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ÚVOD, CÍLE A KONTEXT
Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit separátní závěrečnou zprávu
Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji vypracovanou pro správní
obvod statutárního města Brna. Analýza je součástí komplexního projektu Jihomoravského
kraje s názvem „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV“,
registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006965. Projekt je spolufinancován
formou účelové dotace v rámci operačního programu Zaměstnanost.
Hlavním cílem projektu bylo zjištění a popis potřebnosti jednotlivých druhů sociálních
služeb na území Jihomoravského kraje mj. jako podkladu pro tvorbu Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro plánovací období 2021–2023. Výstupem
analýzy je komplexní závěrečná zpráva pro Jihomoravský kraj a 21 samostatných zpráv pro
jednotlivé ORP.
Jihomoravský kraj zřizuje a spravuje síť sociálních služeb na svém území na základě
principu komunitního plánování sociálních služeb. Hlavním přínosem komunitního plánování
je zapojení všech účastníků systému sociálních služeb, kterými jsou uživatelé,
poskytovatelé, zadavatelé a veřejnost. Ti všichni jsou zapojeni do plánovacího procesu
s cílem zjistit aktuální potřeby a zdroje na daném území a najít nejlepší řešení pro jejich
naplnění a využití.1
Proces komunitního plánování je založen na vzájemné spolupráci Jihomoravského kraje
s 21 obcemi s rozšířenou působností. Jihomoravský kraj definuje rámcové strategie rozvoje
sociálních služeb a metodicky vede obce v procesu komunitního plánování. Plánování
rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje je založeno na průběžné a
vzájemné spolupráci tří pracovních skupin:2


pracovní skupina pro komunitní plán Jihomoravského kraje,3



pracovní skupina koordinátorů 21 obcí s rozšířenou působností,4



okresní týmy pro plánování sociálních služeb.5

Webový portál komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji. [online] [cit. 3. 10.
2018]. Dostupné z: https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Folders/748-1Planovani+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx.
2 Tamtéž.
3 Jedná se o poradní skupinu vedoucího odboru sociálních věcí Krajského úřadu JMK, která zajišťuje
odbornou a metodickou podporu procesu plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
Pracovní skupina je tvořena na principu triády, tedy ze zástupců zadavatele, poskytovatelů
a uživatelů. Účastni jsou i zástupci metodiků komunitního plánování.
4 Obce s rozšířenou působností představují základní stavební jednotku procesu střednědobého
plánování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, proto je setkání jednotlivých koordinátorů
pro tvorbu nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb nezbytné. Na úrovni obcí je
realizován proces komunitního plánování. Předmětem setkání pracovní skupiny je tvorba místních sítí
sociálních služeb a spolupráce na tvorbě strategických dokumentů Jihomoravského kraje
(střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, akční plány).
5 Jedná se o skupinu koordinátorů a zadavatelů sociálních služeb na úrovni okresů. Cílem setkání je
prohloubení spolupráce a metodické podpory s přesahem na okresní úroveň a optimalizace okresních
sítí.
1
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Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb je určení modelu, resp. rozsahu sítě
sociálních služeb na daném území. Krajskou síť sociálních služeb představují konkrétní
sociální služby, které jsou vyhodnoceny jako potřebné, efektivní a kvalitní, a mají být tedy
finančně podporovány ze strany kraje.6
Síť sociálních služeb musí být tvořena od úrovně obcí, kde je možné nejsnáze
zjišťovat potřeby uživatelů, které by mohly být prostřednictvím sociálních služeb
uspokojeny a na jejichž základě by měl vznikat zárodek sítě služeb. Kraj ze své perspektivy
a s ohledem na informace ze všech regionů7 pak může vytvářet síť, která postihne všechny
podstatné parametry a okolnosti.8
Cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb je tedy na základě poznatků od
jednotlivých aktérů v sociální oblasti a na základě pravidelného vyhodnocování potřebnosti
v sociální oblasti v návaznosti na změny sociálních jevů, demografického vývoje, sociálně-ekonomické situace atd. optimalizovat síť sociálních služeb na území Jihomoravského
kraje a ve správních územích ORP.
Předložená analýza potřebnosti sociálních služeb je jednou z 21 zpráv pro jednotlivé
ORP v rámci Jihomoravského kraje a mapuje situaci v rámci správního obvodu
statutárního města Brna. Závěrečná zpráva zohledňuje především její určení. Výsledky
jsou uváděny v přehledné podobě grafů, tabulek a komentářů tak, aby jednotlivá
zjištění mohl příjemce flexibilně využívat pro svou práci a aktivity.
Realizační tým sociologů a odborníků na sociální práci a sociální politiku doplňovali při
administraci a souvisejících činnostech další pracovníci společnosti AUGUR Consulting
s.r.o., která poskytuje profesionální sociologické služby již od roku 1996. Věříme, že výsledky
analýzy prezentované v této závěrečné zprávě se stanou zajímavou zpětnou vazbou názorů,
postojů a potřeb sledovaných cílových skupin uživatelů nebo potenciálních uživatelů
sociálních služeb a současně inspirací využitelnou v procesu komunitního plánování
sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje vyjádřit poděkování zaměstnancům Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, komunikačním partnerům z jednotlivých ORP, zástupcům expertní
a konzultační skupiny, zástupcům poskytovatelů sociálních služeb a všem dalším
spolupracujícím osobám za vstřícný přístup při naplňování předmětu a cílů tohoto projektu.

Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o.
Mgr. Marián Svoboda
ředitel společnosti
ČTVRTNÍK, J. a LEJSAL, M., 2013. Sociální služby a způsob financování – podklad k odborné
diskuzi. [online] [cit. 1. 10. 2018]. Dostupné z: http://podporaprocesu.cz/wpcontent/uploads/2013/01/Varianty-financov%C3%A1n%C3%AD.pdf.
7 Rozsah nabídky stejného druhu sociální služby se může vzhledem k vyskytujícím se sociálním
jevům a specifickým potřebám v rámci ORP významně lišit.
8 MPSV, 2015. Národní strategie rozvoje sociálních služeb. [online] [cit. 5. 10. 2018]. Dostupné
z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20258/III.pdf.
6
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DEFINICE POJMU POTŘEBNOST V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Na potřebnost sociálních služeb je nutné nahlížet v celém kontextu a významu slova
„potřebnost“. Potřebnost a dostupnost sociálních služeb jsou jedny z významných obecně
přijímaných parametrů, které souvisí se síťováním sociálních služeb, optimalizací sítí
sociálních služeb a s přesahem do jejich efektivního financování, především z úrovně krajů
a obcí.
Společnost AUGUR Consulting9 rozlišuje čtyři roviny náhledu na potřebnost služeb v sociální
oblasti:
a) potřebnost institucionálně deklarovaná,
b) potřebnost pociťovaná – neartikulovaná,
c) potřebnost reálně artikulovaná,
d) potřebnost normativní – relativní, z úrovně krajů komparativní.
ad a) Jedná se o potřeby institucionálně deklarované a určované z úrovně zřizovatelů
a zadavatelů sociálních služeb, s přesahem do politického rozhodování. Jde o systémový
přístup k řešení rozsahu a struktury nabídky sociálních služeb, např. na konkrétním území,
s cílem dosáhnout určitých standardů nabídky v oblasti uspokojování potřeb obyvatel
v sociální oblasti. Potřeby institucionálně deklarované vycházejí z procesu komunitního
plánování sociálních služeb a ze systematické práce s cílovými skupinami, především
na úrovni ORP.
ad b) Jedná se o potřeby konkrétních uživatelů nebo potenciálních uživatelů sociálních
služeb, které však nejsou artikulovány – jsou pouze pociťovány. Důležitá je přitom pravidelná
verifikace těchto pociťovaných potřeb v sociální oblasti, a to z úrovně poskytovatelů
sociálních služeb, ale také z úrovně zřizovatelů – zadavatelů sociálních služeb.
ad c) Jedná se o artikulované potřeby v sociální oblasti nejčastěji od klientů (uživatelů) nebo
také od poskytovatelů sociálních služeb. Může se však jednat o různý stupeň úrovně
artikulace potřeb z hlediska validity a reliability.
ad d) Jedná se o komparativní podobu nahlížení na potřebnost jednotlivých druhů sociálních
služeb určitých referenčních vzorků osob z různých území (nejčastěji srovnání jednotlivých
ORP v rámci krajů). V podstatě se jedná o srovnání konkrétních, zdůvodnitelně stanovených
indikátorů (z datových zdrojů ČSÚ, ÚP, ÚZIS apod.), které souvisí s uspokojováním potřeb
konkrétních cílových skupin osob v rámci jednotlivých území. Cílem je sofistikovaným
a vědeckým přístupem analyzovat relativní potřebnost sociálních služeb a prostřednictvím
indikátorů a z nich kvantifikovaných indexů porovnat tzv. míru relativní potřebnosti sociálních
služeb v jednotlivých lokalitách. Východiskem pro uplatnění matematicko-statistického
modelu výpočtů indexů a jejich agregací je operacionalizace jednotlivých sociálních jevů
a cílových skupin, kterých se tyto jevy bezprostředně dotýkají.
Vychází z BRADSHAW, J. R., 1972. The taxomy of social needs. In: MCLACHLAN, G. (ed).
Problems and Progress in Medical Care. Oxford: Oxford University Press a BRADSHAW, J. R., 1994.
The conceptualisation and measurement of need: a social policy perspective. In: POPAY, J.
a Williams, G. (eds). Researching the People's Health. Londýn: Routledge, str. 45–57.
9
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METODOLOGIE
Metodologie uplatněná v jednotlivých ORP není zcela identická. Cílem bylo v jednotlivých
ORP vytěžit taková sekundární data a uplatnit takové metody a techniky získávání
primárních dat, které umožňují zprostředkovat informace a zpětnou vazbu využitelnou
v procesu KPSS jednotlivých ORP a současně naplňují cíle a předmět celé analýzy, jejímž
zadavatelem je Jihomoravský kraj.
Součástí této separátní zprávy je mj. řada sekundárních dat a ukazatelů, které by si
jednotlivé ORP s využitím vlastních kapacit a datových zdrojů jen složitě vyhodnocovaly.
Výstupem této zprávy jsou nejen prostá sekundární data, ale především jejich agregace,
které dokumentují ukazatele sociálně-demografického a sociálně-ekonomického vývoje
v jednotlivých ORP v návaznosti na proměnu stávajících a vznik nových sociálních jevů.
Z pohledu AUGUR Consulting mohou být zajímavá také srovnání agregací a ukazatelů mezi
jednotlivými ORP.
Východiskem pro naplnění cílů projektu byl tzv. integrovaný metodologický přístup, tedy
kombinace metodologických přístupů a technik pro zajištění relevantních dat. „V současném
sociálně vědním výzkumu se objevují dva krajní přístupy, které jsou zakotveny
v protichůdných epistemologických pozicích. První je znám jako ‚hypoteticko-deduktivní‘,
také ‚pozitivistický‘, a odpovídá kvantitativní výzkumné strategii a používání osvědčených
matematicko-statistických postupů. Druhý přístup je ‚induktivní‘, označovaný též jako
‚interpretativní‘, a odpovídá mu kvalitativní výzkumná strategie. Jako ‚integrovaný výzkum‘ či
‚integrovaná strategie‘ se zpravidla implicitně chápe kombinace výše uvedených tradičních
výzkumných strategií.“10
V rámci empirických aktivit uskutečněných v celém Jihomoravském kraji byly identifikovány
názory, postoje a potřeby potenciálních uživatelů sociálních služeb – běžné populace,
poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelů sociálních služeb a kompetentních zástupců
obcí III. typu a dalších aktérů v sociální oblasti.
Rekapitulace použitých metod, technik a výstupů ve statutárním městě Brně:







desk research (deskripce, analýzy, syntézy a agregace sekundárních dat),
dotazníkové šetření mezi zřizovateli sociálních služeb a zástupci obcí III. typu
prostřednictvím on-line dotazníku (CAWI11) a polostrukturovaných rozhovorů –
vybrané výstupy,
dotazníkové šetření mezi potenciálními uživateli sociálních služeb – běžnou
populací – prostřednictvím osobního dotazování (PAPI12) – dílčí výstupy a komparace
s jinými ORP,
dotazníkové šetření prostřednictvím on-line dotazníku (CAWI) – analýza potřeb
poskytovatelů sociálních služeb,

LOUČKOVÁ, I., 2010. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické
nakladatelství.
11 Computer Assisted Web Interviewing.
12 Paper-and-pencil Interviewing.
10
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dotazníkové šetření prostřednictvím on-line dotazníku (CAWI) – analýza potřeb
pracovníků zabývajících se přímou péčí o klienty sociálních služeb,
focus groups,13
polostrukturované rozhovory s představiteli vybraných sociálních služeb.

