 Kč

3 000 000
Kč*

40 000 000
Kč

43 000 000 Kč*

*V září 2013 bude ZJMK schvalovat navýšení jednoletého dotačního titulu o 5 mil. Kč, čímž dojde k navýšení celkové podpory z rozpočtu JMK
na 48 mil. Kč.
Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2013.

2013 však bude Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
projednávat navýšení jednoletého dotačního titulu o 5
mil. Kč, čímž dojde k navýšení celkové podpory z rozpočtu JMK na 48 mil. Kč. Přidělené finanční prostředky
na jednotlivé typy sociálních služeb k 1. 8. 2013 uvádí
následující tabulka.

Z důvodu úsporných rozpočtových opatření došlo
v roce 2013 k poklesu objemu finančních prostředků
z rozpočtu Jihomoravského kraje pro financování nestátních neziskových organizací z 53 mil. Kč na 43 mil. Kč.
Krácení dotační podpory se týkalo jednoletého i víceletého financování, a současně byla zrušena samostatná
podpora službě odborné sociální poradenství. V září

Výdaje na jednotlivé typy sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje v letech 2011 – 2013 v rámci dotačních titulů pro
neziskové organizace
Rok 2011
Sociální služba

Dotace JMK
Dotace JMK
jednoleté
víceleté (v Kč)
(v Kč)

Rok 2012
Ostatní
(v Kč)

Dotace JMK
Dotace JMK
jednoleté
víceleté (v Kč)
(v Kč)

Rok 2013
Ostatní
(v Kč)

Dotace JMK
Dotace JMK
jednoleté
víceleté (v Kč)
(v Kč)

Sociální poradenství
odborné sociální
poradenství

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

0

0

centra denních
služeb

599 000

1 495 000

-

657 000

1 499 000

-

192 000

1 331 000

denní stacionáře

Služby sociální péče

394 000

5 642 000

-

247 000

5 575 000

-

68 000

5 311 000

domovy pro osoby
se ZP

0

1 672 000

-

0

1 665 000

-

0

1 525 000

domovy pro seniory

144 000

6 283 000

-

24 000

6 222 000

-

72 000

5 342 000

domovy se zvláštním režimem

150 000

1 178 000

-

76 000

1 219 000

-

45 000

1 240 000

chráněné bydlení

311 000

3 487 000

-

442 000

3 640 000

-

188 000

4 104 000

odlehčovací služby

1 244 000

2 661 000

-

963 000

2 432 000

-

319 000

1 902 000

osobní asistence

769 000

1 902 000

-

967 000

2 586 000

-

310 000

2 335 000

pečovatelská služba

538 000

11 360 000

-

706 000

11 003 000

-

220 000

10 292 000

podpora samostatného bydlení

52 000

0

-

26 000

0

-

10 000

0
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Rok 2011
Sociální služba

Dotace JMK
Dotace JMK
jednoleté
víceleté (v Kč)
(v Kč)

Rok 2012
Ostatní
(v Kč)

Dotace JMK
Dotace JMK
jednoleté
víceleté (v Kč)
(v Kč)

Rok 2013
Ostatní
(v Kč)

Dotace JMK
Dotace JMK
jednoleté
víceleté (v Kč)
(v Kč)

sociální služby
poskytované
ve zdravotnických
zařízeních ústavní
péče

0

0

-

0

0

-

0

0

týdenní stacionáře

0

778 000

-

0

784 000

-

0

723 000

300 000

0

-

115 000

0

-

91 000

0

326 000

-

0

346 000

-

kontaktní centra

50 000

172 000

-

66 000

160 000

-

12 000

140 000

krizová pomoc

727 000

0

-

590 000

0

-

147 000

0

0

0

-

0

0

-

0

0

nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

566 000

393 000

-

724 000

436 000

-

224 000

447 000

noclehárny

100 000

649 000

-

67 000

608 000

-

25 000

646 000

Služby sociální prevence*
azylové domy
domy na půl cesty

nízkoprahová denní
centra

0
312 000

raná péče

344 000

248 000

-

423 000

243 000

-

98 000

226 000

služby následné
péče

139 000

0

-

229 000

0

-

98 000

0

sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi

14 000

-

177 000

1 315 000

-

74 000

1 189 000

sociálně aktivizační
služby pro seniory
a osoby se ZP

745 000

1 730 000

-

826 000

325 000

-

418 000

283 000

sociální rehabilitace

142 000

0

-

115 000

0

-

45 000

0

telefonická krizová
pomoc

0

760 000

-

0

739 000

-

76 000

670 000

terapeutická komunita

0

539 000

-

77 000

586 000

-

129 000

551 000

terénní programy

131 000

1 629 000

-

72 000

1 614 000

-

19 000

1 431 000

tlumočnické služby

162 000

0

-

349 000

0

-

105 000

0

Celkem
Celkem
za jednotlivé roky

7 721 000 Kč 42 904 000 Kč 2 000 000 Kč
52 625 000 Kč

8 000 000 Kč 43 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč** 40 000 000 Kč
52 997 000 Kč

43 000 000 Kč**

*83 služeb sociální prevence v JMK je financováno v rámci individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, tudíž nejsou podpořeny dotačními tituly JMK.
**V září 2013 bude ZJMK schvalovat navýšení jednoletého dotačního titulu o 5 mil. Kč, čímž dojde k navýšení celkové podpory z rozpočtu JMK
na 48 mil. Kč.
Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 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
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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.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014

Dotační řízení pro rok 2013

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
667.521.000 Kč. V prosinci 2012 pak Jihomoravský kraj
obdržel směrné číslo k zajištění financování sociálních
služeb ve výši 516.162.000 Kč, což představovalo částku
o 25.778.000 Kč nižší než směrné číslo v roce 2012 – viz
následující tabulka.

Do dotačního řízení MPSV pro rok 2013 bylo prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje
podáno 429 žádostí na finanční prostředky ve výši
818.736.876 Kč. Jelikož v r. 2013 nebyly podávány žádosti na služby financované prostřednictvím individuálního
projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“ jako v roce 2012, došlo k mírnému poklesu počtu žádostí. Ve srovnání s obdobným
rokem (2011) však došlo k navýšení počtu žádajících
sociálních služeb.

Dotační systém Ministerstva práce a sociálních věcí pro Jihomoravský kraj v letech 2010 – 2013
Dotační systém MPSV
pro JMK

2010

2011

2012

2013

počet žádostí

386

401

462*

429

požadovaná dotace (v Kč)

760 102 409

810 594 955

844 882 719

818 736 876

optimální návrh (v Kč)

640 645 000

668 819 558

705 041 567

667 521 000

směrné číslo (v Kč)

575 226 000

563 571 845

541 940 000

516 162 000

*Navýšení počtu žádostí bylo způsobeno žádostmi služeb prevence, které byly následně financovány z projektu „Zajištění vybraných služeb
prevence v JMK“
Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2013.

S ohledem na výsledky dotačního řízení, které významně ohrozily dostupnost a kvalitu sociálních služeb
ve všech krajích, proběhl, na základě pokynů ministryně
práce a sociálních věcí, sběr žádostí sociálních služeb
o dofinancování, které se uskutečnilo ve třech kolech.
• Cílem dofinancování služeb v 1. kole bylo odvrátit
hrozbu bezprostředního zániku u vybraných služeb. Byla rozdělena celková částka 123.074.000 Kč,
Jihomoravský kraj obdržel finanční prostředky pro
podporu 17 sociálních služeb ve výši 3.247.000 Kč.
• V rámci 2. kola dofinancování bylo rozděleno
443.772.000 Kč v programu podpory
A a 11.667.000 Kč v programu podpory B. V Jihomoravském kraji bylo podpořeno 170 služeb v celkové

výši 48.805.000 Kč. Výše disponibilních prostředků
pro dofinancování služeb byla jednotlivým krajům
určena MPSV.
• Pro 3. kolo dofinancování byla k dispozici částka
43.576.000 Kč v programu podpory A a 472.000 Kč
v programu podpory B. Jihomoravský kraj obdržel podporu pro 2 sociální služby v celkové výši
347.000 Kč.
V rámci dotační podpory MPSV pro rok 2013 tak byla
k 1. 8. 2013 Jihomoravskému kraji na zajištění sociálních
služeb poskytnuta celková částka 568.555.000 Kč (součet směrného čísla a dofinancování), což představuje
oproti roku 2012 navýšení o 18.403.000 Kč.
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Dotační systém Ministerstva práce a sociálních věcí pro Jihomoravský kraj v letech 2010 – 2013 (v Kč)
Typ sociální služby
azylové domy

2010

2011

2012

2013
k 1. 8. 2013

599 000

0

4 707 000

1 246 000

centra denních služeb

5 916 000

6 165 000

6 206 000

5 861 000

denní stacionáře

20 737 000

20 069 000

18 831 000

19 057 000

domovy pro osoby se zdravotním postižením

101 261 000

103 888 000

98 502 000

102 159 000

domovy pro seniory

152 933 000

151 603 000

146 274 000

135 057 000

domovy se zvláštním režimem

136 935 000

131 489 000

125 445 000

153 061 000

domy na půl cesty

423 000

0

249 000

326 000

chráněné bydlení

9 057 000

9 573 000

10 681 000

9 918 000

0

0

0

0

kontaktní centra

4 109 000

3 947 000

3 552 000

4 043 000

krizová pomoc

2 850 000

2 807 000

2 570 000

2 495 000

0

0

0

0

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

7 412 000

6 620 000

7 224 000

7 467 000

noclehárny

2 472 000

2 337 000

2 174 000

2 591 000

odborné sociální poradenství

22 914 000

20 531 000

19 902 000

17 756 000

odlehčovací služby

7 669 000

7 115 000

6 465 000

5 939 000

osobní asistence

7 911 000

8 769 000

10 326 000

11 449 000

pečovatelská služba

46 452 000

47 677 000

50 287 000

48 039 000

podpora samostatného bydlení

435 000

406 000

365 000

403 000

průvodcovské a předčitatelské služby

484 000

270 000

408 000

451 000

3 193 000

3 678 000

4 270 000

5 318 000

služby následné péče

393 000

400 000

490 000

1 126 000

sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

326 000

82 000

1 386 000

2 655 000

sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se ZP

7 789 000

9 237 000

9 833 000

11 561 000

0

0

0

0

240 000

690 000

427 000

1 138 000

sociální služby poskytované ve zdravotním zařízení ústavní péče

3 459 000

2 713 300

2 155 000

2 104 000

telefonická krizová pomoc

1 748 000

1 462 000

1 326 000

1 211 000

terénní programy

6 815 000

8 088 000

7 740 000

6 846 000

tlumočnické služby

2 566 000

2 619 000

3 614 000

3 050 000

týdenní stacionáře

6 312 000

5 539 000

4 743 000

4 909 000

563 410 000

557 774 300

550 152 000

568 555 000

intervenční centra*

nízkoprahová denní centra*

raná péče

sociálně terapeutické dílny*
sociální rehabilitace

terapeutické komunity

Celkem

1 319 000

* Uvedené sociální služby jsou financovány v rámci individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
tudíž nejsou podpořeny dotačními tituly MPSV.
Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2013.
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Dotační řízení pro rok 2014

Dotační řízení MPSV k poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu pro rok 2014 bude vyhlášeno v září 2013 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 musí
být zpracována a podána prostřednictvím internetové aplikace Sociální služby – Poskytovatel. Podrobnější informace
nejsou v době zpracování akčního plánu k dispozici.

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.
Celkem je z individuálního projektu financováno
83 služeb sociální prevence působící v Jihomoravském
kraji. Přehled jednotlivých služeb, které jsou podpořeny
v rámci projektu, je uveden v následující tabulce.
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Přehled služeb financovaných z projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“
ORP

Poskytovatel

Zařízení

Boskovice

Blansko

Centrum PRO Boskovice

Boskovice

Diecézní charita Brno

Lávka - azylový dům pro
matky s dětmi

Brno

SPONDEA, o.p.s.

SPONDEA, o.p.s.

Azylový dům

Brno

Centrum pro rodinu
a sociální péči

Centrum pro rodinu
a sociální péči

Dům sociální prevence

TRIADA - Poradenské
centrum, o.s.

TRIADA - Poradenské
centrum, o.s.

Armáda spásy v ČR

Armáda spásy, Centrum
sociálních služeb Josefa
Korbela

RATOLEST BRNO,
občanské sdružení

Sociálně aktivizační
program (SAP)

Azylový dům pro muže
Brno

Brno

Fond ohrožených dětí

Pobočka FOD Brno

Diecézní charita Brno

Mikulov

Občanské sdružení
BILICULUM

Stonožka - Mikulov

Kyjov

Občanské sdružení Krok

Agentura pro občany

Hodonín

Diecézní charita Brno

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi Hodonín

Kyjov

Centrum sociálních
služeb Kyjov

Centrum sociálních
služeb Kyjov

Vyškov

Poradna pro občanství/
Občanská a lidská práva

Návrat dítěte do rodiny

Znojmo

Diecézní charita Brno

Rodinný sociální asistent
Znojmo

Obec Petrovice

Statutární město Brno
Brno
Diecézní charita Brno
Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Hodonín

Azylový dům pro
mládež ( AD I)
Azylový dům pro mladé
dospělé
Domov sv. Markéty azylové domy Brno
Domov pro matky
s dětmi - ZVONEK
Domov pro matky
s dětmi - Společná cesta

Na počátku, o.s.

Domov pro dětský život

Občanské sdružení Magdalenium

Azylový dům - zařízení
Helena
Azylový dům - Magdalenium

Diecézní charita Brno

Domov svaté Agáty
Břeclav

Diecézní charita Brno

Azylový dům Břeclav

Psychocentrum
Psychocentrum Domeček
Domeček Hodonín,
Hodonín, o.p.s.
o.p.s.
Diecézní charita Brno

Domov pro matky
s dětmi Hodonín

Moravský
Krumlov

Město Moravský
Krumlov

Azylové bydlení pro
matky s dětmi v tísni

Vyškov

Centrum sociálních
služeb Vyškov, o.p.s.

Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi v tísni

Centrum sociálních služeb Znojmo,
příspěvková organizace

Azylový dům pro muže

Diecézní charita Brno

Domov pro matky
a otce v tísni Znojmo

Znojmo

dům na půli cesty
Brno

Statutární město Brno

Dům na půl cesty

Pohořelice

Sdružení pěstounských
rodin

Dům na půli cesty

intervenční centra
Brno
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Zařízení

Centrum PRO Blansko

Diecézní charita Brno

Centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

Břeclav

Poskytovatel

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

azylové domy
Blansko

ORP

SPONDEA, o.p.s.

SPONDEA, o.p.s.

Centrum PRO Blansko
Centrum PRO Boskovice

terénní programy
Okno dokořán Blansko
Blansko

Diecézní charita Brno

SPONA Blansko

Brno

ROZKOŠ bez RIZIKA

Rozkoš bez Rizika

Diecézní charita Brno

Magdala - pomoc
obětem obchodování
s lidmi a nucené prostituce Znojmo

Znojmo

sociální rehabilitace – pobytová forma
Emanuel Boskovice
Emanuel Doubravice
Boskovice

Diecézní charita Brno

Betany Boskovice

sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

Brno

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

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014

ORP

Poskytovatel

Zařízení

ORP

Poskytovatel

Zařízení

sociální rehabilitace

nízkoprahová denní centra
Diecézní charita Brno

Stará fabrika Blansko

Blansko

Armáda spásy v ČR

Armáda spásy, Centrum
sociálních služeb Josefa
Korbela

Boskovice

Diecézní charita Brno

Denní centrum pro lidi
bez domova Brno

Liga vozíčkářů

Centrum sociální rehabilitace

Břeclav

Diecézní charita Brno

Nízkoprahové denní
centrum Břeclav

AGAPO

AGAPO

Hodonín

Diecézní charita Brno

Nízkoprahové denní
centrum Hodonín

Diecézní charita Brno

Celsuz - sociální rehabilitace,

Diecézní charita Brno

Kavárna Anděl, Brno

Občanské sdružení
NOVÝ PROSTOR

Denní centrum NP

Občanské sdružení
LOGO

Občanské sdružení
LOGO

Sdružení Práh

Sdružení Práh

Blansko

Brno

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Stará fabrika Blansko
Diecézní charita Brno

Emanuel Boskovice
Emanuel Doubravice
Betany Boskovice

Brno

Blansko

Sdružení Podané ruce,
o.s.

Nízkoprahový klub
pro děti a mládež PVC
Blansko

Blansko

Diecézní charita Brno

Zlatá zastávka Adamov

RATOLEST BRNO,
občanské sdružení

Nízkoprahový klub
Likusák

Tišnov

Diecézní charita Brno

Armáda spásy v ČR

Armáda spásy, Nízkoprahové centrum pro
děti a mládež Jonáš

Sociální rehabilitace
Skryje

Hodonín

Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.

Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.