Realizace skupinových diskuzí s různými cílovými skupinami respondentů: osoby s duševním
onemocněním a rodinní příslušníci osob s duševním onemocněním, osoby se sluchovým postižením,
neformální pečující – osoby pečující o osobu závislou na péči jiné osoby.
13
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SPRÁVNÍ OBVOD STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Jihomoravský kraj je podle platného zákonného ustanovení vymezen okresy Blansko, Brnoměsto, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo a je rozdělen na 21 správních
obvodů obcí s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice,
Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice,
Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo
a Židlochovice.
Správní obvod rozšířené působnosti státní správy svěřené obci
v Jihomoravském kraji v okrese Brno-město. Čítá celkem 30 městských částí.

Brno

leží

Zdroj: ČSÚ
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DESK RESEARCH, SYNTÉZY A AGREGACE DAT
Nedílnou součástí projektu Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji byl
tzv. desk research. Jedná se o shromáždění a syntézu všech dostupných aktuálních
a relevantních informací a údajů, jejich analýzy a agregace. V rámci desk reseach bylo
pracováno s daty získanými z následujících zdrojů: ÚP ČR14, ČSÚ15, ÚZIS16, RP17, KISSoS18
a ČSSZ19.

Sociálně-demografické ukazatele a agregace
Ve správním obvodu statutárního města Brna bylo ke dni 31. 12. 2017 přihlášeno k trvalému
pobytu20 celkem 379 527 obyvatel, z toho bylo 183 300 mužů a 196 227 žen.21 Počet mužů
vykazuje v letech 2014 až 2017 mírně progresivní tendenci, avšak počet žen stoupá až od
roku 2015. Podrobné informace dokumentuje následující graf.
Graf č. 1: Počet obyvatel v letech 2014–2017 – statutární město Brno.
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Zdroj dat: ČSÚ (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017. Údaje jsou v absolutních číslech.)
Graf: AUGUR Consulting

Ve věku 0–14 let bylo ve statutárním městě Brně v roce 2017 evidováno celkem 57 598
obyvatel, ve věku 15–64 let bylo evidováno 244 455 obyvatel a ve věku 65 a více let bylo
evidováno celkem 77 474 obyvatel. Ve věkové kohortě dětí do 14 let i u obyvatel starších
65 let dochází meziročně k nárůstu počtu obyvatel. Podrobně tento trend dokumentuje
následující graf.

Úřad práce České republiky.
Český statistický úřad.
16 Úřad pro zdravotnické informace a statistiky.
17 Registr poskytovatelů sociálních služeb.
18 Krajský informační systém sociálních služeb Jihomoravského kraje.
19 Česká správa sociálního zabezpečení.
20 Nebo k jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta.
21 Zdroj: ČSÚ, údaje platné k 31. 12. 2017.
14
15
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Graf č. 2: Počet obyvatel ve věku 0–14 a ve věku 65 a více let v letech 2014–2017 – statutární
město Brno.
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Zdroj dat: ČSÚ (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017. Údaje jsou v absolutních číslech.)
Graf AUGUR Consulting

Důležitým ukazatelem je index ekonomického zatížení, který vypovídá o poměru počtu
seniorů a dětí k počtu obyvatel v ekonomicky aktivním věku, tedy je jedním z indexů, které
charakterizují proces demografického stárnutí. Graf znázorňuje počet dětí ve věku 0–14 let
a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let. Nejvyšší ukazatel
ekonomického zatížení byl zjištěn v ORP Veselí nad Moravou, ORP Blansko a ORP Tišnov.
Podrobně výsledky dokumentuje následující graf.
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11

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno
Graf č. 3: Ukazatel ekonomického zatížení – statutární město Brno.
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Graf: AUGUR Consulting

Průměrný věk obyvatel vykazuje mírně progresivní tendenci. Podrobné informace jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 1: Základní demografické údaje v letech 2013–2017 – statutární město Brno.
Stav obyvatel k 31.12.
Počet obyvatel celkem
Podle
muži
pohlaví
ženy
Ve věku
0–14
(let)
15–64
65 a více
Průměrný věk

2013
377 508
181 963
195 545
53 479
251 000
73 029
42,5

Zdroj dat: ČSÚ (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)

2014
377 440
181 885
195 555
54 492
248 709
74 239
42,6

2015
377 028
181 890
195 138
55 325
246 583
75 120
42,7

2016
377 973
182 549
195 424
56 413
245 178
76 382
42,8

2017
379 527
183 300
196 227
57 598
244 455
77 474
42,8

Tabulka: AUGUR Consulting

V roce 2017 došlo k přírůstku živě narozených o 4634 osob, což je o 123 osob více než
v roce 2010. Zemřelých bylo za rok 2017 celkem 4134, tedy o 320 osob více než v roce
2010.
Index stáří (počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) se ve
statutárním městě Brně v letech 2010 až 2017 zvýšil, a to o dvě osoby na 100 dětí.
Podrobnější informace dokumentuje následující tabulka.
AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz
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Tabulka č. 2: Základní demografické údaje v letech 2010 a 2017 – statutární město Brno.
Statutární město Brno
Počet obyvatel celkem
Živě narození
Zemřelí celkem
Přirozený přírůstek obyvatel
(narození − zemřelí)
Průměrný věk mužů (roky)
Průměrný věk žen (roky)
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)
Index stáří (počet osob ve věku 65 a
více let na 100 dětí ve věku 0–14 let)

2010
371 371
4 511
3 814

2017
379 527
4 634
4 134

Trend
8 156 ↑
123 ↑
320 ↑

697

500

−197 ↓

40,2
43,9
17,9

41,0
44,4
20,4

0,8 ↑
0,5 ↑
2,5 ↑

136,5

134,5

2↑

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)

Tabulka: AUGUR Consulting

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz
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Sociálně-ekonomické ukazatele a agregace
Dávky v hmotné nouzi
Celkový počet vyplacených dávek v hmotné nouzi a tím i celkový objem vyplacených dávek
v hmotné nouzi ve statutárním městě Brně od roku 2015 výrazně klesá. Vývoj dokumentuje
následující graf.
Graf č. 4: Údaje o počtu vyplacených dávek v hmotné nouzi a celkovém objemu vyplacených
dávek v hmotné nouzi (v Kč) v letech 2015–2017.
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Zdroj dat: ÚP, vlastní výpočty (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017. Údaje jsou v absolutních číslech.)
Graf: AUGUR Consulting

Příspěvek na živobytí
Podíváme-li se na celkovou výši vyplacených příspěvků na živobytí, v roce 2015 se jednalo
o celkovou alokaci 320 072 000 Kč a počet vyplacených příspěvků činil 71 591. V roce 2016
se jednalo o celkový objem 291 991 000 Kč a počet vyplacených příspěvků byl 65 130.
V roce 2017 se jednalo o celkový objem vyplacených prostředků ve výši 238 026 000 Kč
a počet vyplacených příspěvků byl 55 280. Vývoj dokumentuje následující graf.
Graf č. 5: Údaje o počtu vyplacených příspěvků na živobytí a celkovém objemu vyplacených
příspěvků na živobytí (v Kč) v letech 2015–2017.
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Graf: AUGUR Consulting
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U ukazatele „objem finančních prostředků vyplacených jako příspěvek na živobytí (v Kč)
v přepočtu na jednoho obyvatele“ najdeme mezi jednotlivými ORP v roce 2017 značné
rozdíly. Jak dokumentuje následující graf, nejvyšší objem finančních prostředků vyplacených
jako příspěvek na živobytí (v Kč) v přepočtu na jednoho obyvatele byl evidován ve
statutárním městě Brně (627 Kč), dále v ORP Znojmo (506 Kč) a v ORP Hodonín (379 Kč).
Nejnižší částka byla naopak zjištěna v ORP Hustopeče (83 Kč).
Graf č. 6: Celkový objem finančních prostředků vyplacených jako příspěvek na živobytí (v Kč)
na jednoho obyvatele dané ORP.
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Graf: AUGUR Consulting

Příspěvek a doplatek na bydlení
Celkový počet vyplacených příspěvků na bydlení i celkový počet vyplacených doplatků na
bydlení ve statutárním městě Brně vykazuje kolísavou tendenci – v roce 2016 se počty
vyplacených příspěvků zvýšily a následně v roce 2017 došlo k snížení počtu vyplacených
příspěvků. Vývoj dokumentuje následující graf.
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Graf č. 7: Údaje o počtu vyplacených příspěvků na bydlení a počtu vyplacených doplatků
na bydlení v letech 2015–2017.
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Graf: AUGUR Consulting

Jako další relevantní ukazatel lze vnímat „objem finančních prostředků vyplacených
jako příspěvek na bydlení (v Kč) v přepočtu na jednoho obyvatele“. V porovnání dat za rok
2017 najdeme mezi jednotlivými ORP značné rozdíly. Jak dokumentuje následující graf,
nejvíce finančních prostředků bylo na jednoho obyvatele formou příspěvku na bydlení (v Kč)
vyplaceno ve statutárním městě Brně (1519 Kč), dále v ORP Znojmo (655 Kč) a v ORP
Hodonín (641 Kč). Nejnižší částka byla naopak zjištěna v ORP Hustopeče (265 Kč).
Graf č. 8: Celkový objem finančních prostředků vyplacených jako příspěvek na bydlení (v Kč)
na jednoho obyvatele dané ORP.
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V rámci ukazatele „objem finančních prostředků vyplacených jako doplatek na bydlení (v Kč)
v přepočtu na jednoho obyvatele“ najdeme mezi jednotlivými ORP v roce 2017 rozdíly. Jak
dokumentuje následující graf, nejvyšší objem finančních prostředků vyplacených jako
doplatek na bydlení (v Kč) v přepočtu na jednoho obyvatele byl evidován ve statutárním
městě Brně (324 Kč), dále v ORP Znojmo (201 Kč) a v ORP Hodonín (167 Kč). Nejnižší
částka byla naopak zjištěna v ORP Hustopeče (32 Kč).
Graf č. 9: Celkový objem finančních prostředků vyplacených jako doplatek na bydlení (v Kč)
na jednoho obyvatele dané ORP.
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Mimořádná okamžitá pomoc
Celkový počet vyplacených příspěvků mimořádné okamžité pomoci od roku 2015 klesá.
V roce 2015 se jednalo o celkový počet 4036 vyplacených příspěvků. V roce 2016 se počet
vyplacených příspěvků snížil na 3695 a v roce 2017 se jednalo o 3076 vyplacených
příspěvků. Vývoj dokumentuje následující graf.
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Graf č. 10: Údaje o počtu vyplacených mimořádných okamžitých pomocí v letech 2015–2017 –
statutární město Brno.
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Zdroj dat: ÚP (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)