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

Vyškov

Sdružení “Piafa”
ve Vyškově

Sdružení “Piafa”
ve Vyškově - sociálně
rehabilitační centrum

Znojmo

Diecézní charita Brno

Sociální rehabilitace
Znojmo

Brno

Tišnov
Diecézní charita Brno

Nízkoprahové centrum
pro děti a mládež Vata

Židlochovice
Hodonín

Klub Čas Tišnov
Klub Čas Tišnov - Lomnice u Tišnova

Diecézní charita Brno

Nízkoprahový klub
Pohoda Hodonín

Kyjov

Charita Kyjov

Nízkoprahový klub
Wu-Wej

Znojmo

Diecézní charita Brno

Klub Coolna
Klub Coolna

Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2013.

sociálně terapeutické dílny
Šlapanice

V růžovém sadu

V růžovém sadu

Sdružení Práh

Sdružení Práh
Sociálně terapeutická
dílna Café Práh

Sdružení Filia

Kamenka - Štýřice
Kamenka - Slatina

TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

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

Veselí nad
Moravou

Charita Strážnice

Kotva, sociálně
terapeutická dílna,
Středisko Ave Strážnice

Znojmo

Diecézní charita Brno

Dílna sv. Kláry Znojmo,
sociálně terapeutické
dílny

Brno
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Strategie pro rozvoj
sociálních služeb

Pro rok 2014 bude prioritou udržení stávajícího
systému sociálních služeb s důrazem na regulaci vzniku
nových služeb, neboť neomezený rozvoj není finančně
udržitelný. Je však zřejmé, že stávající síť sociálních
služeb nedokáže plně pokrýt požadavky potřebných
skupin občanů, a proto se Jihomoravský kraj, za určitých
podmínek, rozhodl podpořit některé další rozvojové
záměry a doporučit je k financování.
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 rozvoje sociálních služeb ze strany Jihomoravského kraje se týká všech cílových skupin a vždy je
závislá na dostupných finančních prostředcích., Rozvoj
je podporován především v lokalitě, kde daná sociální
služba neexistuje a zároveň neexistuje žádná jiná
alternativa podpory, jež by byla obyvatelům daného
místa dostupná. 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).
Z důvodu udržitelnosti financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, pokrytí území kraje danými
službami a kompatibility se strategií Ministerstva práce
a sociálních věcí ohledně pobytových služeb, nebude
pro rok 2014 podporován rozvoj následujících typů
sociálních služeb:
• odborné sociální poradenství
• domovy 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, součástí kterého je také výstavba nových
kapacit pobytových zařízení pro seniory)
• ostatní pobytové služby s kapacitou nad 50 uživatelů
• služby sociální prevence, které jsou financovány
v rámci projektu Jihomoravského kraje „Zajištění
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vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“
• služby sociální prevence na území, kde je daný typ
služby už zastoupen a financován v rámci projektu
Jihomoravského kraje „Zajištění vybraných služeb
sociální prevence v Jihomoravském kraji“
Pro podporu ostatních rozvojových záměrů sociálních služeb ze strany Jihomoravského kraje a následné
financování z dotačních titulů je od 1. 1. 2012 nezbytná
deklarace potřebnosti a podpory plánovaného záměru
ze strany obce s rozšířenou působností, a to
• uvedením v komunitním plánu pro dané území
• u nových sociálních služeb společně s uvedením
spoluúčasti obce/obcí na pokrytí nákladů služby
ve výši 10 - 20 % v závislosti na daném typu sociální
služby, formě poskytování a potřebnosti služby
identifikované v rámci území Jihomoravského kraje.
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 po 1. 1. 2012 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 podložena obcemi
či krajem, a v případě nové služby nebude navíc deklarován i finanční závazek, bude v získávání finančních
prostředků z veřejných zdrojů znevýhodněna.
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.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014

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 %

Pro vstup nově vzniklých sociálních služeb nebo
rozšiřujících se služeb do krajské financované sítě je
zásadním kritériem soulad rozvojového záměru sociální služby s aktivitami uvedenými v Akčním plánu
rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2014. 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 2014.

*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 2014
V následující tabulce je uveden přehled rozvojových
záměrů sociálních služeb na vznik nových nebo rozšíření
stávajících služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014.
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 2014 a jejich potřebnost
je reflektována v rámci procesů plánování sociálních
služeb na území 21 obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji.

Potřebnost rozvoje je deklarována obcemi s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji (usnesením Rady
města) a u nových sociálních služeb byla doložena
finanční spoluúčast v požadované výši (usnesením Zastupitelstva). 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 rozvojových záměrů sociálních služeb pro rok 2014 dodaných obcemi s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji
Poskytovatel
Armáda spásy, o.s.

Sociální služba
vznik nové
terénní programy

Obec s rozšířenou působností
Brno

Armáda spásy, o.s.

terénní programy

Brno

APLA JM, o.s.

sociální rehabilitace

Brno

Betánie, o.s.

denní stacionář

Brno

Diakonie ČCE

pečovatelská služba

Brno

Domov pro mne, o.s.

osobní asistence

Brno

Domov pro seniory
Foltýnova, p.o.

domov se zvláštním
režimem

Brno

Domov pro seniory
Vychodilova, p.o.

tísňová péče

Brno

Dotyk II, o.p.s.
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rozšíření stávající

raná péče

Brno, Břeclav, Moravský
Krumlov, Rosice, Šlapanice, Židlochovice

Hewer, o.s.

osobní asistence

Brno

IQ Roma servis, o.s.

SAS pro rodiny s dětmi

Brno

Lumina, o.s.

domov se zvláštním
režimem

Brno

Diecézní charita Brno Oblastní charita Brno

chráněné bydlení

Brno

Diecézní charita Brno Oblastní charita Brno

osobní asistence

Brno

Diecézní charita Brno Oblastní charita Brno

pečovatelská služba

Brno

Právo na život, o.s.

domov se zvláštním
režimem

Brno

Právo na život, o.s.

domov se zvláštním
režimem

Brno

Sdružení Práh, o.s.

chráněné bydlení

Brno

Slezská Diakonie

osobní asistence

Brno

Slezská Diakonie

odlehčovací služby

Brno

Slezská Diakonie

raná péče

Brno, Břeclav, Hodonín,
Moravský Krumlov

Středisko pečovatelské
služby Brno-Bystrc

pečovatelská služba

Brno

Komentář
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Sociální služba
rozšíření stávající

Obec s rozšířenou působností

Středisko pečovatelské
služby Brno-Bystrc

odlehčovací služby

Brno

Nemocnice Valtice, s.r.o.

sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

Brno, Břeclav, Hodonín,
Mikulov

Domov seniorů Břeclav

denní stacionář

Břeclav

IQ Roma servis

nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež

Břeclav

Dotyk II, o.p.s.

sociální rehabilitace

Břeclav, Moravský Krumlov, Židlochovice

Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.

centra denních služeb

Hodonín

Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.

osobní asistence

Hodonín

Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.

pečovatelská služba

Hodonín

Poskytovatel

vznik nové

proběhne výběrové řízení
na poskytovatele

SAS pro rodiny s dětmi

Hodonín

Sociálně-psychiatrické
centrum – Fénix, o.p.s.

denní stacionář

Kyjov

Nemocnice Kyjov, p.o.

sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

Kyjov, Veselí nad Moravou

Centrum sociálních
služeb Kuřim

pečovatelská služba

Komentář

záměr nezařazen – nesoulad s prioritami Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb

Kuřim

Domov u lesa
Tavíkovice, p.o.

denní stacionář

Moravský Krumlov

realizace záměru odložena
poskytovatelem

Domov u lesa
Tavíkovice, p.o.

týdenní stacionář

Moravský Krumlov

realizace záměru odložena
poskytovatelem

Diecézní charita Brno,
Oblastní Charita Rajhrad
Lístek, o.p.s.

pečovatelská služba
pečovatelská služba

Šlapanice
Šlapanice

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Tišnov

odlehčovací služby

Tišnov

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Tišnov

pečovatelská služba

Tišnov

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených
dětí v ČR, o.s.

osobní asistence
domov pro osoby se zdravotním postižením

Habrovanský zámek, p.o.
Oblastní charita Vyškov

Vyškov

osobní asistence

Vyškov
Vyškov

Oblastní charita Vyškov

chráněné bydlení

Vyškov

Oblastní charita Vyškov

odlehčovací služba

Vyškov

Oblastní charita Vyškov

nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež

Vyškov

Sdružení Piafa

osobní asistence

Vyškov

Sdružení Piafa

sociálně terapeutická dílna

Vyškov

Centrum sociálních
služeb, p.o.
Zámek Břežany, p.o.

noclehárna
denní stacionář

záměr nezařazen – nesoulad s prioritami Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb

Znojmo
Znojmo
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Náklady vyplývající z výše uvedených 46 aktuálních
rozvojových záměrů jednotlivých sociálních služeb pro
rok 2014 představují v souhrnu částku 47.656.731 Kč.
Z rozvojových záměrů služeb vyplývají nové požadavky
na krajský dotační systém ve výši 4.329.119 Kč, z dotací
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) tak bude
vyžadováno navýšení o 12.551.280 Kč.
Náklady na vznik 17 nových služeb činí celkově
20.985.285 Kč, z krajského dotačního titulu je požadována částka 1.137.810 Kč. z dotací MPSV 3.875.780 Kč.
Náklady vzniklé rozšířením 29 stávajících sociálních
služeb znamenají pro rok 2014 navýšení nákladů služeb
o 26.671.446 Kč. Navýšení požadavků na dotace JMK tak
představuje částku ve výši 3.191.309 Kč, z dotací MPSV
budou stávající služby požadovat o 8.675.500 Kč navíc
oproti roku 2013.
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SYSTÉMOVÉ PRIORITY

Systémové Priority
Následující kapitola Akčního plánu obsahuje informace o aktivitách Jihomoravského kraje pro rok 2014,
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

Aktivita byla realizována v letech 2012 a 2013 v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“
V roce 2014 bude probíhat další práce s výstupy aktivity prostřednictvím nastaveného procesu plánování
sociálních služeb v Jihomoravském kraji a v rámci realizace navazujícího projektu „Podpora plánování rozvoje
sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“

Harmonogram

průběžně rok 2014

Realizátor

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

Finanční náklady

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

Opatření A. 2.

Nastavení parametrů síťování sociálních služeb

Popis

Parametry pro síťování služeb, které jsou výstupem realizace projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních
služeb v Jihomoravském kraji II.“, budou v roce 2014 zavedeny do praxe, monitorovány a analyzovány ve spolupráci a klíčovými aktéry v oblasti sociálních služeb. Výsledná podoba se stane součástí připravovaného
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK, a také benchmarkingové databáze pro správu sítě
sociálních služeb v JMK.

Harmonogram

průběžně rok 2014

Realizátor

Jihomoravský kraj, členové pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb v JMK,
realizační tým individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“

Finanční náklady

Hrazeno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“
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SYSTÉMOVÉ PRIORITY

Opatření A. 3.

Vytvoření Expertní skupiny pro „síťování sociálních služeb na území JMK“

Popis

Aktivita byla realizovaná v průběhu roku 2012 a 2013 jako součást individuálního projektu „Podpora plánování
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“
V roce 2014 bude nadále probíhat spolupráce prostřednictvím nastaveného procesu plánování sociálních služeb
v JMK, jehož se členové Expertní skupiny aktivně účastní.
Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí budou o probíhajících aktivitách informovaní krajskou koordinátorkou plánování sociálních služeb, prostřednictvím těchto konzultací bude zajištěna vzájemná provázanost
národních a krajských strategií.

Harmonogram

průběžně rok 2014

Realizátor

Jihomoravský kraj, členové pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb v JMK,
realizační tým individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“

Finanční náklady

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

Opatření A. 4.

Sestavení „Metodiky síťování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“

Popis

Aktivita je výstupem individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském
kraji II.“ realizovaného od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2013.
V roce 2014 bude Metodika zavedena do praxe, prostřednictvím nastaveného procesu plánování sociálních
služeb v JMK a v rámci navazujícího projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském
kraji II.“ budou monitorovány a analyzovány dopady na způsob řízení a podobu sítě sociálních služeb v JMK.

Harmonogram

průběžně rok 2014

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 III.“

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.
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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.

SYSTÉMOVÉ PRIORITY

Opatření B. 1.

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

Popis

Akční plány představují jednoleté prováděcí dokumenty 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 také navrhnout k podpoře z prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí.
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 2014 dojde k vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2013 a ke tvorbě Akčního plánu pro rok 2015, s ohledem na provázanost dokumentu s termíny dotačního řízení na sociální služby.

Harmonogram

březen/duben 2014 – vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2013
30. červen 2014 – odevzdání rozvojových záměrů sociálních služeb z obcí s rozšířenou působností na Jihomoravský kraj pro tvorbu Akčního plánu pro rok 2015
září 2014 – předložení Akčního plánu pro rok 2015 do schvalovacích orgánů JMK

Realizátor

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

Finanční náklady

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

Opatření B. 2.

Popis

Nastavení systému posuzování a rozhodování o financování sociálních služeb v návaznosti na síť sociálních
služeb v souladu se střednědobým plánováním.
Pro rozhodování o financování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje budou od roku 2014 uplatněna kritéria, která jsou součástí Metodiky pro síťování sociálních služeb vytvořené v rámci realizace IP „Podpora
plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“
Pro rok 2014 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 nákladech sociálních služeb vzniklých po 1. 1. 2012 ve výši 10 – 20 % podle typu služby a formy poskytování.
V roce 2014 bude zahájena realizace navazujícího IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“ , jehož součástí bude vytvoření benchmarkingové databáze pro zefektivní systému hodnocení
efektivity sociálních služeb.

Harmonogram
Realizátor
Finanční náklady

průběžně rok 2014
Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“
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 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 nadregionální skladebnost a kompatibilita jednotlivých krajských plánů. Pro Jihomoravský
kraj je významná zejména spolupráce s krajem Vysočina
– v rámci regionu soudržnosti NUTS Jihovýchod.
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SYSTÉMOVÉ PRIORITY
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

Od ledna 2014 do června 2015 bude realizován navazující individuální projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“ Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Klíčové aktivity projektu navazují
na již realizované předchozí dva individuální projekty, rozvíjí je a doplňují v souladu se specifiky plánovacího
procesu v JMK a aktuálními trendy v oblasti plánování dostupnosti sociálních služeb na národní úrovni.
Klíčové aktivity projektu:
Podpora udržitelného systému plánování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální
úrovni
Vytvoření a působení multidisciplinárních týmů
Vznik a nastavení udržitelných nástrojů pro měření a hodnocení efektivnosti sociálních služeb - benchmarking
sociálních služeb
Podpora zvyšování kvality sociálních služeb
Informační aktivity - podpora informovanosti o nabídce sociálních služeb

Harmonogram

1. ledna 2014 – 30. června 2015

Realizátor

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

Finanční náklady

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

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.
V roce 2014 budou pokračovat pravidelná setkávání těchto pracovních skupin v rámci realizace individuálního
projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“ Tak bude podpořena odborná a metodická
stránka procesu plánování sociálních služeb, jeho aktivní naplňování na místní i krajské úrovni, včetně vzájemné
spolupráce. Cílem spolupráce bude především tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 a aktivity související s řízením sítě sociálních služeb.

Harmonogram

průběžně rok 2014 dle nastaveného harmonogramu projektu

Realizátor

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

Finanční náklady

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

SYSTÉMOVÉ PRIORITY

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 (dále jen
ORP), 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 s 21 ORP byly uzavřeny již v roce 2012, v roce 2014 pokračuje nastavená aktivní spolupráce.
V návrhu rozpočtu JMK pro rok 2014 jsou také vyčleněny finanční prostředky určené 21 ORP na podporu procesu plánování sociálních služeb v jednotlivých lokalitách.

Harmonogram

rok 2014 – pokračuje vlastní plnění obsahu smluv o spolupráci

Realizátor

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

Finanční náklady

Jihomoravský kraj

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 ORP využitelné
pro zpracování krajských dokumentů.
V souvislosti s realizací klíčových aktivit navazujícího individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ je web rozšířen o diskusní fóra a o kapitoly spojené s rozvojem a financováním sociálních
služeb, tak aby podklady z ORP měly jednotnou strukturu, byly dostupné a umožňovaly vzájemná porovnání.
V roce 2014 proběhne ve spolupráci s ORP aktualizace podkladů a v rámci realizace IP „Podpora plánování
rozvoje sociálních služeb v JMK III.“ začne vznikat softwarová aplikace umožňující porovnávání a hodnocení
sociálních služeb.

Harmonogram

průběžně rok 2014

Realizátor

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

Finanční náklady

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

Opatření C. 5.

Podpora procesů plánování skrze metodickou podporu a nabídku vzdělávání pro účastníky plánování

Popis

Nabídka vzdělávacích seminářů pro účastníky procesu plánování byla realizovaná prostřednictvím IP „Podpora
plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.“ od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2013. V souvislosti s ukončením projektu
již nebudou v dalším období vzdělávací semináře pořádány.
Metodické podpora bude probíhat nadále i v roce 2014 v rámci nastavených smluv o spolupráci v oblasti komunitního plánování mezi JMK a 21 ORP. Tým krajských metodiků plánování sociálních služeb je výstupem 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 plánovacího
procesu a jednotný metodický přístup.

Harmonogram

průběžně v roce 2014

Realizátor

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

Finanční náklady

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

24

Podpora rozvoje sociálních služeb ze strany Jihomoravského kraje se týká všech cílových skupin, především
tam, kde daná sociální služba neexistuje a zároveň
neexistuje žádná jiná alternativa poskytnuté podpory,
jež by byla obyvatelům dané lokality místně dostupná.
Podpora rozvoje se týká především terénních a ambulantních služeb, dále návazných služeb v procesu
transformace (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické
dílny, osobní asistence).
Není-li možno řešit životní situaci osoby v přirozeném prostředí, je podporován rozvoj služeb pobytových, s ohledem na potřebnost (stupeň závislosti
a potřebnou míru podpory).
Při rozvoji sociálních služeb na obecní úrovni je nutné
hledat také způsob, při kterém dojde k co nejefektivnějšímu využití finančních zdrojů se současným maximálním uspokojením konkrétních potřeb identifikovaných
na daném území. V praxi se jedná o hledání nejoptimálnější formy rozvoje vedoucí k nejvyšší možné efektivitě
poskytované služby jak pro samotného uživatele, tak
pro celý systém financování. Zvolená forma rozvoje má
vliv na výši potřebných finančních prostředků k uskutečnění těchto záměrů a jejich následnou udržitelnost.
V rámci plánovacího období let 2012 – 2014 je pro
podporu a rozvoj sociálních služeb důležitá efektivní
realizace individuálních projektů Jihomoravského kraje financovaných z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR. Realizátorem těchto projektů
je Odbor sociální věcí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje. Jedná se o dva navazující projekty tj. IP s názvem
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ a IP s názvem „Zajištění vybraných služeb
sociální prevence v Jihomoravském kraji.“
Obecně také podpora projektů organizací působících
v sociálních službách předkládaných do aktuálních výzev
Evropského sociálního fondu v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihomoravského
kraje.

Opatření D. 1.

Podporovat dostatečné poskytování služeb sociální péče terénní
a ambulantní formou a nabídky odlehčovacích služeb podle zjištěných potřeb uživatelů

Popis

Podpora těchto typů sociálních služeb je zohledněna v rámci nastavení minimální finanční spoluúčastí obcí
na 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

průběžně v roce 2014

Realizátor

poskytovatelé služeb, obce, Jihomoravský kraj

Finanční náklady

poskytovatelé služeb, obce, Jihomoravský kraj

SYSTÉMOVÉ PRIORITY

Opatření D. 2.

Podporovat zajištění dostatečné kapacity odpovídajících služeb pobytového charakteru

Popis

Zastupitelstvo JMK na svém zasedání dne 19. 11. 2009 schválilo návrh na uzavření Smlouvy o financování mezi
Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem na financování Projektu regionální infrastruktury JMK
ve výši 2 miliard Kč. Součástí uvedeného projektu je také výstavba nových kapacit pobytových zařízení pro
seniory.
V roce 2014 bude zahájena výstavba pobytového zařízení pro seniory v Újezdě u Brna. Zařízení bude poskytovat
služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem s plánovanou celkovou kapacitou 100 lůžek.

Harmonogram

průběžně v roce 2014

Realizátor

Jihomoravský kraj

Finanční náklady

Jihomoravský kraj – předpokládané náklady 144 mil. Kč

Opatření D. 3.

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

Popis

Cílem opatření je nabídnout lidem s postižením srovnatelné možnosti a podmínky pro život jako ostatním
občanům. Jihomoravský kraj se již několik let hlásí k myšlenkám deinstitucionalizace a má zájem transformovat
a humanizovat pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením v souladu se současnými trendy v oblasti
poskytování sociálních služeb. Nově nastavené služby mají zajistit dostatečné respektování individuálních
potřeb uživatelů a jejich práva.
Jihomoravský kraj kontinuálně přešel od realizace pilotního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních
služeb“ k projektu navazujícímu s názvem „Transformace sociálních služeb“. Projekt je, stejně jako pilotní,
hrazen z prostředků ESF OPLZZ a jsou do něj zapojena čtyři zařízení. Jedná se o organizace, jejichž zřizovatelem
je Jihomoravský kraj, konkrétně se jedná o tato zařízení: Srdce v domě, p.o., Paprsek, p.o., Domov Horizont,
p.o., Zelený dům pohody, p.o. Projekt bude opět sloužit ke vzdělávání v oblasti deinstitucionalizace a k cílené
přípravě všech aktérů transformačního procesu na proces změny. Hlavními aktivitami projektu jsou konzultace
a supervize, pořádání kulatých stolů či tvorba webových stránek, vzdělávání a mapování a vyhodnocování
průběhu procesu.
Pokračuje realizace „tvrdé“ (investiční) části transformace, tzn. výstavba rodinných domků pro klienty, kteří
vymění bydlení ve velkokapacitním ústavu za bydlení komunitního typu v běžné zástavbě. Aktivita je součástí
částečné transformace zařízení Srdce v domě, p.o. Projekt je rozdělen do dvou etap dle místa výstavby. V rámci
I. etapy budou vybudovány dva rodinné domy v obci Lednice se skupinovými domácnostmi (po 3 uživatelích).
Celkem zde najde nový domov 12 uživatelů ze stávajícího DOZP. Součástí projektu je i výstavba objektu, který
zajistí sociálně aktivizační a volnočasové aktivity uživatelům z domácností. II. etapa projektu je realizována
v obci Mikulov, kde budou vystavěny 2 rodinné domy (disponující skupinovými domácnostmi po 3 uživatelích)
pro dalších 12 osob.
Cílem těchto aktivit je umožnit osobám se zdravotním postižením prožít důstojný život v přirozeném prostředí,
s možností využívat běžně dostupné veřejné služby a začlenit se do většinové společnosti.

Harmonogram

I. etapa transformace - Lednice
do prosince 2013 – získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, veřejné zakázky na technický dozor
stavebníka, koordinátora BOZP, na dodavatele stavby
leden – prosinec 2014 – realizace výstavby 3 objektů, výběrové řízení na dodavatele vybavení interiéru
leden – duben 2015 – dokončení stavebních prací, kolaudace stavby
II. etapa transformace - Mikulov
do prosince 2013 – získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, veřejné zakázky na technický dozor
stavebníka, koordinátora BOZP, na dodavatele stavby
leden – prosinec 2014 – realizace výstavby 2 objektů, výběrové řízení na dodavatele vybavení interiéru
leden – duben 2015 – dokončení stavebních prací, kolaudace stavby

Realizátor

Jihomoravský kraj, Srdce v domě, příspěvková organizace

Finanční náklady

26.145.572 Kč hrazeno z Integrovaného operačního programu a rozpočtu ČR, 2.465.091 Kč hrazeno z rozpočtu
JMK v rámci projektu „Srdce v domě, p.o. – Transformace I. etapa“
16.247.738 Kč hrazeno z Integrovaného operačního programu a rozpočtu ČR, 3.299.415 Kč hrazeno z rozpočtu
JMK v rámci projektu „Srdce v domě, p.o. – Transformace II. etapa“
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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

V roce 2014 bude i nadále probíhat realizace individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, v rámci kterého bude posledním rokem financováno 83 služeb sociální prevence
v JMK.
Prostřednictvím projektu jsou podpořeny následující typy sociálních služeb: azylové domy, domy na půl cesty,
intervenční centrum, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace a terénní programy, 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 nebude v roce
2014 Jihomoravským krajem podpořeno samostatným dotačním titulem, ale v rámci návrhu k podpoře z dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí.

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.

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“

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 2014 v návaznosti na vyhlášené výzvy.

Realizátor

Jihomoravský kraj

Finanční náklady

-

SYSTÉMOVÉ PRIORITY

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 ne-

zbytné k tomu, aby se do procesu zapojil efektivně, aby
se výkon jednotlivců i pracovních a koordinačních skupin
soustavně zlepšoval a aby se lidé rozvíjeli způsobem,
který bude maximalizovat jejich potenciál pro růst.
Vzdělávání účastníků pozitivně ovlivňuje jejich motivaci,
spokojenost s procesem plánování a vazbu na místo,
nehledě na to, že podporuje chuť aktivně a naplno se
zapojit do procesu plánování a převzít spoluzodpovědnost za plnění cílů.

Opatření E. 1.

Podpora a realizace metodické podpory procesu plánování sociálních služeb vytvořením lektorského týmu

Opatření E. 2.

Realizace vzdělávání pro účastníky procesu plánování sociálních služeb

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

Opatření E. 4.

Podpora a zvyšování kvality poskytovaných služeb v souladu se Standardy kvality sociálních služeb

Jednotlivá opatření byla realizována v letech 2012 a 2013 prostřednictvím aktivit individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.“. V souvislosti s ukončením projektu v roce 2014 vzdělávací aktivit
již nebudou probíhat.
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Priority pro cílové skupiny
V rámci kapitoly Priority pro cílové skupiny jsou pod jednotlivými opatřeními zařazeny záměry na vznik nových
nebo rozvoj stávajících služeb pro rok 2014. 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 2014
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 komunitního plánování
v obcích s rozšířenou působností na základě spolupráce s poskytovateli v daném regionu. Potvrzení potřebnosti rozvoje
služby bylo doloženo schválením v Radě příslušné obce s rozšířenou působností. V případě vzniku nové služby bylo
doloženo také usnesení Zastupitelstva dané obce o závazku spolufinancování služby.
Pokud je rozvojový záměr určený pro více cílových skupin, podrobné informace v tabulce jsou uvedeny jen u jedné
z nich, u ostatních je záměr 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.
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Opatření 1.1. Zvýšení dostupnosti (místní, časové, informační) terénních služeb
pro seniory s cílem umožnit setrvání v přirozeném prostředí a zachovat kvalitu života.
Vznik nové sociální služby
ORP Brno
Poskytovatel
Základní
údaje
o službě

Domov pro seniory Vychodilova,
příspěvková organizace
Kapacita služby
terénní
okamžitá/
roční

ambulantní
denní/roční

Územní
působnost

tísňová péče

registrace:
9/2013
zahájení
poskytování:
12/2013

Jihomoravský kraj

pobytová

vedoucí

počet lůžek

sociální pracovník

1

pracovníci
v sociálních
službách
roční 100

Úhrady od uživatelů

Dotace kraj

600 000 Kč
Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Harmonogram realizace

Počet pracovníků/úvazků

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby

Sociální služba

další pracovníci
v přímé péči

5

technicko administrativní
personál

0.5

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Dotace
od obce/obcí

1 000 000 Kč

Forma
poskytování

Cílová
skupina

terénní

senioři,
osoby se
zdravotním
postižením

Finanční náklady služby
provozní

mzdové

celkem

800 000 Kč

2 700 000 Kč

3 500 000 Kč

Příspěvek
zřizovatele

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

1 900 000 Kč

Tísňová péče představuje důležitý předpoklad k prodloužení doby, po kterou může uživatel setrvat ve svém přirozeném prostředí i přes jistou míru snížení soběstačnosti, zvyšuje pocit bezpečí a posouvá hranici pro nezbytný přechod do pobytového
zařízení. V městě Brně a Jihomoravském kraji tato služba zatím není poskytována.

ORP Šlapanice
Poskytovatel
Základní údaje o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby

Lístek, o.p.s.

terénní
okamžitá/
roční

Kapacita služby
ambulantní pobytová
denní/ roční počet lůžek

Dotace kraj

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina
osoby se
Brno, ORP
zdravotním
terénní
Šlapanice
postižením,
senioři
Finanční náklady služby
provozní
mzdové
celkem

164 000 Kč

450 000 Kč

614 000 Kč

Příspěvek
zřizovatele

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

0.1
1.75
0
0
Dotace od obce/
obcí

48 000 (Úřad
práce)
Potřebnost byla zjišťována na jednotlivých obcích jednáním se starosty. Některé obce vyjádřily potřebnost bez závazku spolufinancování,
některé potvrdily spoluúčast na financování. Potřebnost byla též deklarována Magistrátem města Brna a Městem Šlapanice ve vyjádřeních k registraci služby, a to v souvislosti s příslušnými akčními plány sociálních služeb. Záměrem je celkovou kapacitu služby využít
z poloviny na území města Brna a z poloviny a území obcí ORP Šlapanice. Pozn. náklady a zdroje jsou uvedeny pouze pro ORP Šlapanice.
198 000 Kč

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál

2 okamžitá

Úhrady od uživatelů

Harmonogram
realizace
registrace:
23. 4. 2013 zahápečovatelská služba
jení poskytování:
1. 5. 2013
Počet pracovníků/úvazků
vedoucí
0.25
Sociální služba

100 000 Kč

206 500 Kč

61 500 Kč
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ORP Vyškov

Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Sociální služba

Harmonogram
realizace

Územní působnost

Forma
poskytování

Cílová
skupina

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí
v ČR, o. s.

osobní asistence

registrace: červenec 2013 zahájení
poskytování: leden
2014

region Vyškov +
obce dostupné
do 30 km z přilehlých okresů

terénní

senioři,
osoby se
zdravotním
postižením

Kapacita služby

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Počet pracovníků/úvazků

terénní

ambulantní

pobytová

vedoucí

1/0,20

okamžitá/roční

denní/
roční

počet
lůžek

sociální pracovník

1/0,30

pracovníci v sociálních službách

3/1,0

další pracovníci
v přímé péči

2/20

Úhrady od uživatelů
Finanční
zdroje
služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

200 000 Kč

Dotace
kraj

21 000 Kč

technicko administrativní
personál

DPP

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Dotace od obce/
obcí

50 000 Kč

Finanční náklady služby
provozní

mzdové

celkem

40 000 Kč

350 000 Kč

390 000 Kč

Příspěvek zřizovatele

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje
80 000 Kč
(Úřad práce,
nadace, fyzické a právnické osoby)

39 000 Kč

Osobní asistence ve vyškovském regionu zcela chybí, ze strany klientů je však o ni projevován zájem. Cílem naší organizace je
mimo jiné i snaha o co nejdelší zachování uživatele v jeho přirozeném prostředí a oddálení ústavní péče a osobní asistencí tak
můžeme přirozené navázat na naplňování tohoto cíle. Osobní asistence navrací pocit důstojnosti klienta.

ORP Vyškov
Poskytovatel
Základní údaje o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru
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Oblastní charita Vyškov

Harmonogram
realizace

registrace: srpen
osobní asistence 2013 zahájení poskytování: leden 2014

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina
senioři,
osoby se
Vyškov
terénní
zdravotním
postižením
Finanční náklady služby
provozní
mzdové
celkem

Počet pracovníků/úvazků
vedoucí
1 / 0,2
sociální pradenní/roční počet lůžek
1 / 0,4
covník
pracovníci v soci2 / 2,0
álních službách
345 000 Kč 640 000 Kč
985 000 Kč
další pracovníci
3/30
v přímé péči
technicko administrativní
3 / 0,2
personál
Dotace ze státPříspěvek
Dotace ze
Dotace od obce/
Úhrady od uživatelů
Dotace kraj
ního rozpočtu
zřizova- strukturálních Jiné zdroje
obcí
(MPSV)
tele
fondů EU
140 000 Kč dotace
220 000 Kč
210 000 Kč
375 000 Kč
města Vyškov,
40 000 Kč ostatní obce
Na základě šetření a zpětné vazby od našich uživatelů služeb a jejich rodinných příslušníků, evidujeme řadu žádostí o osobní
asistenci, která ve Vyškově chybí. Je to velmi důležitá služba pro zdravotně hendicapované občany města Vyškova napříč věkovými skupinami a rovněž pro seniory dlouhodobě nemocné, postižené některou s forem demencí, nevyléčitelně nemocných,
klientů domácí hospicové péče, s kterými již Charita začala aktivně pracovat. Propojení pečovatelské, ošetřovatelské služby
a osobní asistence přinese našim občanům komplex služeb, kterým umožní žít důstojně v přirozeném domácím prostředí.
Terénní služby jsou méně nákladné oproti lůžkovým zařízením, šetří městu a JMK nemalé prostředky a umožňují uživatelům
služeb zůstat doma v okruhu svých blízkých. Charita s osobní asistencí a teréními službami má letité zkušenosti, proto můžeme
přenést do Vyškova dobrou praxi z jiných Charit, které tuto službu rozvíjejí.
terénní
okamžitá/
roční

Kapacita služby
ambulantní
pobytová

Sociální služba
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Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Brno
Poskytovatel

Registrační
Sociální služba
číslo

Základní údaje o službě Diakonie ČCE - středisko
v Brně

4837389

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

okamžitá/
roční

2013

2014

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

ambulantní
denní/
roční

pobytová

vedoucí

počet
lůžek

sociální pracovník
pracovníci
v sociálních
službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál

7/60

8/70

Úhrady od uživatelů

1. kvartál 2014

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
terénní

pečovatelská
služba

Harmonogram realizace rozšíření

Dotace
z rozpočtu
JMK

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

0.3

0.3

1

1

6.875

7.875

0

0

0.45

0.45

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

Příspěvek
zřizovatele

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina
senioři
a osoby se
Brno
terénní
zdravotním
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014

provozní

479 000 Kč

500 000 Kč

mzdové

2 646 000 Kč 2 911 000 Kč

celkem

3 125 000 Kč 3 411 000 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje: dary, nadace
a nadační fondy

2013
750 000 Kč
316 000 Kč
900 000 Kč
850 000 Kč
200 000 Kč
2014
830 000 Kč
400 000 Kč 1 100 000 Kč
950 000 Kč
131 000 Kč
Pečovatelská služba Diakonie ČCE - střediska v Brně se specializuje na pomoc seniorům a osobám se syndromem demence
nebo poruchami paměti (40-50% klientů služby). V tom lze také také spatřovat výjimečnost této služby, když se na tuto službu
klienti často obrací z toho důvodu, že jim jiné pečovatelské služby ve městě Brně nebyly schopny pomoci. Na přání klientů byla
počátkem letošního roku rozšířena provozoní doba od 6.00 do 20.00 hod. V případě rozšíření služby o jednu pečovatelku by
mohlo dojít k uspokojení doposud neuspokojených žadatelů a služba by tak poskytla potřebnou pomoc více klientům. Organizace je také flexibilně připravena v případě zájmu klientů provozní dobu dále rozšiřovat. Toto rozšíření pečovatelské služby je
tak v souladu s Opatřením 2.1 pro cílovou skupinu Senioři v rámci 3. Komunitního plánu města Brna pro období 2013-2015.
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ORP Brno