Graf: AUGUR Consulting

Nejvyšší objem finančních prostředků vyplacených jako mimořádná okamžitá pomoc (v Kč)
v přepočtu na 100 obyvatel byl evidován za rok 2017 ve statutárním městě Brně (1523 Kč),
dále v ORP Hodonín (1 513 Kč) a v ORP Rosice (907 Kč). Nejnižší objem byl v roce 2017
naopak zjištěn v ORP Hustopeče (113 Kč). Podrobně výsledky dokumentuje následující graf.
Graf č. 11: Celkový objem finančních prostředků vyplacených jako mimořádná okamžitá pomoc
(v Kč) na 100 obyvatel dané ORP.
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Následující tabulka v kumulativní podobě dokumentuje jednotlivé údaje o počtu vyplacených
příspěvků a o počtu uchazečů o práci z období let 2015–2017, včetně označení trendů.
AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz
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Tabulka č. 3: Údaje o počtu vyplacených příspěvků a o počtu uchazečů o práci v letech 2015–
2017 – statutární město Brno.
Statutární město Brno
Dávky v hmotné nouzi

2015
112 463

2016
106 085

2017
91 371

−21 092 ↓

Příspěvek na živobytí

71 591

65 130

55 280

−16 311 ↓

Doplatek na bydlení

36 836

37 260

33 015

−3 821 ↓

4 036

3 695

3 076

−960 ↓

Příspěvek na bydlení

141 380

143 511

138 135

−3 245 ↓

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na zvláštní
pomůcky
Porodné

119 289

125 267

127 122

7 833 ↑

272

261

254

−18 ↓

768

803

678

−90 ↓

83

98

81

−2 ↓

Přídavek na dítě

162 699

154 800

143 123

−19 576 ↓

Rodičovský příspěvek

127 316

126 029

128 206

890 ↑

18 989

17 023

12 932

−6 057 ↓

1 795

1 677

1 460

−335 ↓

9 450

8 210

5 757

−3 693 ↓

Mimořádná okamžitá pomoc
Celkový
počet
vyplacených
příspěvků

Pohřebné

Počet uchazečů o práci
z toho osoby se zdravotním postižením
z toho osoby registrované na úřadu
práce déle než 12 měsíců

Zdroj dat: ÚP, vlastní výpočty (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)

Trend

Tabulka: AUGUR Consulting

Zaměstnanost
Úměrně klesající trend vyplacených dávek v hmotné nouzi, stejně jako klesající počet
uchazečů o práci ve statutárním městě Brně vyjadřují vzájemnou provázanost
s celorepublikovým vývojem, který dokumentuje klesající chudobu v České republice.
Vzhledem k růstu české ekonomiky a s ním spojené vysoké zaměstnanosti i k růstu výdělků
loni výrazně klesly výdaje na dávky v hmotné nouzi, stejně jako počet lidí, kteří tuto podporu
pobírají. Výdaje jsou tak nejnižší za posledních šest let.22
Výše uvedený trend snižování míry nezaměstnanosti platí také pro statutární město Brno.
Názorně vývoj nezaměstnanosti – počtu uchazečů o práci dokumentuje následující graf.

Graf č. 12: Počet uchazečů o práci a z toho osoby registrované na úřadu práce déle než
12 měsíců v letech 2015–2017 – statutární město Brno.
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Zdroj dat: ÚP (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)
22
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Graf: AUGUR Consulting

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018.
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Dalším důležitým sledovaným ukazatelem je počet uchazečů o práci v dané ORP. Pokud
tento počet vztáhneme k počtu obyvatel v dané ORP, dostaneme index počtu uchazečů
o práci v jednotlivých ORP. Ten uvádí, kolik uchazečů o práci připadá na 1000 obyvatel
ORP. Jak dokumentuje následující graf, nejvyšší počet uchazečů o práci v přepočtu na
1000 obyvatel byl za rok 2017 zjištěn v ORP Znojmo (46,7 osoby), dále v ORP Hodonín
(45,8 osoby) a v ORP Veselí nad Moravou. Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP
Šlapanice (15,7 osoby).

Graf č. 13: Index počtu uchazečů o práci v jednotlivých ORP.
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Nejvíce uchazečů o práci registrovaných déle než 12 měsíců v přepočtu na 1000 obyvatel
bylo v roce 2017 evidováno v ORP Hodonín (16,1 osoby), dále ve statutárním městě Brně
(15,2 osoby) a v ORP Veselí nad Moravou (14,9 osoby). Nejnižší počet byl naopak zjištěn
v ORP Šlapanice (3,8 osoby). Podrobně výsledky dokumentuje následující graf.
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Graf č. 14: Index počtu uchazečů o práci registrovaných na ÚP déle než 12 měsíců
v jednotlivých ORP (rok 2017).
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Příspěvky na péči dle stupně závislosti
Celkový počet vyplacených příspěvků na péči do 18 let ve statutárním městě Brně v letech
2015–2017 stoupal. U příspěvku na péči ve IV. stupni je možné sledovat v letech 2015–2017
pokles, naopak počet příspěvků na péči ve II. stupni rostl. Vývoj dokumentuje následující
graf.
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Graf č. 15: Celkový počet vyplacených příspěvků na péči do 18 let ve vztahu k jednotlivým
stupňům závislosti – statutární město Brno.
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Graf AUGUR Consulting, 2019, zdroj: ÚP.

Celkový počet vyplacených příspěvků na péči u osob starších 18 let ve statutárním městě
Brně v letech 2015–2017 výrazně stoupal, tento trend je možné sledovat napříč všemi stupni
závislosti na péči. Vývoj dokumentuje následující graf.
Graf č. 16: Celkový počet vyplacených příspěvků na péči od 18 let ve vztahu k jednotlivým
stupňům závislosti – statutární město Brno.
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Graf AUGUR Consulting, 2019, zdroj: ÚP.

Následující tabulka pro úplnost dokumentuje kumulativní podobu počtu příspěvků na péči
v jednotlivých stupních závislosti na péči jiné osoby v období let 2015–2017 ve statutárním
městě Brně u osob do 18 let i u osob starších 18 let.
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Tabulka č. 4: Celkový počet vyplacených příspěvků na péči dle stupně závislosti v letech 2015–
2017 – statutární město Brno.

Statutární město Brno

2015

2016

2017

Trend

Struktura vyplacených příspěvků na péči do 18 let
Celkový počet

12 829
I. stupni
5 680
II. stupni
3 012
Z toho v:
III. stupni
2 085
IV. stupni
2 052
Struktura vyplacených příspěvků na péči 18 a více let
Celkový počet
142 749
I. stupni
47 905
II. stupni
49 238
Z toho v:
III. stupni
29 805
IV. stupni
15 801
Zdroj dat: ÚP, vlastní výpočty (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)

13 658
6 046
3 425
2 184
2 003

13 932
5 930
3 750
2 346
1 906

1 103 ↑
250 ↑
738 ↑
261 ↑
−146 ↓

149 129
49 013
51 865
31 528
16 723

153 739
49 796
53 421
33 544
16 978

10 990 ↑
1 891 ↑
4 183 ↑
3 739 ↑
1 177 ↑

Tabulka: AUGUR Consulting

U agregovaného ukazatele „objem finančních prostředků vyplacených jako příspěvek na péči
(v Kč) v přepočtu na jednoho obyvatele“ jsou mezi jednotlivými ORP v roce 2017 rozdíly. Jak
dokumentuje následující graf, nejvyšší objem vyplacených příspěvků na péči (v Kč)
v přepočtu na jednoho obyvatele byl evidován v ORP Kyjov (3448 Kč), dále v ORP Veselí
nad Moravou (3211 Kč) a v ORP Hodonín (2951 Kč). Nejnižší částka byla naopak zjištěna
v ORP Kuřim (1860 Kč).
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Graf č. 17: Celkový objem finančních prostředků vyplacených jako příspěvek na péči (v Kč)
na jednoho obyvatele dané ORP v roce 2017.
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Údaje o důchodech
Údaje o starobních a invalidních důchodcích Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
neeviduje za obce s rozšířenou působností, nýbrž pouze za jednotlivé okresy. Údaje v této
podkapitole proto uvádíme za okres Brno-město. Pro názornost připojujeme v příloze této
zprávy mapku okresu Brno-město. Informace o starobních a invalidních důchodech
v kumulativní podobě dokumentuje následující tabulka.
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Tabulka č. 5: Údaje o důchodcích v letech 2015–2017 – okres Brno-město.
Okres Brno-město
Starobní důchodci celkem
z toho muži
z toho ženy
z toho s důchodem řádným
z toho s důchodem předčasným
z toho s důchodem poměrným
z toho s důchodem starobním invalidním
Invalidní důchodci celkem
z toho muži
z toho ženy
z toho pro invaliditu I. stupně
z toho pro invaliditu II. stupně
z toho pro invaliditu III. stupně
Sólo vdovy
Sólo vdovci
Sirotci
CELKEM

2015
88 183
32 311
55 872
69 517
14 716
441
3 509
14 142
6 841
7 301
5 340
2 423
6 379
824
195
1 295
104 639

Zdroj dat: ČSSZ, vlastní výpočty (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)

2016
88 847
32 841
56 006
69 719
15 202
415
3 511
14 458
6 968
7 490
5 495
2 546
6 417
768
198
1 276
105 547

2017
88 536
32 948
55 588
69 223
15 445
393
3 475
14 459
6 955
7 504
5 635
2 576
6 248
719
188
1 239
105 141

Trend
353 ↑
637 ↑
−284 ↓
−294 ↓
729 ↑
−48 ↓
−34 ↓
317 ↑
114 ↑
203 ↑
295 ↑
153 ↑
−131 ↓
−105 ↓
−7 ↓
−56 ↓
502 ↑