Základní
údaje
o službě

Poskytovatel
Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Brno - Charitní pečovatelská služba

Registrační
Harmonogram realizace
Sociální služba
číslo
rozšíření
4465490

Kapacita
a personální
zabezpečení služby

Finanční
zdroje
služby
Zdůvodnění potřebnosti
záměru

32

okamžitá/roční

2013

13/95

2014

14/100

ambulantní
denní/
roční

Úhrady od uživatelů
2013
2014

1 380 000 Kč
1 466 000 Kč

2014

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
terénní

pečovatelská
služba

pobytová
počet lůžek

vedoucí
sociální pracovník
pracovníci
v sociálních
službách
další pracovníci v přímé
péči
technicko - administrativní
personál

0.5

0.5

0.5

0.7

13

14

1.025

1.025
Příspěvek zřizovatele

Dotace
z rozpočtu
JMK

Dotace ze
státního rozpočtu (MPSV)

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

717 000 Kč
870 000 Kč

471 000 Kč
724 000 Kč

1 800 000 Kč
2 000 000 Kč

Územní
Forma poCílová skupůsobskytování
pina
nost
město
senioři, osoby
Brno
terénní
se zdravotním
a okolí
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014
provozní

578 000 Kč

600 000 Kč

mzdové

4 200 000 Kč

4 460 000 Kč

celkem

4 778 000 Kč

5 060 000 Kč

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

Pečovatelská služba má zvýšené požadavky na odpolední, večerní a víkendové služby péče, stále se rozšiřuje a snaží se co nejvíce
uspokojit poptávku. Tím je plně vytížena personální kapacita služby a je třeba navýšit minimálně o jeden úvazek pečovatelky a 0,2
úvazku sociální pracovnice, aby bylo možné zajistit kvalitní šetření a sociální práci.
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ORP Brno

Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace rozšíření

Hewer - občanské
sdružení

4735331

osobní asistence

průběžně leden až
prosinec 2014

Kapacita služby
ambupobytová
lantní
denní/
počet lůžek
roční

terénní
okamžitá/
roční

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

roční
110

2013

roční
140

2014

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Dotace
z rozpočtu
JMK

Úhrady od uživatelů

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014
vedoucí
sociální pracovník
pracovníci
v sociálních
službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál
Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

1

1

1

2

20

22

0.5

0.5

1

1

Cílová skupina
senioři
Jihomoravský
a osoby se
terénní
kraj
zdravotním
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014

Dotace
Příspěz rozpočtu vek zřizoobce/obcí
vatele

Územní
působnost

Forma poskytování

provozní

979 150 Kč

1 183 216 Kč

mzdové

5 928 859 Kč

6 704 893 Kč

celkem

6 908 009 Kč

7 888 109 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

2013 2 900 000 Kč
99 000 Kč
2 420 000 Kč
240 000 Kč
2014 3 123 600 Kč
664 509 Kč
3 550 000 Kč
550 000 Kč
Nárůst potřeby oproti roku 2013 je dán přirozeným demografickým vývojem (především nárůstem počtu seniorů) a celospolečenskou potřebou podpory péče v přirozeném prostředí uživatelů s využitím pomoci terénních sociálních služeb (zejména
u osob s nižším stupněm závislosti). Dalším faktorem je ne zcela pokrytá poptávka po zajištění služby v nočních hodinách
a o svátcích, dále při nepravidelných službách malého časového objemu (např. snesení uživatelů ze schodů při přepravě), při
péči o lidi s nadváhou nebo o lidi v terminálním stádiu života. Jen za prvních 5 měsíců roku 2013 pracovníci Heweru podepsali
15 nových smluv s občany Brna, kteří by bez fungující terénní péče museli vyhledávat pobytová zařízení.

ORP Brno

Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace
rozšíření

Statutární město
Brno, městská část
Brno-Bystrc

1937088

pečovatelská
služba

od 1.10.2013

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
ambupobytová
lantní
denní/
okamžitá/roční
počet lůžek
roční
terénní

Kapacita
a personální zabezpečení
služby

Finanční
zdroje
služby
Zdůvodnění potřebnosti
záměru

2013

16/670

5/80

2014

16/700

5/80

Úhrady od uživatelů

vedoucí

1/0,6

1/0,6

sociální pracovník

1/1

1/1

13/11,7

15 /13,7

6/5

6/5

Dotace
z rozpočtu obce/
obcí

Příspěvek
zřizovatele

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál
Dotace
z rozpočtu
JMK

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina
senioři,
městské
osoby se
části Bystrc
terénní
zdravotním
a Kníničky
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014
provozní

2 567 100 Kč

2 600 000 Kč

mzdové

6 013 900 Kč

6 500 000 Kč

celkem

8 581 000 Kč

9 100 000 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

2013
1 650 000 Kč
1 131 000 Kč
5 800 000 Kč
2014
1 850 000 Kč
1 200 000 Kč
6 050 000 Kč
V současnosti poskytujeme terénní pečovatelskou službu v pracovní dny od 7,15hod. do 15,45 hod. Ve dnech pracovního klidu
rozvážíme pouze obědy. Navrhujeme prodloužit poskytování terénní pečovatelské služby do 21 hod., a to i ve dnech pracovního
klidu. Náš návrh vychází z potřeb našich klientů, kdy se prodloužila čekací doba do domovů pro seniory a v terénu zůstávají
klienti, kteří mají výrazně sníženou soběstačnost a potřebují i ve večerních hodinách pomoc další osoby.
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ORP Hodonín

Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální služba

Harmonogram
realizace rozšíření

Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.

9740534

osobní asistence

od 1.1.2014

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje
služby
Zdůvodnění potřebnosti
záměru

terénní
okamžitá/
roční
2013

7//30

2014

8//34

ambulantní
denní/
roční

pobytová

vedoucí

1/0,1

1/0,1

počet lůžek

sociální pracovník

1/0,1

1/0,1

8/4,3

9/5,5

4/1,5

4/1,5
Příspěvek
zřizovatele

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál

Úhrady od uživatelů
2013
2014

686 000 Kč
750 000 Kč

Dotace
z rozpočtu
JMK

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

239 000 Kč
320 000 Kč

435 000 Kč
490 000 Kč

270 000 Kč
280 000 Kč

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová
skupina
senioři
ORP Hodoa osoby se
terénní
nín
zdravotním
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014
provozní

270 000 Kč

270 000 Kč

mzdové

1 430 000 Kč

1 640 000 Kč

celkem

1 700 000 Kč

1 910 000 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje
(Úřad práce)
70 000 Kč
70 000 Kč

Kontinuální každoroční nárůst počtu uživatelů služby a nárůst hodin přímé péče. Vzhledem k demografickému vývoji v regionu
roste poptávka po službách osobní asistence. O službu je neustále větší zájem, obrací se na nás neustále větší počet zájemců.

ORP Hodonín
Poskytovatel
Základní
údaje
o službě

Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.

Registrační
číslo

Sociální služba

6089315

pečovatelská
služba

terénní
okamžitá/roční

ambulantní
denní/
roční

vedoucí

1/0,8

1/0,8

počet lůžek

sociální pracovník

1/0,3

1/0,3

19/14,8

20/15,8

4/1,5

4/1,5
Příspěvek
zřizovatele

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál

2013 18/402

Zdůvodnění potřebnosti
záměru
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Úhrady od uživatelů
2013
2014

2 015 000 Kč
2 150 000 Kč

od 1.1.2014

ORP
Hodonín

pobytová

2014 20/423

Finanční
zdroje
služby

Územní
působnost

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Harmonogram realizace rozšíření

Dotace
z rozpočtu
JMK

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

316 000 Kč
425 000 Kč

1 484 000 Kč
1 499 000 Kč

1 210 000 Kč
1 220 000 Kč

Forma poskyCílová skupina
tování
senioři
a osoby se
terénní
zdravotním
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014

provozní

1 600 000 Kč

1 600 000 Kč

mzdové

3 600 000 Kč

3 810 000 Kč

celkem

5 200 000 Kč

5 410 000 Kč

Dotace
ze strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje
(Úřad práce)
130 000 Kč
71 000 Kč

O službu je větší zájem. Obrací se na nás neustále větší počet zájemců. Vzhledem k demografickému vývoji v regionu roste poptávka po pečovatelských službách.
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ORP Kuřim

Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Registrační číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace
rozšíření

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová
skupina

Centrum sociálních
služeb Kuřim

6989675

pečovatelská
služba

od 1.1.2014

ORP Kuřim

terénní

senioři,
osoby
s tělesným
postižením

Počet pracovníků/úvazků

Kapacita služby

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

terénní

ambulantní

pobytová

okamžitá/
roční

denní/
roční

počet
lůžek

2013

4/260

2013

2014

vedoucí

1/0,8

1/0,8

sociální pracovník

1/0,2

1/0,2

pracovníci
v sociálních
službách

6/4,7

8/6,7

technicko administrativní
personál

15/9,04

15/8,54

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

Příspěvek
zřizovatele

2013

2014

provozní

3 817 000 Kč

3 932 000 Kč

mzdové

3 354 000 Kč

3 651 000 Kč

celkem

7 171 000 Kč

7 583 000 Kč

další pracovníci
v přímé péči
2014

Finanční
zdroje
služby

8/50

Finanční náklady služby

5/265

8/50
Dotace
z rozpočtu JMK

Úhrady od uživatelů
2013

3 852 540 Kč

728 000 Kč

2 590 460 Kč

2014

4 002 000 Kč

991 000 Kč

2 590 000 Kč

Zdůvodnění potřebnosti
záměru

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

Rozšíření pečovatelské služby do ostatních obcí ORP.

ORP Šlapanice
Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace

Diecézní charita Brno,
Oblastní Charita
Rajhrad

9592025

pečovatelská
služba

průběžně v roce 2014

Kapacita služby
terénní
okamžitá/
Kapacita
roční
a personální
zabezpečení služby 2013 6/100

ambupobytová
lantní
denní/
počet lůžek
roční

Finanční
zdroje
služby
Zdůvodnění potřebnosti
záměru

vedoucí

Forma poskytování

Cílová skupina
senioři, osoby
ORP Šlapanice
terénní
s tělesným
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014
provozní

285 880 Kč

300 000 Kč

mzdové

1 201 926 Kč

1 300 000 Kč

celkem

1 487 806 Kč

1 600 000 Kč

1

Dotace
z rozpočtu
JMK

sociální pracovník
pracovníci
v sociálních
službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál
Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

Dotace ze
Příspěvek
strukturálních
zřizovatele
fondů EU

2014 8/120

Úhrady od uživatelů

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Územní působnost

1

1

6

8

2013

600 000 Kč

51 000 Kč

323 000 Kč

120 806 Kč

43 000 Kč

2014

740 000 Kč

100 000 Kč

420 000 Kč

135 000 Kč

55 000 Kč

Jiné zdroje
350 000 Kč (sbírka, dary,
půjčovna pomůcek)
150 000 Kč (sbírka)

Navýšení počtu klientů v obcích na území obce s rozšířenou působností Šlapanice, potřebnost rozšíření péče v souvislosti se
zvýšenou poptávkou o poskytování pečovatelské služby; zajištění poskytování péče obyvatelům v objektu Grand Residence
v Modřicích.
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ORP Tišnov

Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Tišnov

7695584

Kapacita služby
terénní
okamžitá/
Kapacita
roční
a personální zabezpečení služby 2013 12/98

ambulantní
denní/
roční

pobytová
počet lůžek

2014 13/108

Úhrady od uživatelů
Finanční
zdroje
služby

Zdůvodnění potřebnosti
záměru
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Dotace
z rozpočtu
JMK

Územní
Forma poCílová skupůsobnost
skytování
pina
Rok 2012:
ORP Tišnov
(90%), ORP
senioři, osoby
pečovatelská
1.1.2014 - 31.12.2014 Kuřim (7%),
terénní
se zdravotním
služba
ORP Bystřice
postižením
n. P. (2%) ORP
Brno (1%)
Počet pracovníků/úvazků
Finanční náklady služby
2013
2014
2013
2014

Sociální služba

Harmonogram realizace rozšíření

vedoucí
sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál
Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

1/0,3

2/0,6

10/8,24

10/8,96

5/1,6

5/0,9

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

provozní

711 050 Kč

803 635 Kč

mzdové

2 771 800 Kč

3 027 500 Kč

celkem

3 482 850 Kč

3 831 135 Kč

PříspěDotace ze
vek
strukturálních
zřizovafondů EU
tele

Jiné zdroje

135 000 Kč
(Úřad práce, dary)
125 250 Kč
2014
1 323 385 Kč
240 000 Kč
1 842 500 Kč
300 000 Kč
(Úřad práce, dary)
Potřebnost této služby charakterizuje neustále se zvyšující poptávka od nových uchazečů a vzrůstající požadavky na rozsah služby
ze strany stávajících klientů. O vysoké potřebnosti služby svědčí také fakt, že všechna pobytová zařízení v regionu pro cílovou
skupinu seniorů jsou plně obsazena a čekací doba je příliš dlouhá. Proto se na nás mnoho seniorů obrací právě s požadavkem
suplovat tato zařízení. Důležitým argumentem je i nezastupitelnost služby, protože v rámci regionu ostatní pečovatelské služby
zpřístupňují službu jen občanům určitých obcí, pro občany zbylých obcí je tak využití naší služby často jediné řešení, jak zůstat
důstojně ve své domácnosti. Od doby vzniku naší služby ji každoročně využije více uživatelů, a to nás vede k průběžnému navyšování kapacity a nárůstu personálního zabezpečení. V roce 2008 byla pečovatelská služba poskytována 6 uživatelům, v roce 2009
již 25 uživatelům, v roce 2010 službu využilo 75 uživatelů, v roce 2011 to bylo 83 uživatelů a v roce 2012 pak 98 uživatelů.
2013

1 200 850 Kč

200 000 Kč

1 675 000 Kč

272 000 Kč

PRIORITY PRO SENIORY

Opatření 1.2. Rozšíření a zkvalitnění služeb zajišťujících pomoc rodinám pečujícím
o nesoběstačné seniory - ambulantní služby, terénní a pobytové odlehčovací služby
a služby aktivizační.
Vznik nových sociálních služeb
ORP Brno
Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Sociální služba

Harmonogram
realizace

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina

BETANIE - křesťanská pomoc, o.s.

denní stacionář

2014 registrace + zahájení
poskytování

Brno

ambulantní

senioři, osoby s tělesným
postižením

Kapacita služby

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Počet pracovníků/úvazků

terénní

ambulantní

pobytová

vedoucí

okamžitá/
roční

denní/roční

počet lůžek

sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách

Úhrady od uživatelů

Dotace kraj

technicko - administrativní personál

1

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

Dotace
od obce/obcí

Finanční
zdroje služby
700 000 Kč
Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

100 000 Kč

150 000 Kč

mzdové

celkem

240 000 Kč

810 000 Kč

1 050 000 Kč

Příspěvek
zřizovatele

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

2

další pracovníci
v přímé péči

15/15

Finanční náklady služby
provozní

157 500 Kč

dary:
50 000 Kč
Úřad práce:
50 000 Kč

Služby budou poskytovány osobám, které nejsou pro úbytek svých fyzických či psychických sil schopny samostatného pobytu
ve svém bydlišti v průběhu pracovních dnů, kdy jejich pečující příbuzný, případně jiná pečující osoba je v zaměstnání. Touto
péčí se dá podstatně oddálit či omezit potřeba nákladného pobytu uživatele v domovech pro seniory.
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Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Brno

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace
rozšíření

Statutrání město
Brno, MČ Brno-Bystrc

5412570

odlehčovací
služby

od 1.10.2013

Počet pracovník/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

okamžitá/
roční

ambulantní
denní/
roční

pobytová
počet lůžek

2013

10

2014

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

15

Úhrady od uživatelů
2013
2014

Dotace
z rozpočtu
JMK

1 199 000 Kč
1 400 000 Kč

vedoucí
sociální pracovník
pracovníci
v sociálních
službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál

1/0,2

1/0,2

1/0,5

1/0,5

7/3,75

8/4,25

5/2,75

5/2,75

2/0,75

2/0,75

Dotace
Dotace ze státz rozpočního rozpočtu
tu obce/
(MPSV)
obcí
87 000 Kč
90 000 Kč

Příspěvek
zřizovatele

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina
senioři, osoby
město Brno
pobytová
se zdravotním
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014
provozní

1 157 000 Kč

1 190 000 Kč

mzdové

2 800 000 Kč

3 000 000 Kč

celkem

395 700 Kč

4 190 000 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

2 671 000 Kč
2 700 000 Kč

Naše zařízení poskytuje odlehčovací služby pro město Brno. Čekací doba v současnosti je minimálně tři měsíce. V loňském roce
jsme nemohli uspokojit 35 žadatelů. Služba je velmi žádaná.

ORP Břeclav

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace
rozšíření

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina

Domov seniorů
Břeclav, příspěvková
organizace

5713004

denní stacionář

II.pololetí 2014

Břeclav
a okolí

ambulantní

senioři

Kapacita služby
terénní

ambulantní
denní/
roční

pobytová

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014
vedoucí

0.1

Finanční náklady služby
2013
2014

0.1

provozní
100 000 Kč
250 000 Kč
sociální pra0.1
0.1
Kapacita
covník
a personální
pracovníci
zabezpečení
v sociálních
4
5
mzdové
300 000 Kč
550 000 Kč
služby
službách
2013
denní 7
další pracovníci
0.2
0.2
v přímé péči
celkem
400 000 Kč
800 000 Kč
technicko denní
administrativní
0.1
0.1
2014
12
personál
Dotace
Dotace ze státDotace
Dotace ze
Příspěvek
Úhrady od uživatelů z rozpočtu ního rozpočtu z rozpočtu
strukturálních
Jiné zdroje
zřizovatele
Finanční
fondů EU
JMK
(MPSV)
obce/obcí
zdroje služby
2013
100 000 Kč
60 000 Kč
240 000 Kč
2014
150 000 Kč
330 000 Kč
120 000 Kč 200 000 Kč
Jedná se ambulantní službu - zájem o tuto službu vychází z průzkumu potřeb provedeného firmou AUGUR Consulting s.r.o.
Služba pomůže stávajícím uživatelům prodloužit pobyt v jejich přirozeném prostředí, odlehčí osobám pečujícím o seniory
Zdůvodnění
v domácí péči, výhodou je místní i časová dostupnost služby. Zájem o tuto službu a její zařazení bylo průběžně projednáváno
potřebnosti
na setkáních triády komunitního plánování. Město Břeclav již plánuje rozsáhlé prezentační aktivity k seznámení široké veřejnoszáměru
ti s touto službou v rámci Týdne sociálních služeb k Mezinárodnímu dni seniorů. Jedná se o příspěvkovou organizaci, finanční
podpora rozšíření této sociální služby již byla Zastupitelstvem deklarována.
okamžitá/
roční
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počet lůžek
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ORP Hodonín

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace rozšíření

Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.

99691380

centra denních
služeb

od 1.1.2014

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby

okamžitá/
roční

ambulantní
denní/
roční

2013

4//12

2014

4//15

terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby

Úhrady od uživatelů
2013
2014

40 000 Kč
55 000 Kč

pobytová

vedoucí

počet
lůžek

sociální
pracovník
pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál
Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)
59 000 Kč
80 000 Kč

Dotace
z rozpočtu
JMK
20 000 Kč

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

1/0,1

1/0,1

1/0,1

1/0,1

2/0,5

3/0,7

1/0,1

1/0,1

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí
20 000 Kč
20 000 Kč

Příspěvek
zřizovatele

Územní působnost

Forma poskytování

Cílová
skupina
senioři
a osoby se
ORP Hodonín ambulantní
zdravotním
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014
provozní

40 000 Kč

50 000 Kč

mzdové

119 000 Kč

155 000 Kč

celkem

159 000 Kč

205 000 Kč

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje
(Úřad práce a jiné)
40 000 Kč
30 000 Kč

Záměr reaguje na zvýšenou poptávku po službě.

ORP Tišnov

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace rozšíření

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Tišnov

6280936

odlehčovací
služby

1.1.2014 - 31.12.2014

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

okamžitá/
roční

ambulantní
denní/
roční

pobytová

vedoucí

počet
lůžek

sociální pracovník

Územní
Forma poCílová skupůsobnost
skytování
pina
Rok 2012:
senioři,
ORP Tišnov
osoby
(80%), ORP
terénní
s chronickým
Kuřim (15%),
onemocněORP Brno
ním
(5%)
Finanční náklady služby
2013
2014
provozní

1/0,1

110 000 Kč

121 000 Kč

2/0,2

pracovníci v soci7/3,8
8/4,2
mzdové
1 183 000 Kč 1 301 300 Kč
álních službách
2013 5/20
další pracovníci
v přímé péči
celkem
1 293 000 Kč 1 422 300 Kč
technicko 2014 6/24
administrativní
4/0,42
4/0,32
personál
Dotace
Dotace ze státDotace
PříspěDotace ze
Úhrady od uživatelů z rozpočtu
ního rozpočtu
z rozpočtu vek zřizo- strukturálních
Jiné zdroje
JMK
(MPSV)
obce/obcí
vatele
fondů EU
2013
701 000 Kč
139 000 Kč
352 000 Kč
72 800 Kč
28 200 Kč (dary)
2014
841 000 Kč
15 000 Kč
321 000 Kč
80 000 Kč
30 300 Kč (dary)
Terénní odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov je jediná služba tohoto typu v regionu. K rozšíření stávajícího projektu nás
vede každoročně zvyšující se poptávka po službě a její nezastupitelnost jinou adekvátní sociální službou. Služba je realizována od roku 2010 - v daném roce ji využili 4 uživatelé, v roce 2011 14 uživatelů, v roce 2012 20 uživatelů. Smyslem služby je
poskytovat kvalifikovanou pomoc a podporu seniorům a osobám s chronickým onemocněním, o které běžně pečují v jejich
přirozeném sociálním prostředí rodinní příslušníci, jež tuto péči nejsou v potřebné míře po určitou dobu schopni zajistit, ale
usilují o to, aby jejich blízký nadále setrval v domácím prostředí.
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ORP Vyškov

Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální
služba

Harmonogram realizace rozšíření

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina

Oblastní charita
Vyškov

9072668

odlehčovací
služba

leden 2014

Vyškov

pobytová

senioři,
osoby se
zdravotním
postižením

Počet pracovníků/úvazků

Kapacita služby

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

vedoucí

1 / 0,2

1 / 0,2

sociální pracovník

1 / 0,4

1 / 0,4

pracovníci
v sociálních
službách

6 / 4,8

7 / 5,3

další pracovníci v přímé
péči

1 / 0,6

1 / 0,6

18

technicko - administrativní
personál

4 / 1,0

4 / 1,0

Dotace
z rozpočtu
JMK

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

Příspěvek zřizovatele

pobytová

okamžitá/
roční

denní/
roční

počet lůžek

2013

16

Úhrady od uživatelů

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

2014

terénní

2014

Finanční
zdroje služby

2013

ambulantní

Finanční náklady služby
2013

2014

provozní

1 100 000 Kč

1 175 000 Kč

mzdové

1 685 000 Kč

1 898 000 Kč

celkem

2 785 000 Kč

3 073 000 Kč

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

2013

1 780 000 Kč

225 000 Kč

340 000 Kč

290 000 Kč

150 000 Kč

2014

1 900 000 Kč

320 000 Kč

420 000 Kč

300 000 Kč

133 000 Kč
(sponzoring, dárci, sbírky)

Služba Odlehčovací služby je na Vyškovsku ve svém rozsahu jediná. I v tomto roce jsme zaznamenali navýšení počtu žádostí
o přijetí, které jsme nemohli uspokojit a z tohoto důvodu žádáme o rozšíření dvou míst. Demografické ukazatele stárnutí naší
populace a narůstající výskyt lidí s formami demence potrvrzují trend, který vede k rozšiřování kapacit služeb pro seniory.

Priorita 2 Zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních
Významnou část sociálních služeb pro seniory představují služby poskytované pobytovou formou. Cílem priority
je zajistit podmínky pro optimální a efektivní využití současných kapacit pobytových zařízení pro seniory v Jihomoravském kraji.
I přes podporu péče v domácím prostředí, trendy ve vývoji nejstarších věkových skupin zařízení budou vyžadovat
zajištění dostupné sítě těchto služeb na území kraje. Rozšíření kapacit v pobytových zařízeních přispěje ke zvýšení
kvality života uživatelů, kteří z důvodů vyšší poptávky po službě dlouhodobě čekají na přijetí.
V souladu s principy transformace je však současně kladen důraz na zkvalitňování a humanizaci existujících pobytových zařízení, s důrazem na rozšiřování práv uživatelů, individualizaci péče a větší otevřenosti vůči veřejnosti
a životu komunity.
Nezbytné je také soustředit pozornost na podporu služeb pro osoby se specifickými potřebami – osoby s demencí,
Alzheimerovou chorobou, s mentálním a dalším postižením, které vyžadují specifickou péči a zařízení pro ně určená,
nemají nedostatečnou kapacitu.

Opatření 2.1. Podpora zavádění principů transformace v zařízeních pro seniory.
Opatření nebude v roce 2014 realizováno.
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Opatření 2.2. Rozšíření kapacit odpovídajících pobytových služeb pro seniory
zohledňující potřebnost v dané lokalitě.
Vznik nových sociálních služeb
ORP Kyjov a Veselí nad Moravou

Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Druh sociální
služby

Harmonogram
realizace

Územní působnost

Forma poskytování

Cílová skupina

Nemocnice Kyjov, příspěvková
organizace

sociální služby
poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

registrace:
k 1.5.2013
zahájení poskytování:
od 1.7.2013

Kyjovsko,
Veselsko

pobytová

senioři

Kapacita služby
terénní

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

okamžitá/ roční

Počet pracovníků/úvazků

ambulantní

pobytová

vedoucí

0.1

denní/roční

počet
lůžek

sociální pracovník

0.1

pracovníci v sociálních službách

0.23

další pracovníci
v přímé péči

0.24

technicko administrativní
personál

0.05

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)
50 000 Kč

2

Finanční
zdroje služby

Úhrady od uživatelů
90 000 Kč

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Dotace
kraj

Finanční náklady služby
provozní

mzdové

celkem

33 578 Kč

159 107 Kč

192 685 Kč

Dotace
od obce/
obcí

Příspěvek
zřizovatele

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

38 000 Kč

15 000 Kč

Na Kyjovsku i Veselsku chybí zajištění péče o osoby, které již nepotřebují lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, ale vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemají zabezpečenou
(rodinou ani sociálními službami).
Jde zejména o osoby s chronickými nemocemi, celkovou nemohoucností, špatnou, nebo žádnou pohyblivostí.
Možností, jak tento problém řešit, je zřídit tzv. sociální lůžka v rámci zdravotnického zařízení lůžkové péče (Nemocnice Kyjov),
které mohou využít lidé na přechodnou – nepříznivou dobu, a potom se vrátit do domácího prostředí, nebo si zajistit jiné
vhodné a dostupné služby. Tímto získají (pacient i jeho rodina) čas na vyřízení potřebných záležitostí spojených se zajištěním
návazné péče.
Potřebnost sociálních lůžek je vnímána jak z praxe zdravotně-sociální pracovnice Nemocnice Kyjov, tak z praxe sociálních
pracovníků městských úřadů Kyjov a Veselí nad Moravou. Tato potřeba vyplývá také z Analýz potřeb veřejnosti a uživatelů
sociálních služeb na Kyjovsku a Veselsku, které byly realizované v r. 2012 v rámci komunitního plánování sociálních služeb.
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Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Brno, Břeclav, Hodonín, Mikulov
Poskytovatel
Základní
údaje
o službě

Registrační
číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace rozšíření

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina

3899573

sociální služby
poskytované
ve zdravotnických
zařízeních ústavní
péče

od ledna 2014

Jihomoravský
kraj

pobytová

senioři

Nemocnice
Valtice s.r.o.

Počet pracovníků/úvazků

Kapacita služby

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

2014

vedoucí

1/0,1

1/0,1

sociální pracovník

1/0,2

1/0,2

pracovníci v sociálních službách

14/10,3

16 /11,8

další pracovníci
v přímé péči

5/2

6 /2,4

35

technicko administrativní
personál

4 /0,8

4 /0,8

Dotace
z rozpočtu
JMK

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Dotace
z rozpočtu obce

Příspěvek zřizovatele

terénní

pobytová

okamžitá/
roční

denní/
roční

počet
lůžek

17

2014

Finanční
zdroje služby

2013

ambulantní

2013

Úhrady od uživatelů

Finanční náklady služby

2013

3 500 000 Kč

1 460 000 Kč

2014

55 500 000 Kč

2 800 000 Kč

2013

2014

provozní

2 000 000 Kč

4 000 000 Kč

mzdové

2 900 000 Kč

4 230 000 Kč

celkem

4 900 000 Kč

8 230 000 Kč

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

Potřebnost rozšíření služby vyplynula z enormního zájmu o službu, stávající kapacita nedostačuje. Potřebnost nových kapacit
je doložena níže uvedenými obcemi.

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

42

ORP

Kapacita
služby
2013

Předpokládaná kapacita služby
2014

Náklady na uživatele z dané
lokality 2013

Předpokládané
náklady na uživatele
z dané lokality 2014

Mikulov

2

10

576 470 Kč

2 351 428 Kč

Břeclav

6

13

1 729 414 Kč

3 056 859 Kč

Hodonín

3

1

864 705 Kč

235 142 Kč

Brno

6

11

1 729 411 Kč

2 586 571 Kč

PRIORITY PRO SENIORY

Opatření 2.3. Navýšení kapacit pobytových zařízení pro seniory se specifickými
potřebami – osoby s demencí, Alzheimerovou chorobou, s mentálním a dalším
postižením.
Vznik nových sociálních služeb
ORP Brno
Poskytovatel
Základní
údaje
o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Domov pro seniory Foltýnova,
příspěvková organizace
Kapacita služby
ambuterénní
pobytová
lantní
okamžitá/ denní/
počet lůžek
roční
roční

11

Finanční
zdroje služby

Úhrady
od uživatelů

Dotace kraj

Sociální služba

Harmonogram
realizace

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová
skupina
senioři s deregistrace: 07/2014 město Brno,
domov se zvláštním
mencí a Alzzahájení poskytová- Jihomoravský
pobytová
režimem
heimerovou
ní: 08/ 2014
kraj
chorobou
Počet pracovníků/úvazků
Finanční náklady služby
vedoucí

1-Jan

provozní

mzdové

sociální pracovník

1/0,25

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál
Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

6
1/0,5
2/0,75
Dotace od obce/
obcí

500 000 Kč
Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

1 200 000 Kč
800 000 Kč
(náklady jsou (náklady jsou
počítané
počítané
pouze na 5
pouze na 5
měsíců provo- měsíců provozu v r. 2014).
zu v r. 2014)
Příspěvek
zřizovatele

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

celkem

2 000 000 Kč

Jiné zdroje

1 500 000 Kč

Počty osob postižených demencí a Alzheimerovou chorobou se stále zvyšují, chybí lůžka. Je třeba vytvořit prostředí, které
prostorově, vybavením a kvalifikovaným personálem zajistí důstojný a kvalitní život takto postižených osob.

ORP Brno

Základní údaje o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Poskytovatel

Sociální služba

Harmonogram
realizace

PRÁVO NA ŽIVOT
místo poskytování:
Francouzská 16

domov se zvláštním
režimem

zahájení
poskytování:
1.1.2014

Kapacita služby
ambuterénní
pobytová
lantní
okamžitá/ denní/
počet lůžek
roční
roční

20

Finanční
zdroje služby
Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Úhrady
od uživatelů

Dotace kraj

Počet pracovníků/úvazků
vedoucí

1

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová
skupina
senioři
s AlzheimeroBrno
pobytová
vou demencí
a jinými typy
demencí
Finanční náklady služby

provozní

mzdové

celkem

900 000 Kč

1 100 000 Kč

2 000 000 Kč

Příspěvek
zřizovatele

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje
(dary)

sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál
Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

9

6
Dotace od obce/
obcí

1 450 000 Kč
400 000 Kč
150 000 Kč
Kapacita domovů se zvláštním režimem stále neodpovídá požadavkům a potřebám potencionálních klientů. Záměr tedy nabízí
potřebnou a prioritní službu, která je v souladu se strategií rozvoje sociálních služeb v JMK i v souladu s Komunitním plánem
sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015.
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ORP Brno

Základní údaje o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby
Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Poskytovatel

Sociální služba

Harmonogram
realizace

PRÁVO NA ŽIVOT
místo poskytování: Šámalova 60

domov se zvláštním
režimem

zahájení
poskytování: 1.1.2014

Kapacita služby
terénní ambulantní pobytová
okamžitá/
denní/
počet
roční
roční
lůžek

20

Územní působnost

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři s Alzheimerovou demenBrno
pobytová
cí a jinými typy
demencí
Finanční náklady služby
provozní
mzdové
celkem

Počet pracovníků/úvazků
vedoucí
1
sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál

9
900 000 Kč

1 100 000 Kč

2 000 000 Kč

4

Dotace
Dotace ze
Příspěvek zřizoJiné zdroje
od obce/
strukturálních
(dary)
vatele
obcí
fondů EU
1 450 000 Kč
400 000 Kč
150 000 Kč
Kapacita domovů se zvláštním režimem stále neodpovídá požadavkům a potřebám potencionálních klientů. Záměr tedy nabízí
potřebnou a prioritní službu, která je v souladu se strategií rozvoje sociálních služeb v JMK i v souladu s Komunitním plánem
sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015.
Dotace
kraj

Úhrady od uživatelů

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Brno

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace rozšíření

LUMINA, o.s.

2405551

domov se
zvláštním
režimem

od 15. srpna 2013

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

okamžitá/
roční

ambulantní
denní/
roční

2013

2014

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru
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Úhrady od uživatelů

pobytová

vedoucí

počet
lůžek

sociální pracovník
pracovníci
v sociálních
službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál

50

85
Dotace
z rozpočtu
JMK

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

1

1

1

2

13

24

6

11

2.5

4.5

Dotace
Příspěz rozpočtu vek zřizoobce/obcí
vatele

Územní
působnost

Forma poskyCílová skupina
tování
senioři
s AlzheimeroBrno-město
pobytová
vou demencí
a jinými typy
demencí
Finanční náklady služby
2013
2014
provozní

5 755 389 Kč

9 785 000 Kč

mzdové

5 159 084 Kč

8 770 450 Kč

celkem

10 914 473 Kč 18 555 450 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

2013
8 998 473 Kč 236 000 Kč 1 480 000 Kč
200 000 Kč (dary, sponzoring)
2014 15 389 450 Kč 400 000 Kč 2 516 000 Kč
50 000 Kč
200 000 Kč (dary, sponzoring)
Domov se zvláštním režimem Santini ve Křtinách má stávající kapacitu 50 klientů. Je doložený neustále se zvyšující zájem
ze strany rodin seniorů s diagnózou Alzheimerovy nemoci a jiných typů stařeckých demencí, kteří preferují umístění klienta
ve městě Brně. Občanské sdružení Lumina má pronajatou budovu s dokončující se rekonstrukcí pro provoz domova se zvláštním režimem v Brně-Židenicích, s kapacitou 50 lůžek. Do této budovy se předpokládá umístění 15 klientů Domova pro seniory,
kteří jsou v současné době ubytováni ve Křtinách, a dále rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem pro brněnské klienty.
Takto bude využita celková kapacita domu 50 klientů a bude možno uspokojit zájemce o tuto službu.