Tabulka: AUGUR Consulting
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EMPIRICKÁ ČÁST
Proces komunitního plánování sociálních služeb ve statutárním městě Brně byl zahájen již
před řadou let s cílem zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a s cílem rozšířit jejich
nabídku tak, aby odpovídaly potřebám a dostupným zdrojům.23 „Hlavním přínosem
komunitního plánování je zapojení všech účastníků systému sociálních služeb, kterými jsou
uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé a veřejnost. Ti všichni jsou zapojeni do plánovacího
procesu s cílem zjistit aktuální potřeby a zdroje v daném území a najít nejlepší řešení pro
jejich naplnění a využití.“24
Jednotlivé ORP si v rámci procesu KPSS zajišťují vlastní empirické poznatky
a realizují řadu analýz, výzkumů a studií s cílem identifikovat potřeby v sociální oblasti
na území obce s rozšířenou působností. Jedná se o projekty, které jsou financovány
z prostředků konkrétních obcí nebo také z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu ČR. Na realizaci analýz a výzkumů často participují odborné firmy nebo
akademická pracoviště.25
Primárním cílem Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji nebylo
suplovat uskutečněná empirická šetření mezi hlavními cílovými skupinami uživatelů
sociálních služeb v jednotlivých ORP,26 ale ve spolupráci s rozhodujícími
komunikačními partnery z ORP hledat sociální jevy a cílové skupiny, které by bylo
vhodné empiricky postihnout, a zprostředkovat tak podklady a inspirace využitelné
v procesu KPSS konkrétních ORP.27
Cílem tedy bylo poskytnout jednotlivým ORP nabídku empirických aktivit v tématech,
která jednotlivé ORP považovaly za aktuální a důležitá pro další rozvoj a optimalizaci
sítě sociálních služeb a nastavení kapacit ve svém správním obvodu.
Ve statutárním městě Brně se po dohodě s rozhodujícími komunikačními partnery
v sociální oblasti uskutečnilo několik skupinových diskuzí a polostrukturovaných
rozhovorů. Jednalo se tedy o uplatnění kvalitativní výzkumné strategie. Cílovými
skupinami byly:

Statutární město Brno má v sociální oblasti schválen strategický dokument 5. komunitní plán
sociálních služeb města Brna pro období 2018–2019, který explicitně vymezuje priority a opatření
v sociální oblasti na plánovací období.
24 Webový portál komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji. [online] [cit. 3. 10.
2018]. Dostupné z: https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Folders/748-1Planovani+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx.
25 Statutární město Brno uskutečnilo např. tyto analýzy a průzkumy: Analýza potřebnosti rozvoje
sociálních služeb v městě Brně, Sociodemografická analýza města Brna, Analýza potřebnosti služeb
sociální prevence v Jihomoravském kraji, Analýza zdrojů financování sociálních služeb v městě Brně
atd.
26 Senioři, OZP, osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením atd.
27 Jak vyplývá z Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji, téměř všechny ORP
považují za hlavní prioritu v oblasti financování sociálních služeb „zajistit financování současné sítě
sociálních služeb v současné výši“. Nečiní si tedy ambice dále zásadně rozšiřovat sítě sociálních
služeb na území ORP. Ambicí je spíše sítě sociálních služeb na území ORP dále optimalizovat,
rozšiřovat kapacity u služeb, které jsou hodnoceny jako potřebné, reagovat na nové sociální jevy
a uspokojovat potřeby v sociální oblasti také u specifických cílových skupin.
23
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osoby s duševním onemocněním,
osoby se sluchovým postižením,
osoby s poruchou autistického spektra,
neformální pečující – osoby pečující o osoby závislé na péči.

Cílem bylo identifikovat potřeby v sociální oblasti pro tyto cílové skupiny osob i se
zohledněním potřeb osob, které pečují o osobu závislou na péči jiné osoby.
Současně jsme si k této separátní zprávě určené pro statutární město Brno dovolili připojit
některé analytické výstupy z průzkumů a analýz, které byly realizovány v rámci celého
Jihomoravského kraje a v komparativní podobě dokumentují poznatky i za jednotlivé ORP.
Domníváme se, že i tyto výstupy mohou být pro statutární město Brno zajímavé. Jedná se
o výstupy z průzkumu mezi běžnou populací Jihomoravského kraje a také vyhodnocení
některých dat z průzkumu mezi zadavateli a zřizovateli sociálních služeb (ORP).

Artikulované potřeby v sociální oblasti – průzkum mezi
běžnou populací obyvatel JMK – vybrané výsledky za okresy
Jednou z cílových skupin, která byla v rámci Analýzy potřebnosti sociálních služeb
v Jihomoravském kraji empiricky sledována, byla běžná populace.28
Metodologickým východiskem realizace průzkumu bylo uplatnění dotazníkového šetření, tedy
kvantitativní výzkumné strategie. Podkladem pro dotazování byl zadavatelem schválený
zjišťovací nástroj – dotazník.
Cílovou skupinu tvořili obyvatelé Jihomoravského kraje starší 18 let. Do statistického
zpracování byly zahrnuty odpovědi 809 respondentů. Výběr jednotek probíhal se
zohledněním kvótního výběru (ORP, pohlaví a věkové kategorie).29 Interakce probíhaly
s využitím „face to face“ techniky sběru dat prostřednictvím osobního dotazování30 – PAPI31.
Pro účely této separátní zprávy jsme si dovolili vybrat četnosti a způsoby odpovědí
na některé konkrétní otázky, o kterých se domníváme, že mohou být pro zástupce
statutárního města Brna zajímavé. V návaznosti na reliabilitu výsledků jsme byli nuceni
pracovat s většími geografickými a statistickými celky (okresy).32 I přesto se domníváme, že
zprostředkované výsledky mohou být pro zástupce jednotlivých ORP inspirativní.

Jednalo se o respondenty, kteří neměli doposud žádnou zkušenost se sociálními službami, ale také
např. o osoby pečující o osobu závislou na péči jiné osoby nebo uživatele sociálních služeb.
29 Jednalo se o proporcionální zastoupení kvótních proměnných ve výběrovém souboru stejně jako
v celkové populaci Jihomoravského kraje starší 18 let (základní soubor).
30 Celkem se na sběru dat (dotazování) podílelo 25 terénních pracovníků (tazatelů) – spolupracovníků
společnosti AUGUR Consulting s.r.o. Všichni tazatelé prošli vstupním instruktážním školením, které
bylo realizováno podle principů SIMAR. Tazatelé měli k dispozici řadu podpůrných materiálů, včetně
podrobné instruktážní brožury se všemi náležitostmi a informacemi, jak dotazování realizovat.
31 Paper-and-Pencil Interviewing.
32 Jednotlivé ORP byly ve výběrovém souboru zastoupeny proporcionálně podle počtu obyvatel.
Výběrové vzorky respondentů z některých ORP byly statisticky malé, a proto bylo potřeba učinit
kategorizace (sloučení) respondentů z jednotlivých ORP do statisticky větších celků – okresů.
28
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno
Otázka: „V případě, že byste se ocitl(a) Vy nebo někdo z Vašich blízkých v situaci,
ve které byste potřebovali pomoc, kde byste v současnosti hledali informace
o možnostech pomoci?“
Jak vyplývá z analýzy výsledků, v případě, že by se respondenti z okresu Brno ocitli
v situaci, ve které by potřebovali pomoc, nejčastěji by informace o možnostech pomoci
hledali u své rodiny (45,41 %), na internetu (16,51 %) a na městském nebo obecním úřadě
v místě bydliště (10,09 %). Podrobně výsledky dokumentuje následující tabulka.
Tabulka č. 6: V případě, že byste se ocitl(a) Vy nebo někdo z Vašich blízkých v situaci,
ve které byste potřebovali pomoc, kde byste v současnosti hledali informace o možnostech
pomoci? Výsledky podle jednotlivých okresů Jihomoravského kraje.

Osobně na
městském nebo
obecním úřadě
v místě bydliště.
U rodiny.
Na webových
stránkách Krajského
úřadu
Jihomoravského
kraje.
Na webových
stránkách
městského
(obecního) úřadu.
Na internetu
(obecně).
Na Úřadu práce ČR.
U svého lékaře.
U poskytovatele
nějaké sociální
služby (např.
pečovatelská služba,
odborné sociální
poradenství).
Mezi přáteli,
známými.
Na sociálních sítích.
Jinde nebo jiným
způsobem.
Nějak bych si
poradil(a), ale v tuto
chvíli nevím jak.
Nevím, byl(a) bych
úplně bezradný(á).
Celkem.

Blansko

Brno

Břeclav

Vyškov

Hodonín

Znojmo

Brnovenkov

21,69 %

10,09 %

10,19 %

15,15 %

11,43 %

19,12 %

21,25 %

43,37 %

45,41 %

59,26 %

46,97 %

61,90 %

42,65 %

53,75 %

9,64 %

1,83 %

0,93 %

9,09 %

3,81 %

2,94 %

5,00 %

3,61 %

2,29 %

0,93 %

3,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

18,07 %

16,51 %

14,81 %

16,67 %

8,57 %

27,94 %

14,38 %

1,20 %
1,20 %

0,46 %
5,05 %

0,93 %
0,93 %

1,52 %
6,06 %

0,00 %
7,62 %

0,00 %
2,94 %

0,63 %
4,38 %

1,20 %

2,29 %

1,85 %

1,52 %

1,90 %

1,47 %

0,00 %

0,00 %

1,83 %

1,85 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,63 %

0,00 %

0,92 %

0,93 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,93 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

9,17 %

4,63 %

0,00 %

4,76 %

1,47 %

0,00 %

0,00 %

4,13 %

1,85 %

0,00 %

0,00 %

1,47 %

0,00 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Zdroj: JMK – Analýza potřebnosti 2019

Tabulka: AUGUR Consulting
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno
Otázka: „Byl(a) byste ochoten/ochotna a schopen/schopna postarat se o své blízké,
pokud budou potřebovat pomoc z důvodu stáří, špatného zdravotního stavu,
nedostatku financí, ztráty bydlení apod.?“
Z analýzy vyplývá, že v případě stáří, špatného zdravotního stavu, nedostatku financí či
ztráty bydlení by se o své blízké byla ochotna postarat a má na to dostatečné možnosti více
než třetina dotázaných (34,26 %) z okresu Brno. Více než třetina respondentů (33,80 %)
z okresu Brno uvedla, že by se o své blízké chtěla postarat, ale bohužel nedisponuje
dostatečnými možnostmi. Hlavní bariérou je nedostatek času, finanční zátěž, jejich vlastní
zdravotní stav apod. Podrobněji jsou výsledky uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 7: Byl(a) byste ochoten/ochotna a schopen/schopna postarat se o své blízké, pokud
budou potřebovat pomoc z důvodu stáří, špatného zdravotního stavu, nedostatku financí,
ztráty bydlení apod.? Výsledky podle jednotlivých okresů Jihomoravského kraje.

Ano, chtěl(a) bych se
postarat o své blízké
a mám na to
dostatečné
možnosti.
Ano, chtěl(a) bych se
postarat o své
blízké, ale nemám na
to dostatečné
možnosti (časové,
finanční aj.).
Ne, nejsem
ochoten/ochotna
postarat se o své
blízké.
Již jsem se
staral(a)/starám
o své blízké.
Nevím.
Celkem.