PRIORITY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

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.

Opatření 3.1. Podpora kvality a komplexnosti odborného poradenství a podpora
sociálně aktivizačních služeb.
Rozvoj těchto služeb nebude v roce 2014 pro cílovou skupinu realizován.

Opatření 3.2. Podpora a rozvoj chráněného a podporovaného bydlení.
Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Brno

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace
rozšíření

Sdružení Práh

6532530

chráněné bydlení

1/1/2014

Kapacita služby
terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

ambupobytová
lantní
denní/
počet lůžek
roční

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014
vedoucí

3/0,22

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová
skupina
osoby
s chronickým
Brno
pobytová
duševním
onemocněním
Finanční náklady služby
2013
2014

3/0,22

provozní
580 000 Kč
620 000 Kč
sociální pra3/2,7
4/3,2
covník
pracovníci v soci0
0
mzdové
760 000 Kč
940 000 Kč
álních službách
2013
9
další pracovníci
0
0
v přímé péči
celkem
1 340 000 Kč 1 560 000 Kč
technicko 2014
11
administrativní
6/0,46
6/0,46
personál
Dotace ze
Dotace
Dotace ze státDotace
Příspěvek
Úhrady od uživatelů z rozpočtu
ního rozpočtu
z rozpočtu
strukturálních
Jiné zdroje
zřizovatele
JMK
(MPSV)
obce/obcí
fondů EU
2013 325 000 Kč 157 000 Kč
608 000 Kč
250 000 Kč
2014 390 000 Kč 180 000 Kč
710 000 Kč
280 000 Kč
3. komunitní plán města Brna obsahuje prioritu Podpora a rozvoj chráněného a podporovaného bydlení pro osoby s duševním
onemocněním. V současné době je stále nedostatek chráněného bydlení pro tuto cílovou skupinu. V r. 2014 bude probíhat rekonstrukce domu na Křenové 63 pro chráněné bydlení, předpoklad začátku jeho využívání je však až od r. 2015. Z toho důvodu
jsme se rozhodli navýšit kapacitu alespoň ve stávajících prostorách chráněných bydlení o 2 uživatele s duševním onemocněním, abychom tak alespoň v malé míře uspokojili potřebu lidí s duševním onemocněním bydlet v přirozenějším prostředí, než
je psychiatrická léčebna.
okamžitá/
roční
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Opatření 3.3. Podpora sociální rehabilitace
a pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním
Vznik nové sociální služby
ORP Kyjov

Základní údaje o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby
Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Poskytovatel

Druh sociální služby

Harmonogram
realizace

Sociálně-psychiatrické centrum –
Fénix, o.p.s.

denní stacionář

zahájení
poskytování:
1.4.2013

Kapacita služby
ambuterénní
pobytová
lantní
okamžitá / denní/
počet lůžek
roční
roční
denní
10/ roční
64

Počet pracovníků/úvazků
sociální pracovník

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina
osoby
s chronickým
Kyjovsko,
ambulantní
duševním
Hodonínsko
onemocněním
Finanční náklady služby
provozní

mzdové

celkem

747 400 Kč

648 000 Kč

1 395 400 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

1.5

pracovníci v sociálních
službách
další pracovníci v přímé péči
technicko - administrativní
personál

1.1
zajištěno
externě

0.5

Úhrady od uživatelů

Dotace kraj

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Dotace
od obce/obcí

Příspěvek
zřizovatele

125 000 Kč

209 310 Kč

701 780 Kč

209 310 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

Potřebnost je doložena v rámci komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska (viz Analýza potřeb uživatelů sociálních
služeb a veřejnosti na Kyjovsku realizovaná v r. 2012).

ORP Vyškov
Poskytovatel
Základní údaje o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově

Kapacita služby
ambuterénní
pobytová
lantní
okamžitá/ denní/
počet lůžek
roční
roční

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru
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Úhrady od uživatelů

Harmonogram
realizace

sociálně terapeutická
dílna

registrace:
12/2013 zahájení poskytování:
03/2014

Počet pracovníků/úvazků
vedoucí

1/0,4

sociální pracovník

1/0,5

pracovníci v sociálních
službách
další pracovníci v přímé péči
technicko - administrativní personál

6/15

Finanční
zdroje služby

Sociální služba

Dotace kraj

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením,
Vyškov
ambulantní osoby s chronica okolí
kým duševním
onemocněním
Finanční náklady služby
provozní

mzdové

celkem

150 000 Kč

483 200 Kč

633 200 Kč

Příspěvek
zřizovatele

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

3/1,0
0
3/0,4
Dotace
od obce/obcí

28 200 Kč
250 000 Kč
260 000 Kč
95 000 Kč
Klienti služby sociální rehabilitace, služby chráněného bydlení a další osoby z cílové skupiny ve Vyškově a blízkém okolí postrádají možnost pracovat a být užiteční. Jedná se o osoby, na které se nepohlíží pozitivně a vzhledem k jejich handicapu je problematické je umístit na otevřeném trhu práce. Chráněné ani nácvikové pracovní uplatnění v našem regionu neexistuje. Osoby
s psychiatrickým onemocněním nebo s lehčím typem mentálního hendikapu tak nemají mnoho možností, jak vyplnit svůj volný
čas a pracovat na rozvoji svých dovedností. S těmito klienty je potřeba pracovat individualizovaně a podporovat je v jejich
samostatnosti, která může vést až k získání pracovního uplatnění a pomoci jim tak ke zlepšení začlenění do společnosti.
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Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Břeclav, Moravský Krumlov, Židlochovice
Poskytovatel
Základní
údaje
o službě

Registrační
číslo

DOTYK II, o.p.s.

Sociální služba

sociální rehabilitace

1256727

Územní
působnost
Jihomoravský
kraj

průběžně rok 2014

Počet pracovníků/úvazků

Kapacita služby

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Harmonogram
realizace rozšíření

Forma
poskytování

Cílová
skupina

terénní

osoby
s chronickým
duševním
onemocněním

Finanční náklady služby

2013

2014

2013

2014

provozní

232 900 Kč

305 200 Kč

mzdové

1 103 246 Kč

1 490 400 Kč

celkem

1 336 146 Kč

1 795 600 Kč

terénní

ambulantní

pobytová

vedoucí

1/0,5

1/0,5

okamžitá/
roční

denní/
roční

počet lůžek

sociální
pracovník

1/1

2/1,5

pracovníci
v sociálních
službách

8/2,25

12/2,75

technicko administrativní
personál

2/0,6

2/0,6

Dotace
z rozpočtu
JMK

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

Příspěvek zřizovatele

2013

180 00 Kč

635 000 Kč

75 000 Kč

608 146 Kč
nadace, projekty, dary, úřad
práce

2014

360 000 Kč

890 000 Kč

90 000 Kč

455 600 Kč
nadace, projekty, dary, úřad
práce

2013

2/30

další pracovníci
v přímé péči
2014

2/40

Úhrady od uživatelů
Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

Rozvojový záměr vychází ze skutečnosti, že rozšíření kapacity služby pro rok 2013 (o 20 na 30 uživatelů), je nedostatečné.
K červnu 2013 jsou již jen 3 volná místa a zájem stále roste. Do sociální služby přejdou též klienti, kteří do června 2013
využívali službu z projektu (aktuálně se o ni zajímá 5 z nich) „Vybudování aktivačního centra pro mládež s onemocněním
schizofrenie“, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0128. V návaznosti na kvalifikovaný odhad, že 1 % osob z celkového počtu obyvatel trpí
schizofrenií (JMK cca 11 000 osob) a z nich je asi 1/3 chronicky nemocných, kteří se musí kontinuálně léčit a často žijí na hranici sociálního vyloučení, smysluplná služba je pro ně ta, která přijde za nimi, pomáhá a podporuje je v jejich životním prostředí,
kde se cítí bezpečni a jisti. Potřebnost rozvoje sociální služby v dalším období byla potvrzena následujícími obcemi s rozšířenou
působností:
ORP

Kapacita
služby
2013

Předpokládaná kapacita služby 2014

Moravský Krumlov

0

1

Břeclav

1

2

Židlochovice

1

2
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Osoby s mentálním, kombinovaným postižením a autismem
Priorita 4 Podpora rozvoje a zkvalitňování péče o osoby s mentálním,
kombinovaným postižením a autismem
Cílem navržené priority je podpora dostupných, kvalitních a navazujících služeb ve všech fázích života těchto osob,
včetně zajištění podpory pečujícím rodinám. Jak potvrdil i výzkum potřeb uživatelů, základem je zajištění včasných,
komplexních a srozumitelných informací, zejména v prvních letech po narození dítěte se zdravotním postižením.
Podpora rozvoje odlehčovacích, terénních a ambulantních služeb přispěje ke zvýšení kvality života uživatelů v různých fázích jejich života i pečujících rodin.
Nabídka kvalitních pobytových služeb ať už v podobě malých bytových jednotek v běžné zástavbě nebo vzniklá
v souvislosti se zaváděním transformačních principů v zařízeních sociálních služeb, podporuje samostatnost uživatelů,
jejich začlenění do běžné společnosti a reaguje na problematiku zvyšujícího se věku pečujících osob a zvládání péče
o dospívající rodinné příslušníky v domácím prostředí. Důležitá je současně i nabídka pracovních příležitostí nebo
aktivizačních činností, které těmto osobám zajistí náplň i strukturu dne a přiblíží je životu běžné populace.
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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.
Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Brno, Břeclav, Moravský Krumlov, Rosice, Šlapanice, Židlochovice

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

DOTYK II, o.p.s.

9306099

Kapacita služby
terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

okamžitá/
roční
2013

2/30

2014

2/40

ambulantní
denní/
roční

Úhrady od uživatelů
Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

pobytová
počet lůžek

Dotace
z rozpočtu
JMK

Cílová
skupina
osoby
1.1.2014 - 30.8.2014
Jihomoravs poruchou
terénní
raná péče
s nejvyšším nárůstem
ský kraj
autistického
klientů do konce června
spektra
Počet pracovníků/úvazků
Finanční náklady služby
2013
2014
2013
2014

Sociální služba

vedoucí
sociální
pracovník
pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál
Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Harmonogram
realizace rozšíření

1/0,4

1/0,5

2/1,6

3/2

2/0,6
Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

Územní
působnost

Forma
poskytování

provozní

238 300 Kč

313 200 Kč

mzdové

954 460 Kč

1 295 500 Kč

celkem

1 192 760 Kč

1 608 700 Kč

2/0,6
Dotace ze
Příspěvek
strukturálzřizovaních fondů
tele
EU

Jiné zdroje

497 760 Kč
nadace, projekty, dary, úřad
práce
396 900 Kč
2014
321 800 Kč
790 000 Kč
100 000 Kč
nadace, projekty, dary, úřad
práce
Rozvojový záměr vychází ze skutečnosti, že rozšíření kapacity služby pro rok 2013 (na 30 uživatelů o 10) bylo zaplněno v květnu
2013 na 28 uživatelů. Vzhledem k počtu nově diagnostikovaných dětí dle dostupných zdrojů (APLA Jižní Morava, Speciální
pedagogické centrum, odborná lékařská pracoviště) bylo v roce 2012 nově diagnostikováno v JMK cca 80 dětí s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku do 6 let (celkový počet dětí do 6 let věku s PAS v Jihomoravském kraji se proto aktuálně odhaduje
na cca 400). Vzhledem k situaci, kdy nejsou uspokojeni všichni žadatelé o tuto službu a přibývají další potenciální zájemci, je
třeba další rozšíření služby. Důvodně proto předpokládáme (dle počtu diagnostikovaných dětí s PAS), že naše současná kapacita se brzy stane nedostatečnou a je třeba realizovat rozvoj služby pro rok 2014. Potřebnost rozvoje služby v dalším období byla
podložena následujícími obcemi s rozšířenou působnosti v JMK:
Předpokládaná
ORP
Kapacita služby 2013
kapacita služby 2014
Brno-město
7
11
Břeclav
1
3
Židlochovice
0
2
Rosice
1
3
Šlapanice
0
1
Moravský
0
1
Krumlov
2013

150 00 Kč

600 000 Kč

80 000 Kč

49

PRIORITY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ORP Brno, Hodonín, Moravský Krumlov
Registrační
číslo

Poskytovatel
Základní
údaje
o službě

Slezská diakonie,
Poradna rané péče
DOREA

9734991

Forma
poskytování

Cílová
skupina

JMK

terénní,
ambulantní

osoby se
zdravotním
postižením
do 7 let

Finanční náklady služby

2013

2014

2013

2014

provozní

442 158 Kč

489 664 Kč

mzdové

1 264 842 Kč

1 390 336 Kč

celkem

1 707 000 Kč

1 880 000 Kč

ambulantní

pobytová

vedoucí

1/0,4

2 0,6

okamžitá/
roční

denní/
roční

počet lůžek

sociální pracovník

1 /0,6

1 /0,6

pracovníci
v sociálních
službách

3 /2,7

3 /2,7

další pracovníci
v přímé péči

1/DPP

1/DPP

technicko administrativní
personál

1 /0,3
1 /DPP,
DPČ

1 /0,3
1 /DPP,
DPČ

Dotace
z rozpočtu
JMK

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

Příspěvek zřizovatele

2013

31 000 Kč

960 000 Kč

300 000 Kč

416 000 Kč
(nadace, dary, sponzoři)

2014

270 000 Kč

1 160 000 Kč

370 000 Kč

80 000 Kč
(nadace, dary, sponzoři)

2013

3/62

3/75

3

3

Úhrady od uživatelů

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

průběh roku 2014

Územní
působnost

terénní

2014

Finanční
zdroje služby

raná péče

Harmonogram
realizace rozšíření

Počet pracovníků/úvazků

Kapacita služby

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Sociální služba

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

Ke zvýšení počtu klientů dojde pouze v některých obcích ORP či městských částech Brna z důvodu poptávky v dané lokalitě.
V návaznosti nato dojde k navýšení osobních nákladů z důvodu, neboť v roce 2013 byla dílčí část úvazku poradce rané péče
hrazena z nadačních příspěvků. Současně také dojde k nezbytnému navýšení úvazku vedoucího - v roce 2013 (1 pracovník
na úvazek 0,4), v roce 2014 (2 pracovníci, úvazek celkem 0,6). Provozní náklady odráží nárůst cen energií, náklady na cestovné,
vzdělávání zaměstnanců atd.

Opatření 4.2. Podpora rozvoje odlehčovacích služeb pro občany s mentálním
postižením a jejich rodiny.
Rozvoj služeb nebude v roce 2014 pro cílovou skupinu realizován.
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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 Vyškov
Harmonogram
realizace
registrace:
03/2014 zahájeosobní asistence
ní poskytování:
07/2014
Počet pracovníků/úvazků

Poskytovatel
Základní údaje o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Sociální služba

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
Kapacita služby
ambuterénní
pobytová
lantní
okamžitá/
denní/
počet
roční
roční
lůžek

Úhrady od uživatelů

sociální pracovník

1/0,2

Dotace
kraj

Forma
poskytování

Cílová skupina

osoby se
zdravotním postižením, včetně
rodin s dětmi
Finanční náklady služby

ORP Vyškov
a okolí

terénní

provozní

mzdové

celkem

43 000 Kč

292 000 Kč

335 000 Kč

Příspěvek
zřizovatele

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

3/1,3

3/0,4

Dotace ze státního Dotace od obce/
rozpočtu (MPSV)
obcí

51 500 Kč (nadace, sponzoři)
Obracejí se na nás klienti, kteří mají zájem o zajištění sociální služby osobní asistence. Týká se to především rodin s dětmi se
zdravotním postižením a osob po úraze nebo nemoci, jež mají z důvodu postižení nebo nemoci sníženou schopnost postarat se
o sebe sami. Jejich situace tak vyžaduje pomoc další osoby. Ve Vyškově a okolí není zařízení, které by poskytovalo službu osobní
asisitence. V souladu s prioritami Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, kdy je podporován rozvoj
terénních a ambulantních služeb tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstávat v přirozeném prostředí, jsme se rozhodli registrovat
sociální službu po které je poptávka , a která v našem regionu chybí. Vzhledem k tomu, že poskytujeme již od r.1995 v regionu
služby osobám s postižením a jsme často dotazováni, zda nejsme schopni zajistit osobní asistenci, rozhodli jsme se nově poskytovat tuto sociální službu, aby byla dostupná pro rodiny s dětmi s postižením a osoby se zdravotním postižením nebo po úraze
či následku nemoci, a tak doplnit nabídku sociálních služeb ve Vyškově a okolí.
50 000 Kč

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

1/0,1

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál

2/20

Finanční
zdroje služby

vedoucí

Územní
působnost

100 000 Kč

100 000 Kč

33 500 Kč

ORP Znojmo
Poskytovatel
Základní údaje o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Zámek Břežany,
příspěvková organizace
Kapacita služby
ambuterénní
lantní
okamžitá/ denní/
roční
roční

pobytová
počet
lůžek

7 denní

Finanční
zdroje služby

Úhrady od uživatelů
400 000 Kč

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Harmonogram
realizace
registrace: 30.
6. 2013 zahájení
denní stacionář
poskytování: 1. 8.
2013
Počet pracovníků/úvazků
Sociální služba

Dotace
kraj

vedoucí
sociální pracovník

0.1

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál

2

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)
400 000 Kč

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina

region
Hrušovansko,
Miroslavsko

ambulantní

osoby
s mentálním
postižením

Finanční náklady služby
provozní

mzdové

celkem

330 000 Kč

670 000 Kč

1 000 000 Kč

Příspěvek
zřizovatele

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

0.1
Dotace od obce/
obcí

200 000 Kč

Na základě provedené analýzy a poptávky, služba není v regionu poskytována. Záměr je součástí Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014.
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Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Brno

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační číslo

Sociální služba

Harmonogram
realizace rozšíření

Slezská diakonie

1100244

odlehčovací služby

2014

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

okamžitá/
roční

ambulantní
denní/
roční

2013 1/11

2014 2/20

Úhrady od uživatelů
Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

52

pobytová

vedoucí

0.6

0.6

počet
lůžek

sociální pracovník

0.3

0.3

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál

2,5
(+3 DPP)

2,5 (+3 DPP
+ 2 DPČ)

Dotace
Dotace ze státního
z rozpočtu
rozpočtu (MPSV)
JMK

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová
skupina
děti do 26 let
Brno
s kombiterénní forma
a okolí
novaným
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014

provozní

265 250 Kč

300 250 Kč

mzdové

1 102 365 Kč

1 337 133 Kč

celkem

1 367 615 Kč

1 637 383 Kč

Dotace ze
Příspěvek strukturálzřizovatele ních fondů
EU

Jiné zdroje

78 410 K4
49 000 Kč
667 000 Kč
50 000 Kč
(5 měsíců)
2014
234,082
150 000 Kč
767 000 Kč
120 000 Kč
366 301 Kč
Středisko ELIADA je zaměřeno na v JMK jedinečnou cílovou skupinu - rodiny s dětmi, které mají tělesné, mentální a kombinované postižení. Jedinečnost je i ve skutečnosti, že služba může velice přirozeně navazovat na činnost Poradny rané péče DOREA, která je sesterským střediskem pro obdobnou cílovou skupinu rodin s dětmi do 7 let věku. Služba se dlouhodobě potýká
s plnou kapacitou, která brání uspokojovat stávající klienty v potřebě častější péče a dlouhé čekací lhůty odrazují rodiče. Cílem
záměru je zvýšit kapacitu tak, aby se stávající i potenciální uživatelé mohli obrátit na službu v případě potřeby. Také je známo,
že malá kapacita služby je finančně nákladnější a tedy rozvoj pozitivně ovlivní i efektivitu služby.
2013
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ORP Brno
Registrační
Sociální služba
číslo

Poskytovatel
Základní údaje o službě

Slezská diakonie

2346070

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

okamžitá/
roční

2013

3/11

2014

4/20

ambulantní
denní/
roční

Úhrady od uživatelů
Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

osobní
asistence

2014

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
terénní

Harmonogram
realizace rozšíření

pobytová
počet lůžek

Dotace
z rozpočtu
JMK

vedoucí

0.6

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová
skupina
děti do 26
terénní
let s komBrno a okolí
forma
binovaným
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014

0.6

provozní
276 795 Kč
311 795 Kč
sociální
0.3
0.3
pracovník
2,5 (+3
pracovníci
2,5 (+3
v sociálních
DPP + 2
mzdové
1 102 365 Kč 1 337 133 Kč
DPP)
službách
DPČ)
další pracovníci v přímé péči
celkem
1 379 160 Kč 1 648 928 Kč
technicko administrativní
personál
Dotace ze stát- Dotace
PříspěDotace ze
ního rozpočtu z rozpočtu vek zřizo- strukturálJiné zdroje
(MPSV)
obce/obcí
vatele ních fondů EU

96 142 Kč (5
202 000 Kč
738 000 Kč
200 000 Kč
měsíců)
2014
290,934 Kč
220 000 Kč
838 000 Kč
215 000 Kč
84 994 Kč
Středisko ELIADA je zaměřeno na v JMK jedinečnou cílovou skupinu - rodiny s dětmi, které mají tělesné, mentální a kombinované postižení. Jedinečnost je i ve skutečnosti, že služba může velice přirozeně navazovat na činnost Poradny rané péče DOREA,
která je sesterským střediskem pro obdobnou cílovou skupinu rodin s dětmi do 7 let věku. Služba se dlouhodobě potýká
s plnou kapacitou, která brání uspokojovat stávající klienty v potřebě častější péče a dlouhé čekací lhůty odrazují rodiče. Cílem
záměru je zvýšit kapacitu tak, aby se stávající i potenciální uživatelé mohli obrátit na službu v případě potřeby. Také je známo,
že malá kapacita služby je finančně nákladnější a tedy rozvoj pozitivně ovlivní i efektivitu služby.
2013
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Opatření 4.4. Zvýšení dostupnosti terénních a denních sociálních služeb pro dospělé
osoby s postižením umožňující život v běžné společnosti, včetně podpory aktivizace
a pracovní integrace.
Vznik nové sociální služby
ORP Brno
Poskytovatel
Základní údaje o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Asociace pomáhající lidem
s autismem APLA-JM o.s.
Kapacita služby
ambuterénní
pobytová
lantní
okamžidenní/
počet lůžek
tá/ roční
roční

30

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Harmonogram
Územní
Forma poskyCílová skurealizace
působnost
tování
pina
registrace:
osoby
podzim 2013
Jihomoravský terénní a ams poruchou
sociální rehabilitace
zahájení
kraj
bulantní
autistického
poskytování:
spektra
podzim 2013
Počet pracovníků/úvazků
Finanční náklady služby
Sociální služba

vedoucí

1/0,1

sociální pracovník

2/0,6

pracovníci v sociálních
službách
další pracovníci v přímé
péči
technicko - administrativní personál

30

provozní

mzdové

celkem

63 624 Kč

236 376 Kč

300 000 Kč

Dotace ze
strukturálních Jiné zdroje
fondů EU
77 500 Kč
77 500 Kč
45 000 Kč
100 000 Kč
Lidé s poruchami autistického spektra tvoří různorodou skupinu, která zahrnuje osoby s mentálním postižením i s nadprůměrnými mentálními schopnostmi ostře kontrastujícími k nesamostatnosti a významným komunikačním a sociálním deficitům.
V souvislosti s počátkem diagnostiky PAS v polovině 90. let a stárnutím populace narůstá skupina mládeže a dospělých, od kterých se očekává vstup do běžného života. Nabídka stávající sociální rehabilitace od jiných poskytovatelů v JmK je pro osoby
s PAS nedostatečná, naopak často v jiných službách bývá cílová skupina odmítána. Zároveň nás kontaktují jiní poskytovatelé
s žádostí o podporu pro své klienty, kteří řeší otázky spojené s osamostatněním a vyhledáním pracovního uplatnění. Službu plánuje využívat 30 osob, stále nás také kontaktují noví zájemci (aktuálně v roce 2013: 15 žadatelů). Lze předpokládat, že se cílová
skupina bude do budoucna rozšiřovat -oproti 2002 do 2012 došlo k nárůstu o 983 % dle evidence Speciálně pedagogického
centra a Fakultní nemocnice Brno.
Úhrady
od uživatelů

Dotace
kraj

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

Dotace
od obce/obcí

Příspěvek
zřizovatele

ORP Vyškov
Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Sociální služba

Harmonogram
realizace

Územní působnost

Forma
poskytování

Cílová
skupina

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených
dětí v ČR, o. s.

osobní asistence

registrace: červenec
2013 zahájení poskytování: leden 2014

region Vyškov + obce
dostupné do 30 km
z přilehlých okresů

terénní

senioři, osoby
se zdravotním
postižením

Podrobnější informace o službě viz. SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.1., ORP Vyškov

ORP Vyškov
Poskytovatel
Základní
údaje
o službě

Sdružení „Piafa“
ve Vyškově

Sociální služba

Harmonogram
realizace

sociálně terapeutická dílna

registrace: 12/2013
zahájení poskytování:
03/2014

Územní působnost

Vyškov a okolí

Forma poskytování

Cílová skupina

ambulantní

osoby se zdravotním postižením,
osoby s chronickým duševním
onemocněním

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

Poskytovatel

Sociální služba

Harmonogram realizace

Územní působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina

Sdružení „Piafa“
osobní asisregistrace: 03/2014 zahájeosoby se zdravotORP Vyškov a okolí
terénní
ve Vyškově
tence
ní poskytování: 07/2014
ním postižením
Podrobnější informace o službě viz. OSOBY S MENTÁLNÍM, KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A AUTISMEM, priorita 4, opatření 4.3., ORP Vyškov

ORP Znojmo
Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Sociální služba

Harmonogram realizace

Územní působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina

Zámek Břežany,
registrace: 30. 6. 2013
region Hrušovansko,
osoby s mentálním
příspěvková
denní stacionář
zahájení poskytování:
ambulantní
Miroslavsko
postižením
organizace
1. 8. 2013
Podrobnější informace o službě viz. OSOBY S MENTÁLNÍM, KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A AUTISMEM, priorita 4, opatření 4.3, ORP Znojmo

Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Brno
Poskytovatel

Registrační
číslo

Základní úda- Diecézní charita Brno
je o službě
- Oblastní charita
Brno, Asistenční
služba sv. Rafaela

4071251

Kapacita služby
terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

okamžitá/
roční
2013

12/20

2014

13/30

ambupobytová
lantní
denní/
počet lůžek
roční

Úhrady od uživatelů

Dotace
z rozpočtu
JMK

Harmonogram realizace
Územní
Forma po- Cílová skurozšíření
působnost skytování
pina
jaro 2014 - navýšení
osoby
na 25 uživatelů léto
osobní asistence
město Brno
terénní
s mentálním
2014 navýšení na 30
postižením
uživatelů
Počet pracovníků/úvazků
Finanční náklady služby
2013
2014
2013
2014
Sociální služba

vedoucí

1/0,2

1/0,7

sociální pracovník

1/0,2

1/0,5

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál

12/0,6
+10 DPP

13/1,5
+10 DPP

22/0,42

22/0,42

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

provozní

83 200 Kč

112 000 Kč

mzdové

476 400 Kč

904 000 Kč

celkem

559 600 Kč 1 016 000 Kč

Dotace ze
Příspěvek strukturálzřizovatele ních fondů
EU

Jiné zdroje

2013
130 000 Kč
38 000 Kč
160 000 Kč
180 000 Kč
16 000 Kč - dary
2014
210 000 Kč
293 000 Kč
298 000 Kč
200 000 Kč
15 000 Kč - dary
Služba se ve městě Brně ukázala jako potřebná, doplňuje stávající pobytové a jiné služby pro osoby s mentálním postižením.
Zájem a počet klientů stále stoupá. Nárůst klientů je třeba ale zajistit personálně – stávající zajištění je na hranici únosnosti.
Služba osobní asistence je velmi účinným a konkrétním nástrojem pomoci, přitom poměrně levným. Navíc dokážeme částečně
suplovat odlehčovací službu, které je v regionu stálý nedostatek.
Tyto rozvojové záměry jsou v souladu s 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna, konkrétně Priorita 1, Opatření
1.1: Další rozvoj terénních služeb v denních i večerních hodinách, o víkendech a prázdninách navýšením počtu zaměstnanců
a také Střednědobým plánem sociálních služeb v Jihomoravském kraji, konkrétně Priorita 4, 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.
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ORP Brno
Základní
údaje
o službě

Registrační
Harmonogram
Územní
Forma
Sociální služba
Cílová skupina
číslo
realizace rozšíření
působnost
poskytování
Hewer - občanské
osobní asisprůběžně leden až Jihomoravský
senioři a osoby se
4735331
terénní
sdružení
tence
prosinec 2014
kraj
zdravotním postižením
Podrobnější informace o službě viz. SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.1., ORP Brno
Poskytovatel

ORP Hodonín
Základní
údaje
o službě

Sociální
Harmonogram
Územní
Forma
Cílová skupina
služba
realizace rozšíření
působnost
poskytování
Pečovatelská služba
osobní
senioři a osoby se zdra9740534
od 1.1.2014
ORP Hodonín
terénní
Homediss, o.p.s.
asistence
votním postižením
Podrobnější informace o službě viz. SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.1., ORP Hodonín
Poskytovatel

Registrační
číslo

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.
Rozšíření stávajících služeb
ORP Brno

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální služba

Harmonogram
realizace rozšíření

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová s
kupina

Diecézní charita
Brno, Oblastní charita Brno - Chráněné
bydlení sv. Anežky

5962440

chráněné
bydlení

2014

Jihomoravský kraj

pobytová

osoby se
zdravotním
postižením

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru
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okamžitá/
roční

ambupobytová
lantní
denní/
počet lůžek
roční

2013

18

2014

20

Úhrady od uživatelů

Dotace
z rozpočtu
JMK

vedoucí
sociální pracovník
pracovníci
v sociálních
službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál
Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

0.3

0.5

0.75

0.75

4

5

0.43

0.43

Dotace
Příspěvek
z rozpočtu zřizovaobce/obcí
tele

Finanční náklady služby
2013
2014
provozní

1 094 200 Kč

2 157 500 Kč

mzdové

1 590 500 Kč

1 174 200 Kč

celkem

2 684 700 Kč

3 331 700 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

2013 1 500 000 Kč 54 000 Kč
884 000 Kč
200 000 Kč
46 700 Kč - dary
2014 1 721 700 Kč 290 000 Kč
990 000 Kč
280 000 Kč
50 000 Kč - dary
V pořadníku žadatelů o chráněné bydlení je v současnosti 50 osob. Chtěli bychom více uspokojit poptávku po této sociální službě,
kdy nemusí klient do pobytové ústavní péče a již nestačí péče terénní. V roce 2013 jsme do poloviny roku rozšířili personální kapacitu o 1 pečovatelku na 4. V roce 2014 bychom chtěli navýšit pečovatelky na 5 úvazků, protože již nestačí v dosavadní personální
kapacitě poskytovat žádanou péči od klientů (výjezdy k lékařům a jiné) a pokrýt celou dobu poskytování nepřetržité péče.

PRIORITY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ORP Vyškov

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace
rozšíření

Oblastní charita
Vyškov

5218778

chráněné bydlení

1. January 2014

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

okamžitá/
roční

ambulantní
denní/
roční

pobytová

vedoucí

1/ 0,2

1 /0,4

počet
lůžek

sociální pracovník

1 / 0,3

1 / 0,5

4 / 4,0

6 / 6,0

4 / 0,6

4 / 0,6

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

Příspěvek
zřizovatele

2013

7

2014

15

Úhrady od uživatelů

Dotace
z rozpočtu
JMK

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál
Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina
osoby s mentálním, komVyškov
pobytová
binovaným
postižením
a autismem
Finanční náklady služby
2013
2014

provozní

665 000 Kč

850 000 Kč

mzdové

1 556 000 Kč

2 127 000 Kč

celkem

2 221 000 Kč

2 977 000 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

2013
600 000 Kč
115 000 Kč
840 000 Kč
137 000 Kč 100 000 Kč
65,000 Kč
2014 1 250 000 Kč 280 000 Kč
970 000 Kč
230 000 Kč 167 000 Kč
80 000 Kč (sbírky, dary)
Služba Chráněného bydlení je na Vyškovsku ojedinělá a s ohledem na počet žádostí je potřebný její další rozvoj. Začleňování lidí
s mentálním postižením do běžného života je jednou z priorit MPSV a jedná se o princip, který je uplatňován v celé Evropské
unii. Charita Vyškov chce přispět svým projektem k integraci lidí s mentálním postižením. Rozvoj chráněného bydlení v našem
regionu je rovněž důležitý z hlediska ekonomických ukazatelů a nákladů na službu. Charita Vyškov v této oblasti má letité zkušenosti a ve spolupráci s ostatními Charitami může přispět přenesením již fungujích projektů do vyškovského regionu.

Opatření 4.6. Podpora transformačních procesů
a rozvoj kvality v zařízeních sociální péče.
Opatření nebude v roce 2014 realizováno.
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Osoby s tělesným a smyslovým postižením
Priorita 5 Podpora integrace osob s tělesným a smyslovým
postižením do společnosti a jejich aktivizace
Cílem priority je podpora služeb vyrovnávajících znevýhodnění osob a pokrývajících jejich potřeby, které se mění
s rozsahem postižení a věkem. Problematika nedostatečné informovanosti v oblasti sociálních služeb byla zaznamenána
v rámci výzkumu potřeb uživatelů plošně téměř ve všech obcích s rozšířenou působností. Podpora je tedy směřovaná
k zajištění včasné a komplexní informovanosti prostřednictvím dostupnosti rané péče pro dané cílové skupiny a specifického poradenství, které by mělo v sobě zahrnovat i oblast dostupnosti kompenzačních pomůcek.
Základní strategií rovněž představuje zvyšování dostupnosti terénních, ambulantních a odlehčovacích služeb, které
umožní uživatelům zůstat v přirozeném prostředí a nabídnou pečujícím osobám možnost sdílení péče. V rámci podpory
integrace do společnosti je důležitá dostupnost nabídky bydlení, služeb podporujících aktivizaci uživatelů, integraci
v pracovní oblasti a pro osoby se smyslovým postižením především služeb napomáhajících v komunikaci s běžnou
společností – tlumočnické, průvodcovské a předčitatelské služby.