Blansko

Brno

Břeclav

Vyškov

Hodonín

Znojmo

Brnovenkov

25,32 %

34,26 %

33,64 %

14,52 %

25,71 %

22,73 %

26,92 %

51,90 %

33,80 %

61,68 %

53,23 %

60,95 %

43,94 %

49,36 %

0,00 %

5,56 %

0,93 %

1,61 %

0,95 %

3,03 %

2,56 %

15,19 %

5,09 %

3,74 %

22,58 %

12,38 %

18,18 %

17,95 %

7,59 %
100 %

21,30 %
100 %

0,00 %
100 %

8,06 %
100 %

0,00 %
100 %

12,12 %
100 %

3,21 %
100 %

Zdroj: JMK – Analýza potřebnosti 2019

Tabulka: AUGUR Consulting
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno
Otázka: „V případě, že Váš rodinný příslušník bude nemocný či zdravotně postižený,
jaký druh pomoci byste pro něj chtěl(a)?“
Téměř tři pětiny respondentů (58,17 %) z okresu Brno uvedly, že v případě, kdy by jejich
rodinný příslušník byl nemocný či zdravotně postižený, by chtěly, aby pracovník některé
služby docházel pomáhat k nim domů. Více než pětina dotázaných (21,15 %) z okresu Brno
uvedla, že by se chtěla o dotyčného postarat sama.
Jedná se o zjištění, které odpovídá moderním trendům v oblasti sociální politiky a sociální
práce. Cílem je zajistit alternativy pro osoby, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci,
umožnit těmto osobám dále setrvat ve svém přirozeném prostředí domova a využívat péči
svých blízkých a sociálních služeb poskytovaných terénní, případně ambulantní formou.
Tento poznatek je také plně v souladu se stávajícími prioritami Jihomoravského kraje.
Jednou z jeho priorit je zajistit dostupnou nabídku terénních a ambulantních služeb
odpovídajících rozdílným potřebám a specifickým životním situacím obyvatel.
Podrobně jsou výsledky dokumentovány v následující tabulce.
Tabulka č. 8: V případě, že Váš rodinný příslušník bude nemocný či zdravotně postižený, jaký
druh pomoci byste pro něj chtěl(a)? Výsledky podle jednotlivých okresů Jihomoravského kraje.

O dotyčného bych
se chtěl(a) postarat
sám(a).
Chtěl(a) bych, aby
pracovník nějaké
služby docházel
pomáhat k nám
domů.
Chtěl(a) bych, aby se
o dotyčného
postarali
v pobytovém
zařízení (domov pro
seniory, domov se
zvláštním režimem
apod.).
Celkem.

Blansko

Brno

Břeclav

Vyškov

Hodonín

Znojmo

Brnovenkov

18,31 %

21,15 %

34,62 %

18,52 %

24,27 %

23,08 %

20,67 %

74,65 %

58,17 %

54,81 %

70,37 %

64,08 %

63,08 %

68,67 %

7,04 %

20,67 %

10,58 %

11,11 %

11,65 %

13,85 %

10,67 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Zdroj: JMK - Analýza potřebnosti 2019

Tabulka: AUGUR Consulting
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno
Otázka: „Kdybyste si mohl(a) vybrat, kde byste chtěl(a) trávit pokojné stáří?“
Jak vyplývá z analýzy výsledků, více než jedna třetina respondentů z okresu Brno (33,80 %)
uvedla, že chce trávit své stáří doma, s pomocí rodiny a s využitím terénní sociální služby.
I přesto, že se výsledky odpovědí respondentů v rámci jednotlivých geografických území
Jihomoravského kraje liší, je možné konstatovat, že se potvrdil trend zájmu obyvatel využívat
především terénních sociálních služeb. Také tento poznatek potvrdil správnost nastavené
cesty Jihomoravského kraje v oblasti rozvoje a optimalizace sítě sociálních služeb.
„Dlouhodobou prioritou podpory sociálních služeb pro seniory v Jihomoravském kraji je
rozvoj dostupnosti ambulantních a terénních sociálních služeb napomáhajících životu
seniorů v přirozeném prostředí a poskytujících odlehčení pro pečující osoby. S ohledem na
demografické prognózy a ekonomickou náročnost institucionálních kapacit usiluje JMK o
systematické vytvoření podmínek pro využívání služeb v domácím prostředí. Tato strategie
odpovídá národnímu trendu posilovat soběstačnost seniorů dostupností komunitních služeb
a současně budovat kapacity pro ty nejpotřebnější“.33
Podrobně jsou výsledky dokumentovány v následující tabulce.
Tabulka č. 9: Kdybyste si mohl(a) vybrat, kde byste chtěl(a) trávit pokojné stáří?

Doma, výhradně
s pomocí své rodiny.
Doma, s pomocí
rodiny a s využitím
terénní sociální
služby.
V pobytovém
zařízení pro seniory.
V domě
s pečovatelskou
službou.
Sociální byt.
Nevím.
Celkem.

Blansko

Brno

Břeclav

Vyškov

Hodonín

Znojmo

Brnovenkov

60,00 %

23,15 %

50,00 %

43,08 %

66,35 %

49,25 %

45,00 %

28,75 %

33,80 %

36,00 %

46,15 %

18,27 %

26,87 %

35,63 %

3,75 %

6,02 %

5,00 %

1,54 %

5,77 %

5,97 %

3,75 %

1,25 %

7,87 %

4,00 %

3,08 %

4,81 %

11,94 %

8,75 %

1,25 %
5,00 %
100 %

0,93 %
28,24 %
100 %

0,00 %
5,00 %
100 %

1,54 %
4,62 %
100 %

0,00 %
4,81 %
100 %

1,49 %
4,48 %
100 %

0,63 %
6,25 %
100 %

Zdroj: JMK – Analýza potřebnosti 2019

33

Tabulka: AUGUR Consulting

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 – 2020.
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno

Institucionálně deklarovaná potřebnost v sociální oblasti
z pohledu statutárního města Brna
Jak již uvádíme výše, jednotlivé ORP si v rámci procesu KPSS zajišťují vlastní
empirické poznatky a realizují řadu analýz, výzkumů a studií s cílem identifikovat
potřeby v sociální oblasti na území obce s rozšířenou působností. Existuje tedy
významný předpoklad, že institucionálně deklarované potřeby v sociální oblasti34 jsou
ze strany jednotlivých ORP Jihomoravského kraje vysoce relevantní.
Pro účely identifikace institucionálně deklarované potřebnosti v sociální oblasti z pohledu
jednotlivých ORP byl připraven ve spolupráci s konzultační skupinou Jihomoravského kraje
zjišťovací nástroj – dotazník. Jednotlivé otázky a položky v dotazníku měly zodpovědět
kompetentní zástupci35 všech 21 ORP Jihomoravského kraje včetně statutárního města
Brna.
Zjišťovací nástroj kumuloval řadu otázek a položek, které se vztahovaly k identifikaci
neuspokojených potřeb jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních služeb na území
ORP, ale také hodnocení rozsahu a kvality spolupráce obcí III. typu s menšími obcemi,36
dále také výši a strukturu výdajů obcí III. typu do sociální oblasti a případný podíl obcí
I. a II. typu na financování sociálních služeb sdílením finančních prostředků s obcí III. typu.
Zjišťovací nástroj vyplnily všechny ORP v Jihomoravském kraji.
Níže uvedené tabulky dokumentují institucionálně deklarovaný pohled na potřebnost
v sociální oblasti u jednotlivých cílových skupin ve statutárním městě Brně.
Dovolujeme si upozornit, že se jedná o potřeby tzv. nezajištěné.37
Jak vyplývá z níže uvedených tabulek, statutární město Brno uvádí neuspokojené potřeby
u dvanácti cílových skupin.
Tabulka č. 10: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny senioři.
Cílová
Nezajištěné potřeby
Možné kroky pro
skupina
u dané cílové skupiny
zajištění potřeby

Senioři

Ve městě Brně chybí
především odlehčovací
služby pro občany
upoutané na lůžko, stejně
tak hospicová péče
pobytového i terénního
typu.
Nedostatečná je také
kapacita v domovech pro
seniory a v domovech se
zvláštním režimem,
zejména pro osoby se
IV. stupněm závislosti.

Je potřeba vybudovat
bezbariérové lůžkové
zařízení o kapacitě min.
15 lůžek a dále navýšit
kapacity odlehčovacích
služeb, domovů se
zvláštním režimem a
center denních služeb
pro seniory s demencí či
Alzheimerovou chorobou.

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou
Je plánováno vybudování
zařízení poskytujícího
pobytové odlehčovací
služby dospělým osobám
s kombinovaným
postižením (Betanie –
křesťanská pomoc, z. ú.),
dále je plánována
výstavba pobytové
odlehčovací služby
(Diecézní charita Brno) a
navýšení kapacit u terénní
odlehčovací služby
(Hospic sv. Alžběty o. p.

Potřeby deklarované ze strany ORP.
Dotazník byl zaslán k vyplnění vedoucím odborů sociálních věcí jednotlivých ORP.
36 Obce I. a II. typu na území ORP.
37 Potřeby, které nejsou naplněné, schází a bylo by žádoucí je řešit.
34
35
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno
s.) a rozšíření kapacity
centra denních služeb
(Diakonie ČCE – středisko
v Brně).
Zdroj: ORP

Tabulka: AUGUR Consulting

Tabulka č. 11: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby s tělesným postižením.
Cílová
skupina

Osoby s
tělesným
postižením

Nezajištěné potřeby
u dané cílové skupiny
Je nedostatek
bezbariérových bytů pro
osoby se zdravotním
postižením. Dále je
potřeba navýšit kapacity
osobních asistencí,
potřebný je také rozvoj
asistivních technologií,
např. tísňového volání.

Možné kroky pro
zajištění potřeby
Vyčlenit část bytového
fondu na vybudování
bezbariérových bytů a
rozšířit nabídku tísňového
volání a dalších
asistivních technologií.
Rozšířit kapacity osobních
asistencí pro OZP či
seniory se ZP.

Zdroj: ORP

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou
Dochází k navyšování
kapacity u osobních
asistencí (Domov pro
mne, z.s., a další
poskytovatelé).

Tabulka: AUGUR Consulting

Tabulka č. 12: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby se smyslovým postižením – ZRAK.
Cílová
skupina
Osoby se
smyslovým
postižením
– ZRAK

Nezajištěné potřeby
u dané cílové skupiny
Problematika propojování
soc. a zdrav. služeb –
nedostatečná
informovanost lékařů o
soc. službách.

Možné kroky pro
zajištění potřeby

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou

Zlepšit informovanost
lékařů a spolupráci zdrav.
pojišťoven se soc.
službami.

-

Zdroj: ORP

Tabulka: AUGUR Consulting

Tabulka č. 13: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby se smyslovým postižením – SLUCH.
Cílová
skupina
Osoby se
smyslovým
postižením
– SLUCH

Nezajištěné potřeby
u dané cílové skupiny
U osob se smyslovým
postižením je nízká šance
získat vhodné pracovní
uplatnění.
Je také nedostatečná
kapacita tlumočnických
služeb.

Možné kroky pro
zajištění potřeby

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou

Zajištění zkušebních
pracovních míst, osvěta
ve firmách a institucích a
zajištění kurzů znakového
jazyka.

V rámci soc. rehabilitace
jsou nabízena chráněná
pracovní místa (AGAPO,
o.p.s.).

Zdroj: ORP

Tabulka: AUGUR Consulting

Tabulka č. 14: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby s mentálním a kombinovaným
postižením a osoby s poruchami autistického spektra.
Cílová skupina
Osoby
s mentálním
a
kombinova-

Nezajištěné potřeby
u dané cílové skupiny
Je nedostatek kapacit pro
občany s těžkými formami
PAS (poruchy autistického
spektra) a přidruženými

Možné kroky pro
zajištění potřeby
Bylo by žádoucí
každoročně navýšit
počet lůžek
v chráněných

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou
V rámci rekonstrukce
dojde k navýšení kapacity
v chráněném bydlení
(Diecézní charita Brno –
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ným
postižením,
autismus

poruchami chování, chybí
specifické pobytové
zařízení (domov pro osoby
se zdrav. postižením) pro
lidi s těžkými formami PAS
– malokapacitní (max. čtyři
až pět klientů), vybavené
pro tuto specifickou cílovou
skupinu, s adekvátním
personálním
zabezpečením.

bydleních min. o 15.

Chráněné bydlení sv.
Anežky), dále k navýšení
kapacity DOZP rovněž
v rámci rekonstrukce
(Ruka pro život o.p.s.).

V Brně je dlouhodobě
vysoká poptávka po
chráněném bydlení
(různých forem), nejvíce se
tento problém dotýká
občanů se zdravotním,
mentálním či
kombinovaným postižením
v období, kdy opouštějí
školská zařízení, případně
zařízení sociální péče,
která jsou pouze do
určitého věku. Klient tak má
zajištěné bydlení
s asistencí a zároveň může
navštěvovat denní
stacionář, chráněnou dílnu
či jiný typ aktivizační
služby.
Zdroj: ORP

Tabulka: AUGUR Consulting

Tabulka č. 15: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby s duševním onemocněním.
Cílová
skupina
Osoby
s duševním
onemocněním

Zdroj: ORP

Nezajištěné potřeby
u dané cílové skupiny
V Brně je pro ODO
k dispozici nedostatečné
množství pobytových
služeb. Pro ODO
vyžadující intenzivní
24hodinovou podporu
není v Brně a okolí žádné
vyhovující zařízení.
Dále je také potřeba
rozvíjet terénní služby
v souladu s reformou
psychiatrické péče.

Možné kroky pro
zajištění potřeby
Je potřeba vybudovat
malokapacitní pobytové
zařízení pro ODO
s vysokou mírou podpory
včetně řešení akutních
situací.

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou
Vybudování pobytového
zařízení pro 13-15 ODO,
předpokládá se
poskytování služby
DOZP. Toto pobytové
zařízení vznikne
rekonstrukcí domu v ulici
Nováčkova, zahájení
provozu je plánováno od
r. 2020.

Tabulka: AUGUR Consulting
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Tabulka č. 16: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny děti a mládež do 26 let.
Cílová
skupina

Děti a
mládež do
26 let

Nezajištěné potřeby
u dané cílové skupiny
Nemožnost azylového
bydlení pro celé rodiny –
rodina v bytové nouzi
nebo v krizové situaci
nemá možnost využít
azylové bydlení, aniž by
se museli její členové od
sebe oddělit.
Zcela chybí krizová lůžka
a je také zapotřebí tzv.
„tréninkové“ bydlení,
případně startovací byty
či byty na půli cesty.

Možné kroky pro
zajištění potřeby

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou

Je potřeba otevřít azylové
zařízení pro celé rodiny
pro dlouhodobější pobyt
(cca jeden rok),
alternativou mohou být
také azylové byty.

Bytový odbor vytvořil
Strategii bydlení, ve které
jsou tyto oblasti zahrnuty,
plánuje se rekonstrukce
jednotlivých bytů pro
různé cílové skupiny.

Zdroj: ORP

Tabulka: AUGUR Consulting

Tabulka č. 17: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny rodiny s dětmi.
Cílová
skupina

Rodiny s
dětmi

Nezajištěné potřeby
u dané cílové skupiny
Nemožnost azylového
bydlení pro celé rodiny –
rodina v bytové nouzi
nebo v krizové situaci
nemá možnost využít
azylové bydlení, aniž by
se museli její členové od
sebe oddělit.
Zcela chybí krizová lůžka
a je také zapotřebí tzv.
„tréninkové“ bydlení,
případně startovací byty
či byty na půli cesty.

Možné kroky pro
zajištění potřeby

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou

Je potřeba otevřít azylové
zařízení pro celé rodiny
pro dlouhodobější pobyt
(cca jeden rok),
alternativou mohou být
také azylové byty.

Bytový odbor vytvořil
Strategii bydlení, ve které
jsou tyto oblasti zahrnuty,
plánuje se rekonstrukce
jednotlivých bytů pro
různé cílové skupiny.

Zdroj: ORP

Tabulka: AUGUR Consulting

Tabulka č. 18: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením
a osoby v krizi (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby vracející se po výkonu trestu apod.).
Cílová
skupina

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením
a osoby
v krizi

Nezajištěné potřeby
u dané cílové skupiny

Možné kroky pro
zajištění potřeby

Klíčovým tématem je
sociální, resp.
ekonomicky dostupné
bydlení.

Zajistit dostupné bydlení
ohroženým skupinám
osob.

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou
Problematika bydlení je
řešena především v rámci
paralelního procesu
KPSVL a jeho projektů
týkajících se bydlení, jako
je Housing First a Rapid
Re-Housing.
Nyní také vzniká DOZP
Mostecká pro
nízkopříjmové obyvatele
potýkající se
s vícečetnými handicapy
a problémy (jak
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zdravotního, tak
sociálního charakteru)
s kapacitou 15 lůžek.
Zdroj: ORP

Tabulka: AUGUR Consulting

Tabulka č. 19: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby bez přístřeší.
Cílová
skupina

Osoby bez
přístřeší

Nezajištěné potřeby
u dané cílové skupiny

Klíčovým tématem je
sociální, resp.
ekonomicky dostupné
bydlení.

Možné kroky pro
zajištění potřeby

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou

Zajistit dostupné bydlení
ohroženým skupinám
osob.

Problematika bydlení je
řešena především v rámci
paralelního procesu
KPSVL a jeho projektů
týkajících se bydlení, jako
je Housing First a Rapid
Re-Housing.
Nyní také vzniká DOZP
Mostecká pro
nízkopříjmové obyvatele
potýkající se
s vícečetnými handicapy
a problémy (jak
zdravotního, tak
sociálního charakteru)
s kapacitou 15 lůžek.

Zdroj: ORP.

Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 20: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby závislé na návykových látkách.
Cílová
skupina

Osoby
závislé na
návykových
látkách

Nezajištěné potřeby
u dané cílové skupiny

Dlouhodobě je detekován
nedostatek ambulantních
odborných služeb
poskytujících lidem
pomoc a podporu při
zvládání různých forem
závislostí.

Možné kroky pro
zajištění potřeby

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou

Je potřeba navýšit
kapacity odborného soc.
poradenství zaměřeného
na oblast závislostí. Je
také potřeba cílit nejen na
nelegální návykové látky,
ale i na ty legální včetně
gamblingu, u některých
služeb zvážit snížení
prahovosti v souladu
s přístupem harm
reduction.

Navýšení kapacit probíhá
v rámci KPSVL
(Společnost Podané ruce
o.p.s.).

Zdroj: ORP

Tabulka: AUGUR Consulting

Tabulka č. 21: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny národnostní a etnické menšiny.
Cílová
skupina
Národnostní
a etnické
menšiny

Nezajištěné potřeby
u dané cílové skupiny

Možné kroky pro
zajištění potřeby

Současné nakládání
s nezajištěnou potřebou

V rámci KPSS funguje
pracovní skupina
s názvem „Romové a
cizinci ohrožení

Je potřeba otevřít azylové
zařízení pro celé rodiny
pro dlouhodobější pobyt
(cca jeden rok),

–
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sociálním vyloučením“.
V této pracovní skupině
se objevují jako zásadní
témata dostupné
bydlení, právní a dluhové
poradenství a ztížený
přístup ke zdravotní péči.
Za nedostatečně
ošetřené je považováno
zajištění prevence
formou terénní práce
v počáteční fázi a
zajištění informovanosti
o poskytovaných
službách. V neposlední
řadě je problémem
nepříznivá situace pro
tuto skupinu na trhu
práce.
Co se týče cizinců, je
nejpalčivějším
problémem oblast
bydlení a zaměstnávání.
Zdroj: ORP

alternativou mohou být
také azylové byty.

Tabulka: AUGUR Consulting
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Financování sociálních služeb ze strany obcí III. typu
V samostatné části zjišťovacího nástroje, který vyplňovali kompetentní zástupci obcí III. typu,
byly identifikovány údaje o financování sociálních služeb ze strany obcí III. typu. Údaje, které
uvedli zástupci jednotlivých obcí III. typu, byly následně analyzovány ve vztahu k dalším
relevantním ukazatelům.
Z výsledků analýzy vyplynulo, že nejvyšší výdaje na sociální služby v přepočtu na jednoho
obyvatele mělo v roce 2017 statutární město Brno (1365 Kč na jednoho obyvatele), nejnižší
výdaje pak měly Šlapanice (10 Kč na jednoho obyvatele). Názorně výdaje jednotlivých obcí
III. typu dokumentuje následující graf.
Graf č. 18: Výdaje obcí III. typu na poskytování sociálních služeb v roce 201738 v přepočtu
na jednoho obyvatele (v Kč).

Výdaje obcí III. typu na poskytování sociálních služeb v roce 2017
v přepočtu na jednoho obyvatele (v Kč)
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Graf: AUGUR Consulting, 2019

Položka dotazníku „Uveďte celkovou roční částku vynaloženou na poskytování sociálních služeb
Vaší obcí III. typu (v tis. Kč / rok)“. Poznámka: Nejedná se pouze o sociální služby podle zákona
108/2006 Sb., ale také další služby v sociální oblasti, tzv. návazné služby. Upřesnění: Jedná se
výhradně o částku vynaloženou na poskytování sociálních služeb Vaší obcí III. typu, tedy bez
transferů z JMK, MPSV atd. Nezapočítávají se tedy do této částky ani výdaje na rodinnou politiku,
dotace na SP, SPOD atd.
38

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz

38

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno

Pokud vztáhneme výdaje na poskytování sociálních služeb k celkovým rozpočtům obcí
III. typu,39 pak nejvyšší podíl výdajů na poskytování sociálních služeb na celkovém rozpočtu
v roce 2017 vykazuje město Břeclav (8,24 %)40, nejnižší pak obec Šlapanice (0,32 %).
Statutární město Brno vynaložilo v roce 2017 na poskytování sociálních služeb 4,50 % svého
rozpočtu. Podrobně jsou výsledky dokumentovány v následujícím grafu.
Graf č. 19: Podíl výdajů na poskytování sociálních služeb na celkových rozpočtech obcí
III. typu v roce 2017 (v %).

Podíl výdajů na poskytování sociálních služeb na celkových
rozpočtech obcí III. typu v roce 2017 (v %)
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Graf: AUGUR Consulting, 2019

Výše rozpočtů jednotlivých obcí III. typu byla identifikována samostatnou položkou v dotazníku,
který vyplňovali kompetentní zástupci těchto obcí III. typu.
40
Je nutné uvést, že procento výdajů z rozpočtů obcí se odvíjí také od toho, zda obec má vlastní
příspěvkovou organizaci či nikoliv. V případě, že obec III. typu zřizuje příspěvkovou organizace, je
možné předpokládát, že bude mít vyšší výdaje v sociální oblasti.
39
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Následující graf dokumentuje, v jakém poměru vynakládaly obce III. typu v roce 2017
finanční prostředky na poskytování sociálních služeb mezi příspěvkovou organizaci
(organizace) a nestátní neziskové organizace.
V žádném případě nelze stanovit, která z níže prezentovaných forem a způsobů financování
sociálních služeb v území ORP41 je efektivnější. Obec III. typu Brno zřizuje celkem 13
příspěvkových organizací.
Graf č. 20: Poměr financí vynaložených obcemi III. typu na poskytování sociálních služeb
příspěvkovou organizací (PO) a nestátními neziskovými organizacemi (NNO) v roce 2017 (v %).