Opatření 5.1. Podpora dostupnosti rané péče.

Opatření nebude pro cílovou skupinu v roce 2014 realizováno.

Opatření 5.2. Podpora terénních služeb – osobní asistence; odlehčovacích služeb.
Vznik nových sociálních služeb
ORP Vyškov
Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Sociální
služba

Harmonogram
realizace

Územní působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených
dětí v ČR, o. s.

osobní
asistence

registrace: červenec
2013 zahájení poskytování: leden 2014

region Vyškov + obce
dostupné do 30 km
z přilehlých okresů

terénní

senioři, osoby
se zdravotním
postižením

Podrobnější informace o službě viz. SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.1., ORP Vyškov

ORP Vyškov
Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Sociální
služba

Harmonogram
realizace

Územní působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina

Oblastní charita Vyškov

osobní
asistence

registrace: srpen
2013 zahájení poskytování: leden 2014

Vyškov

terénní

senioři, osoby
se zdravotním
postižením

Podrobnější informace o službě viz. SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.1., ORP Vyškov

ORP Vyškov
Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Sociální
služba

Harmonogram
realizace

Územní působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina

Sdružení „Piafa“
ve Vyškově

osobní
asistence

registrace: 03/2014
zahájení poskytování: 07/2014

ORP Vyškov a okolí

terénní

osoby se
zdravotním
postižením

Podrobnější informace o službě viz. OSOBY S MENTÁLNÍM, KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A AUTISMEM, priorita 4, opatření 4.3., ORP Vyškov
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Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Brno
Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální
služba

Harmonogram
realizace rozšíření

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina

Hewer - občanské
sdružení

4735331

osobní
asistence

průběžně leden až
prosinec 2014

Jihomoravský
kraj

terénní

senioři a osoby se
zdravotním postižením

Podrobnější informace o službě viz. SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.1., ORP Brno

ORP Brno

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální
služba

Harmonogram
realizace rozšíření

Domov pro mne, o.s

4085177

osobní asistence

rozšíření proběhlo v průběhu roku 2013

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

okamžitá/
roční

ambulantní
denní/
roční

pobytová
počet lůžek

2013 33/55

2014 35/62

Úhrady od uživatelů
Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Dotace z rozpočtu JMK

vedoucí
sociální pracovník
pracovníci
v sociálních
službách
další pracovníci v přímé péči
technicko administrativní personál
Dotace ze
státního rozpočtu (MPSV)

3/3

3/3

1

1

33/13

35/15

2/1,1

2,1,1

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

Příspěvek
zřizovatele

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová s
kupina
osoby
Brno a okolí
s tělesným
terénní
do 20 km
a mentálním
postižením
Finanční náklady služby
2013
2014
provozní

1 052 721 Kč

1 001 700 Kč

mzdové

5 355 303 Kč

6 324 684 Kč

celkem

6 408 024 Kč

7 326 384 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

nadace: 578 885 Kč dary:
700 000 Kč
nadace: 674 000 Kč, dary:
2014 1 634 000 Kč 1 000 000 Kč 1 550 000 Kč 1 000 000 Kč 568 000 Kč
900 384 Kč
V listopadu 2012 došlo k rozšíření poskytování služby díky novému programu Nezávislé bydlení. Jde o jedinečný projekt v rámci
celé ČR, v rámci kterého pronájíme 4 uživatelům s těžkým tělesným postižením 2 bezbariérové byty, kde mohou žít podle svých
představ. Poskytli jsme tak o 1/3 více odasistovaných hodin oproti původnímu stavu. Cílem záměru je zachovat rozšířenou
kapacitu, zajistit financování služby v potřebné výši a udržet v realizaci ojedinělý projekt.

2013

1 483 139 Kč

793 000 Kč

1 285 000 Kč

800 000 Kč

768 000 Kč

ORP Hodonín
Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální
služba

Harmonogram
realizace rozšíření

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina

Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.

9740534

osobní
asistence

od 1.1.2014

ORP
Hodonín

terénní

senioři a osoby se
zdravotním postižením

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

ORP Vyškov
Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální
služba

Harmonogram
realizace rozšíření

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina

Oblastní charita
Vyškov

9072668

odlehčovací
služba

leden 2014

Vyškov

pobytová

senioři, osoby se
zdravotním postižením

Podrobnější informace o službě viz. SENIOŘI, priorita 2, opatření 2.3., ORP Vyškov
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Opatření 5.3. Zvýšení kvality poradenství, také v souvislosti s dostupností
kompenzačních pomůcek.
Opatření nebude pro cílovou skupinu v roce 2014 realizováno.

Opatření 5.4. Udržení a rozvoj denních a sociálně aktivizačních služeb.
Vznik nových sociálních služeb
ORP Brno
Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Sociální služba

Harmonogram realizace

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina

BETANIE - křesťanská
pomoc, o.s.

denní stacionář

2014 registrace + zahájení poskytování

Brno

ambulantní

senioři, osoby s tělesným postižením

Podrobnější informace o službě viz. SENIOŘI, priorita 1, opatření 1.2., ORP Brno

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

Harmonogram realizace

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina

Sdružení „Piafa“
ve Vyškově

sociálně terapeutická dílna

registrace: 12/2013
zahájení poskytování:
03/2014

Vyškov a okolí

ambulantní

osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým
duševním onemocněním

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

Opatření 5.6. Podpora zajištění dostupnosti tlumočnických, průvodcovských
a předčitatelských služeb pro osoby se smyslovým postižením.
Rozvoj služeb nebude v roce 2014 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.
Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Brno

Základní
údaje
o službě

Poskytovatel

Registrační
číslo

Sociální
služba

Harmonogram
realizace rozšíření

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová skupina

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Brno
- Chráněné bydlení
sv. Anežky

5962440

chráněné
bydlení

2014

Jihomoravský kraj

pobytová

osoby se
zdravotním
postižením

Podrobnější informace o službě viz. OSOBY S MENTÁLNÍM, KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A AUTISMEM, priorita 4, opatření 4.5, ORP Brno
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ORP Vyškov
Registrační
číslo

Sociální
služba

Harmonogram
realizace rozšíření

Územní
působnost

Forma
poskytování

Cílová
skupina

8531900

domov pro
osoby se
zdravotním
postižením

konec roku 2014

Vyškov

pobytová

osoby
s tělesným
postižením

Poskytovatel
Základní
údaje
o službě

Habrovanský zámek,
p.o.

Počet pracovníků/úvazků
Kapacita služby

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

ambulantní

pobytová

vedoucí

5/2,5

6/3,5

okamžitá/
roční

denní/
roční

počet
lůžek

sociální
pracovník

1/0,5

1/0,5

pracovníci
v sociálních
službách

28/13,75

36/21,75

další pracovníci v přímé
péči

6/3

6/3

2013

35

Úhrady od uživatelů

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

2014

terénní

2014

Finanční
zdroje služby

2013

47

technicko
- administrativní
personál

20/10

20/10

Dotace
z rozpočtu
JMK

Dotace ze
státního
rozpočtu
(MPSV)

Dotace
z rozpočtu obce

Příspěvek
zřizovatele

Finanční náklady služby
2013

2014 (11.-12.
měsíc)

provozní

6 905 000 Kč

8 056 000 Kč

mzdové

6 859 000 Kč

8 002 000 Kč

celkem

1 764 000 Kč

16 058 000 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

2013

5 715 000 Kč

5 753 000 Kč

1 840 000 Kč

165 000 Kč pojišťovny/
291 000 Kč fondy organizace

2014

6 851 000 Kč

6 711 000 Kč

1 930 000 Kč

227 000 Kč pojišťovny/
339 000 Kč fondy organizace

Rozšíření služby prostřednictvím výstavby nového malokapacitního objektu v přirozené zástavbě naplní potřebu klientů žít
běžným způsobem života.

61

PRIORITY PRO DĚTI, MLÁDEŽ DO 26 LET A RODINY

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.
Rozvoj služby nebude v roce 2014 realizován.
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Opatření 6.2. Podpora rozvoje terénních a sociálně aktivizačních služeb pro děti
a mládež ohroženou sociálním vyloučením.
Vznik nových sociálních služeb
ORP Hodonín
Poskytovatel

Sociální služba

Základní údaMěÚ Hodonín zahájí v měsíci
je o službě
10-11/2013 výběrové řízení
na poskytovatele služby
Kapacita služby
ambuterénní
pobytová
lantní
okamžitá/ denní/
počet
Kapacita
roční
roční
lůžek
a personální
zabezpečení
služby
3/50

Finanční
zdroje služby
Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

10/65

Harmonogram
realizace

sociálně aktivizační
registrace a zahájení
služby pro rodiny
poskytování: 4/2014
s dětmi
Počet pracovníků/úvazků
vedoucí

1 (psycholog)

sociální pracovník

4

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál

1 (etoped)

Územní
působnost
Hodonín
a spádové
obce

Forma poskytování

Cílová skupina

rodiny ohrožené sociálním
vyloučením
Finanční náklady služby
terénní a ambulantní

provozní

mzdové

celkem

550 000 Kč

3 200 000 Kč

3 750 000 Kč

3

Dotace ze
strukturálních
Jiné zdroje
fondů EU
3 750 000 Kč
Stávající pokrytí SAS pro rodiny s dětmi v Hodoníně a spádových obcí neodpovídá skutečné potřebě. Poptávka po zajištění služby je ze strany městského úřadu, neziskových organizací a samotných uživatelů služby. Cílem je pomoci zlepšit situaci sociálně
znevýhodněných rodin.
Úhrady od uživatelů

Dotace
kraj

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

Dotace od obce/
obcí

Příspěvek
zřizovatele

Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Brno
Poskytovatel
Základní
údaje
o službě

IQ Roma servis, o. s.

Registrační číslo

Sociální služba

7557383

sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

okamžitá/
roční

ambulantní
denní/
roční

2013 2,5/75

2014 4/120

Finanční
zdroje služby
Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Úhrady od uživatelů
2013
2014

rozšíření v roce 2014

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby
terénní

Harmonogram realizace rozšíření

pobytová

vedoucí

0.2

1

počet
lůžek

sociální pracovník

0.5

2

0.5

0.5

1.5

1.5

0.3

0.7

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko administrativní
personál
Dotace
Dotace ze státz rozpočtu
ního rozpočtu
JMK
(MPSV)
15 000 Kč
1 185 000 Kč
115 000 Kč
1 805 000 Kč

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina

děti a mládež
ve věku od 6
Jihomoravský ambulantní
do 26 let ohrožekraj
terénní
né společensky
nežádoucími jevy
Finanční náklady služby
2013
2014
provozní

120 000 Kč

180 000 Kč

mzdové

1 080 000 Kč

1 820 000 Kč

celkem

1 200 000 Kč

2 000 000 Kč

Dotace
PříspěDotace ze
z rozpočtu vek zřizo- strukturálních
obce/obcí
vatele
fondů EU

Jiné zdroje

80 000 Kč

Rozšíření kapacit souvisí s rozšířením aktivit dle nového zákona o sociální právní ochraně dětí, zaměření se na hlubší preventivní práci s rodinami a posilování rodičovských kompetencí. Dále je plánovaná koordinace spolupráce s institucemi.
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Opatření 6.3. Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a rodinné sociální
asistence.
Viz realizace opatření 6.2.

Opatření 6.4. Podpora manželského a rodinného poradenství, včetně poradenství pro
náhradní rodiny.
Rozvoj služeb nebude v roce 2014 realizován.

Opatření 6.5. Zvyšování kvality a dostupnosti služeb podporující integraci dětí
v náhradní rodinné péči a v ústavní výchově do společnosti.
Rozvoj služeb nebude v roce 2014 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 a krizové pomoci budou podpořeny prostřednictvím dotačních systémů.

Opatření 7.3. Zvýšení kapacit azylových domů pro rodiče s dětmi.
Rozvoj služeb nebude v roce 2014 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.
Rozvoj služeb nebude v roce 2014 realizován.

Opatření 8.2. Zkvalitňování a rozvoj terénních programů.
Vznik nových sociálních služeb
ORP Brno
Základní
údaje
o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Poskytovatel
Armáda spásy v ČR
Kapacita služby
ambuterénní
pobytová
lantní
okamžitá/ denní/
počet
roční
roční
lůžek

Finanční
zdroje služby

Dotace
kraj

1/0,05

sociální pracovník

1/0,05

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová skupina

Brno

terénní

osoby bez
přístřeší

Finanční náklady služby
provozní

mzdové

celkem

30 000 Kč

294 000 Kč

324 000 Kč

Příspěvek
zřizovatele

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

2/1,05

1/0,05
Dotace od obce/obcí

39 000 Kč
sponzorské
dary
Na území města Brna žije relativně mnoho lidí bez domova, kteří nemají možnost řešit svoji situaci. Jedná se o bývalé uživatele
služeb, bezdomovce bez informací o možnosti podpory resp. ty, kteří jsou ohroženi na zdraví nebo životě z důvodu odmítání
institucionální pomoci. Potřebnost služby je podložena zkušeností poskytovatele s cílovou skupinou.
70 000 Kč

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

vedoucí

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál

roční: 480
kontaktů,
240 intervencí

Úhrady od uživatelů

Harmonogram realizace
registrace: září 2013
terénní programy zahájení poskytování:
leden 2014
Počet pracovníků/úvazků
Sociální služba

175 000 Kč

40 000 Kč
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Opatření 8.3. Podpora a rozvoj sítě služeb pro cizince, azylanty s důrazem na podporu
integrace do společnosti.
Rozvoj sítě služeb pro cizince nebude v roce 2014 realizován.

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.

Opatření 9.1. Podpora rozvoje a zkvalitňování služeb denních center, nocleháren
a krizových lůžek.
Rozšíření stávajících sociálních služeb
ORP Znojmo

Základní údaje o službě

Poskytovatel

Registrační číslo

Sociální služba

Harmonogram realizace
rozšíření

Centrum sociálních
služeb p.o., U Lesíka
3547/11, Znojmo

5919491

noclehárna

od 1.10.2013

Počet pracovníků/úvazků
2013
2014

Kapacita služby

okamžitá/
roční

ambulantní
denní/
roční

2013

denní 5

2014

denní 7

terénní
Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Finanční
zdroje služby

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru
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pobytová

vedoucí

0.05

0.05

počet
lůžek

sociální pracovník

0.25

0.25

1

1

0.15

0.15

Dotace
z rozpočtu
obce/obcí

Příspěvek
zřizovatele

Dotace
Úhrady od uživatelů z rozpočtu
JMK

pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál
Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

Územní
působnost

Forma poskytování

Cílová
skupina
osoby ohrožené sociálním
ČR
ambulantní
vyloučením
a osoby v krizi
Finanční náklady služby
2013
2014

provozní

47 000 Kč

50 000 Kč

mzdové

460 000 Kč

460 000 Kč

celkem

507 000 Kč

510 000 Kč

Dotace ze
strukturálních fondů
EU

Jiné zdroje

2013
50 000 Kč
38 000 Kč
419 000 Kč
2014
60 000 Kč
150 000 Kč
300 000 Kč
Dosavadní kapacita nestačí pokrýt potřebnost služby. Především v zimních měsících docházelo k neuspokojení potřebných
osob, kdy byla akutní potřeba poskytnutí této služby. V průměru docházelo k odmítnutí 2-3 klientů denně. Záměr je součástí
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014.
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Opatření 9.2. Podpora rozvoje azylového a sociálního bydlení
Vznik nové sociální služby
ORP Brno
Poskytovatel
Základní údaje o službě

Kapacita
a personální
zabezpečení
služby

Armáda spásy v ČR
Kapacita služby
terénní
ambulantní pobytová
okamžitá/
počet
denní/roční
roční
lůžek

Finanční
zdroje služby

sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách
další pracovníci
v přímé péči
technicko - administrativní personál

cca 40
uživatelů
(10
bytových
jednotek)
Úhrady od uživatelů

Harmonogram
Územní
Forma poskyCílová skurealizace
působnost
tování
pina
registrace:
osoby žijící
Brno, městská
09/2013 zaháv sociálně
část Brnoterénní
terénní programy
jení poskytovávyloučených
-sever
ní: 10/2013
lokalitách
Počet pracovníků/úvazků
Finanční náklady služby
vedoucí
1/0,05
provozní
mzdové
celkem
Sociální služba

Dotace
kraj

Dotace ze státního
rozpočtu (MPSV)

136 000 Kč

380 000 Kč

516 000 Kč

Příspěvek
zřizovatele

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje

1/0,05
Dotace
od obce/obcí

86 000 Kč
sponzorské
dary
Projekt reaguje na nedostatek příležitostí pro bývalé uživatele azylových domů. Mnoho rodin odchází z azylového domu
do nejistého podnájmu. Projekt tréninkového bydlení s možností získat nájemní bydlení umožní ohroženým rodinám reálnou
integraci do společnosti.
330 000 Kč

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

2/1,05

100 000 Kč

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

Rozvoj služeb nebude pro cílovou skupinu v roce 2014 realizován. Stávající služby jsou zařazeny do individuálního
projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ a jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu 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.
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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.
Rozvoj služeb nebude v roce 2014 realizován.

Opatření 10.2. Zvýšení dostupnosti služeb podporujících abstinující uživatele a jejich
začlenění do společnosti – sociální rehabilitace, služby následné péče.
Rozvoj služeb nebude v roce 2014 realizován.
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Jihomoravský kraj
Odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