Poměr financí vynaložených obcemi III. typu na poskytování
sociálních služeb příspěvkovou organizací (PO) a nestátními
neziskovými organizacemi (NNO) v roce 2017 (v %)
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Graf: AUGUR Consulting, 2019

Spolufinancování sociálních služeb v území ORP prostřednictvím vlastních PO nebo přerozdělením
finančních prostředků mezi NNO.
41
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Artikulované potřeby v sociální oblasti – interpretace
poznatků ze skupinových diskuzí
Na základě dohody s představiteli KPSS bylo ve statutárním městě Brně uskutečněno sedm
skupinových diskuzí.

Skupinové diskuze mezi osobami se zkušeností
s duševním onemocněním a rodinnými příslušníky osob se
zkušeností s duševním onemocněním
Proměna péče o duševní zdraví se opírá o koncepční dokument Strategie reformy
psychiatrické péče, který byl schválen v roce 2013. V roce 2016 vznikl Návrh koncepce
systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji,
který by měl směřovat k vytvoření systematické a koordinované zdravotně-sociální péče
o lidi se závažným duševním onemocněním.
V Jihomoravském kraji byly stanoveny fáze vývoje systému komunitní péče o lidi se
závažným duševním onemocněním, z nichž první proběhla v letech 2016–2018. Cílem bylo
navrhnout pilotní projekt ověřující efekt zdravotně-sociální péče terénních týmů provázané
s ambulantní a lůžkovou péčí na prevenci zhoršení zdravotního stavu a zlepšení nepříznivé
sociální situace – společný projekt sdružení Práh jižní Morava z.ú. a psychiatrické kliniky FN
Bohunice – CDZ na území Brna-města. Dále byla uskutečněna podrobná analýza zdravotní
a sociální péče ve všech okresech JMK ve všech segmentech (akutní, následná,
ambulantní) a připravenosti ke vzniku dalších center duševního zdraví. Dalším cílem první
etapy byla příprava provozu dvou center duševního zdraví v JMK.
V současné chvíli započala druhá etapa, která si klade za priority:






Vyhodnocení efektu pilotního projektu a definování regionálních modelů v okresech.
Spuštění provozu dvou center duševního zdraví v okresech JMK.
Nastavení a vytváření potřebných kapacit v oblasti sociálního bydlení, oblasti podpory
práce a strukturovaného volného času prostřednictvím komunitního plánování
v obcích na základě určených potřeb a závěrů z analýz.
Propojování spolupráce zdravotních a sociálních služeb (CDZ), spolupráce s místními
samosprávami a s Integrovaným záchranným systémem JMK (záchranná služba,
policie atp.) prostřednictvím regionálních sítí, které se budou setkávat při řešení
nepříznivé životní situace člověka se závažným duševním onemocněním.

Jelikož v rámci první a druhé etapy byly uskutečněny analýzy sekundárních dat, k dispozici
je řada statistických údajů, které s problematikou souvisí. Ze strany zadavatele byl vyjádřen
zájem na použití kvalitativních technik sběru dat, a to focus groups s relevantními cílovými
skupinami. Na základě dohody s představiteli KPSS statutárního města Brna byly
uskutečněny dvě skupinové diskuze.
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno
Cílové skupiny:
Datum konání:
Počet účastníků:
Místo konání:

osoby se zkušeností s duševním onemocněním
rodinní příslušníci osob se zkušeností s duševním onemocněním
skupina č. 1: 29. ledna 2019
skupina č. 2: 30. ledna 2019
skupina č. 1: sedm respondentů
skupina č. 2: devět respondentů
CAFE Práh, Vaňkovka 1, Brno

Interpretace hlavních poznatků – osoby se zkušeností s duševním
onemocněním42
Nedostatečně zajištěné potřeby ze strany pracovišť zdravotnických zařízení
 Edukace a informovanost rodiny ještě při pobytu osoby s duševním onemocněním
v psychiatrické nemocnici.
 Informovanost o možnostech následné zdravotní péče, kontakty na psychiatry,
odborné psychology.
 Informace o možnostech pomoci ze strany sociálních služeb.
Podpora projektů na zvyšování informovanosti a zvyšování kompetencí osob
s duševním onemocněním
 Respondenti, kteří žijí s duševním onemocněním delší dobu (několik let),
hodnotí situaci v oblasti informovanosti jako zásadně lepší, než tomu bylo
„v minulosti“, před léty. Informací přibývá, přibývají i konkrétní projekty
na podporu informovanosti.
 I přesto je potřeba informovanost osob s duševním onemocněním, ale i jejich
rodinných příslušníků, příbuzných atd. dále zvyšovat.
 Při zvyšování informovanosti je třeba zaměřit se především na rodinné příslušníky
osob s duševním onemocněním, jejich partnery a známé, ale také např. na obvodní
lékaře, zaměstnavatele apod.
 Také veřejnost je o problematice duševního onemocnění málo informována.
V oblasti zvyšování informovanosti respondenti navrhují ještě větší zaměření
programů a projektů na starší děti a mládež.
Konkrétní pomoc pro osoby s duševním onemocněním
 Řada respondentů se vyjadřovala ke konkrétní pomoci bezprostředně po stabilizaci
jejich duševního onemocnění kriticky. Většina respondentů uvedla, že si vlastně
museli pomoct sami nebo jim pomoc zprostředkovali rodinní příslušníci. Pouze
menší část respondentů hovoří o pomoci konkrétní organizace, nejčastěji bylo
zmiňováno sdružení Práh jižní Morava z.ú..
 Spontánně si účastníci vybavili následující sociální služby: Práh jižní Morava z.ú.,
Dotyk, Celsus, VIDA, Anabell, Renadi, Lotos, Fénix, Centrum Theresias.
Následné interpretace se omezují na syntézu hlavních poznatků, které jsou kontextuálně doplněny
o charakteristické výroky některých respondentů. Videozáznam skupinové diskuze je součástí předání
výsledků projektu zadavateli.
42
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno
Ostatní identifikované problémy a možnosti řešení potřeb osob s duševním
onemocněním
 Velkým problémem osob s duševním onemocněním je podle jejich konsenzuálního
názoru mj. sebestigmatizace a stigmatizace. Jedná se o problém, který má široký
společenský kontext a samozřejmě souvisí i s duševním onemocněním.
 Velkým problémem je nedostatek psychiatrů, psychoterapeutů a odborných
psychologů. Naprosto zásadní nedostatek je v mimobrněnských oblastech
Jihomoravského kraje.
 Problémem pro osoby s duševním onemocněním je také sehnat si práci
a následně si práci dlouhodobě udržet.
 Často byla zmiňována problematika uplatňování práv a oprávněných zájmů
a obstarávání osobních záležitostí – finanční a majetková oblast, současně také
zajištění kontaktu se společenským prostředím – společenské kontakty
a komunikace.
 Podle některých respondentů existují značné rozdíly v dostupnosti sociálních služeb
pro osoby s duševním onemocněním v Brně a v jiných místech Jihomoravského
kraje. Podle respondentů je v Brně možností podstatně více.
Potřeby osob se zkušeností s duševním onemocněním
Respondenti mj. označovali na tzv. zjišťovací kartě s položkami a škálami míru důležitosti
pomoci u konkrétních potřeb podle vlastní situace a zkušenosti.
Tabulka č. 22: Průměrné hodnocení potřeby pomoci v dané oblasti z pohledu osob s duševním
onemocněním.
Oblast

Průměrné hodnocení potřeby
pomoci v dané oblasti43

Zajištění stravování – příprava stravy
Zajištění stravování – zajištění potravin

3,57
4,00

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí – základní doklady
Péče o zdraví a bezpečí – provedení jednoduchého ošetření

4,00

Péče o zdraví a bezpečí – dodržování léčebného režimu

4,71

Péče o zdraví a bezpečí – zdravá výživa

4,71

Péče o domácnost

4,86

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

5,00

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí – ochrana práv
Posilování rodičovských kompetencí

5,14

Seberealizace – volný čas

5,29

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí – účast na veřejném životě
Zajištění kontaktu se společenským prostředím – využívání
běžných veřejných služeb

5,71

43

4,71

5,17

6,29

Respondenti volili na škále 1 až 10, přičemž 1 znamená žádnou pomoc a 10 maximální pomoc.
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno
Osobnostní kompetence – zvládání vývojových kroků spojených
s jednotlivými životními obdobími
Seberealizace – vzdělávání

6,29

Péče o zdraví a bezpečí – zdravotní prevence

6,29

Zajištění kontaktu se společenským prostředím – orientace

7,00

Seberealizace – pracovní uplatnění

7,00

Zajištění kontaktu se společenským prostředím – společenské
kontakty
Zajištění kontaktu se společenským prostředím – komunikace

7,14

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí – finanční a majetková oblast

8,00

6,29

7,57

Interpretace hlavních poznatků – rodinní příslušníci, partneři osob se
zkušeností s duševním onemocněním44
 Jako zásadní problém spatřují respondenti nedostačující edukaci a vzdělávání
neformálních pečujících, tj. rodinných příslušníků, partnerů a dalších osob blízkých.
Ideální formou edukace jsou vzdělávací semináře a kurzy realizované pod hlavičkou
psychiatrické nemocnice nebo konkrétní sociální služby.
 I přes to, že respondenti hodnotí trend dostupnosti sociálních služeb a návazných služeb
pro osoby s duševním onemocněním pozitivně, je potřeba dle jejich názoru dále
zvyšovat kapacity a nabídku odlehčovacích služeb a služeb sociální rehabilitace.
 Podle respondentů jsou nedostatečně zastoupeny služby a pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů, zejména pak:
 řešení finančních záležitostí, jednání s úřady o zajištění důchodů apod.,
 poradenství při zajištění oprávněných zájmů (základní doklady, účast
na veřejném životě, využívání běžných veřejných služeb atd.),
 pomoc při zprostředkování zaměstnání.
 Jako nejpalčivější potřeby byly rodinnými příslušníky vyhodnoceny posilování
rodičovských kompetencí, ochrana práv a obstarávání osobních záležitostí –
zajištění základních dokladů.
 Požadovány jsou také legislativní úpravy, které by vedly k finanční kompenzaci
péče rodinných příslušníků a blízkých osob pečujících o osobu závislou na péči –
duševně nemocného člověka.

Následné interpretace se omezují na syntézu hlavních poznatků, které jsou kontextuálně doplněny
o charakteristické výroky některých respondentů. Videozáznam skupinové diskuze je součástí předání
výsledků projektu zadavateli.
44
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno
Potřeby rodinných příslušníků, partnerů a blízkých osob se zkušeností s duševním
onemocněním
Respondenti mj. označovali na tzv. zjišťovací kartě s položkami a škálami míru důležitosti
pomoci u konkrétních potřeb podle vlastní situace a zkušenosti.
Tabulka č. 23. Průměrné hodnocení potřeby pomoci v dané oblasti z pohledu rodinných
příslušníků osob s duševním onemocněním.
Oblast

Průměrné hodnocení
potřeby pomoci v dané
oblasti45

Seberealizace – vzdělávání

3,22

Zvládání běžných úkonů péče o osobu blízkou

5,00

Zajištění kontaktu se společenským prostředím – orientace
v prostředí
Péče o domácnost

5,00

Zajištění stravování – příprava stravy

5,38

Zajištění kontaktu se společenským prostředím – komunikace
s prostředím
Péče o zdraví a bezpečí – zdravá výživa

5,38

Péče o zdraví a bezpečí – dodržování léčebného režimu

5,55

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí – účast na veřejném životě
Zajištění kontaktu se společenským prostředím – společenské
kontakty
Zajištění kontaktu se společenským prostředím – využívání běžných
veřejných služeb
Seberealizace – volný čas

5,63

Péče o zdraví a bezpečí – zdravotní prevence

6,00

Zajištění stravování – zajištění potravin

6,11

Péče o zdraví a bezpečí – provedení jednoduchého ošetření

6,13

Osobnostní kompetence – zvládání vývojových kroků spojených
s jednotlivými životními obdobími
Seberealizace – pracovní uplatnění

6,20

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí – finanční a majetková oblast
Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí – základní doklady
Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí – ochrana práv
Posilování rodičovských kompetencí

6,33

45

5,33

5,44

5,78
5,78
6,00

6,25

6,33
6,38
6,50

Respondenti volili na škále 1 až 10, přičemž 1 znamená žádnou pomoc a 10 maximální pomoc.
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Skupinové diskuze s neformálními pečovateli
Mnoho osob s postižením je odkázáno na sociální pomoc svých přátel a rodinných
příslušníků. Skupina neformální pečující46 je však opomíjenou cílovou skupinou i přesto, že
poskytuje významné množství péče postiženým osobám v jejich přirozeném prostředí. Tato
forma poskytování péče je pro systém sociálních služeb méně finančně zatěžující než
např. standardní pobytová sociální služba.
Tyto závěry také vyplynuly z dokumentu Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb
v Brně (viz Fakulta sociálních studií 2016). Na základě zmíněné zprávy je nutné věnovat
pozornost potřebám pečujících osob, konkrétně zajistit kapacitní rozvoj odlehčovacích a
terénních služeb pro cílovou skupinu postižených osob. „V případě péče o zdravotně a
tělesně postižené osoby respondenti v rozhovorech opakovaně doporučovali rozvoj
terénních služeb pro podporu neformálních pečovatelů.“ (Fakulta sociálních studií 2016: 14)
Nedostatečně zajištěnou podporu neformálních pečovatelů v různých typech životních
situací vnímají také samotní poskytovatelé sociálních služeb.
Na základě empirických poznatků ze skupinových diskuzí a polostrukturovaných rozhovorů
se potvrdilo, že potřeby neformálních pečujících se odvíjí od uspokojování potřeb závislých
osob. Neformální pečovatelé o děti s postižením ze sociálních služeb nejpozitivněji hodnotili
ranou péči. Mezi neuspokojené potřeby neformální pečující přítomní na skupinových
diskuzích nejčastěji zařadili potřebu odlehčovacího systému, potřebu chráněného,
podporovaného a sdíleného bydlení, potřebu osobní asistence, potřebu kvalitního
poradenství, potřebu sdílení informací, potřebu společenského uznání, potřeby v oblasti
vzdělávání a potřebu změny legislativy.
Jelikož byly v rámci první a druhé etapy uskutečněny analýzy sekundárních dat, k dispozici
je řada statistických údajů, které s problematikou souvisí. Ze strany zadavatele byl vyjádřen
zájem na použití kvalitativních technik sběru dat, a to focus groups s relevantními cílovými
skupinami. Na základě dohody s představiteli KPSS statutárního města Brna byly
uskutečněny tři skupinové diskuze.
Cílové skupiny:

Datum a místo
konání:

46

rodinní příslušníci osob s mentálním postižením
osoby pečující o osobu závislou na péči jiné osoby – Unie
pečujících z. s.
osoby pečující o osobu závislou na péči jiné osoby – Klára pomáhá
z.s.
skupina č. 1: 21. února 2019, SPMP ČR, Lomená 44, 617 00 Brno
skupina č. 2: 26. února 2019, kontaktní místo Unie neslyšících,
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
skupina č. 3: 27. února 2019, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

Neformální pečující jsou zpravidla přátelé a rodina osoby závislé na péči.
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Interpretace hlavních poznatků – neformální pečující47
Neuspokojená potřeba společenského uznání pečujících
Ze všech empirických šetření vyplynula neuspokojená potřeba kvalitní a opravdové
společenské podpory a společenského uznání pečujících. V těžké životní situaci žijí často
s minimem finančních prostředků (nebo jsou závislí na výdělečně činném členovi
domácnosti) a navíc se cítí být přehlíženi a na okraji společenského zájmu.
Charakteristický výrok: „Je prokázáno, že setrvání v domácím prostředí, pokud to lze, je pro
člověka s postižením, seniora, pacienta v terminálním stadiu nemoci… tím nejlepším
řešením. Mnohé rodiny se o takového svého člena obětavě starají, ale potřebují všestrannou
podporu a ocenění, aby mohly pečovat bez újmy na kvalitě života všech členů pečující rodiny
i o opečovávaného. Jindy by blízcí pečovat chtěli, ale z nějakého důvodu to nelze a mnohdy
po velmi těžkém rozhodování a s výčitkami svěří svého blízkého do péče pobytové, ústavní.
Přitom by možná stačilo vědomí, že v péči budou náležitě podpořeni a nezůstanou
osamoceni.“ (Unie pečujících 2018: 2)
Doplňující výrok: „… Která máma má srdce nepostarat se o dítě? Ale vzít si k sobě seniora,
to už je otázka sebezapření. Kdybych věděla, co mě čeká, tak bych si tu maminku snad ani
k sobě nevzala. Ale já už mám taky svůj věk. Mám ráda své rodiče, ale už nemůžu. Navíc si
připadám jako odpad.“
Potřeby v oblasti vzdělávání dětí
Identifikována byla nedostatečná specializace na konkrétní cílové skupiny dětí s širokou
škálou postižení a jejich kombinací. Ve všech specializovaných školách je málo míst
určených pro tuto cílovou skupinu. Navíc existuje nízká, nebo dokonce chybějící zkušenost
pedagogů a personálu v komunikaci s touto náročnou cílovou skupinou.
Nedostatek možností smysluplného trávení času osob s postižením po dokončení
základní školní docházky – nedostatek chráněných míst, chráněných dílen,
stacionářů, sociálních rehabilitací apod.
Po dokončení školní docházky nastává zlom, jelikož je nedostatek následných možností, jak
dospělému naplnit potřebu struktury dne, společenského kontaktu s vrstevníky, rozvoje,
osamostatňování a seberealizace. Pečující konstatují důležitost nastavení denního
a týdenního režimu a smysluplné náplně dne, v opačném případě osoby s postižením
postupně rychle ztrácejí těžce naučené kompetence. Je to také důležité z hlediska potřeb
pečujícího, který si potřebuje od péče odpočinout, nabrat síly, stýkat se s jinými lidmi,
případně se seberealizovat v práci, pokud neztratil kvůli péči možnost pracovat.
Rodiče tuto potřebu naplňují různými způsoby dle osobní preference a s ohledem na míru
postižení svěřence. Někteří rodiče se snaží, aby jejich dospělé děti setrvaly ve školském
Následné interpretace se omezují na syntézu hlavních poznatků, které jsou kontextuálně doplněny
o charakteristické výroky některých respondentů. Videozáznam skupinové diskuze je součástí předání
výsledků projektu zadavateli.
47
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prostředí co nejdéle. Pokud jsou toho tyto dospělé děti schopné, absolvují postupně třeba
všechny učební obory, které dané vyšší školské pracoviště nabízí (např. Centrum Kociánka
v Brně). Pracoviště jim vychází vstříc i tím, že vypíšou velmi podobný obor, který pouze jinak
nazvou. Nyní mají v této souvislosti rodiče strach z nově připravovaného omezení počtu
absolvovaných oborů.
Ideální je, když se podaří najít pro osobu s postižením v produktivním věku práci. Je však
nedostatek chráněných míst i chráněných dílen. Někteří pečující preferují pro své potomky
práci z domova, což se však daří zajistit jen zřídka.
Charakteristický výrok: „Když může něco dělat a vydělá si nějakou korunu, úplně rozkvete.“
Jelikož se výše zmíněné ne vždy daří a také ne všichni lidé s postižením jsou schopni
pracovat, další možností jsou stacionáře. Ty jsou však plné a pečující jsou rádi, že svého
dospělého potomka vůbec někam umístí, rozhodně si nemohou ze stacionářů moc vybírat.

Potřeba osobní asistence
Problémem je kumulace služeb osobní asistence pouze ve městě Brně. Pro neformální
pečující bydlící mimo Brno je tato služba spíše nedostupná z důvodu přílišné vzdálenosti od
místa bydliště. Problémem je pak také finanční dostupnost této služby.
Charakteristický výrok: „Asistenční služby jsou drahé, málokdo si to může dovolit.“
Problémem je také fluktuace osobních asistentů a jejich finanční podhodnocení. Navíc
u některých skupin osob s určitým typem postižení (typické pro osoby s PAS) je naprosto
klíčové, aby byl asistent stálý a klient byl na něj zvyklý.
Někteří neformální pečující ovšem nehodnotí tuto službu pozitivně, jelikož s ní mají negativní
zkušenosti (okrádání klientů ze strany asistentů, nekvalitní péče o klienta atd.).
Potřeba poradenství
Existuje potřeba odborného a multidisciplinárního poradenství v rámci různých druhů
postižení. Neformální pečující by také uvítali možnost poradenství při naplňování potřeb
a práv osob závislých na péči, např. možnost podpory pro vyřízení sociálních dávek
a benefitů, balíček rad od zdravotnického personálu, jakým způsobem se postarat o osobu
po hospitalizaci aj.

Potřeba odlehčovacího systému
Neformální pečující zmiňovali, že schází celý odlehčovací systém za dostupné finanční
prostředky, s čímž souvisí i nedostatek kvalitního personálu. Neformální pečující také
uváděli, že v této službě dochází k výběru tzv. líbivých klientů. Osoby s těžkým mentálním
a kombinovaným postižením jsou často odmítány z důvodu náročné péče o tyto osoby.
Z hlediska pečujících o dospělé osoby s postižením byl konstatován také nedostatek
odlehčovacích služeb, které jsou navíc drahé, a především nefungují flexibilně. Odlehčovací
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službu je nutné plánovat zhruba rok dopředu. Akutní pomoc, např. v případě onemocnění
pečující osoby, zcela absentuje, případně ji supluje zdravotnictví.
Nedostatek chráněného i podporovaného bydlení pro osoby s postižením
Pečující o dospělé osoby s postižením také tíží představa, co se s jejich dospělými dětmi
stane, až oni, rodiče, nebudou moct dále péči poskytovat.
Charakteristický výrok: „Nemůžu chtít po jejích sourozencích, aby se jednou starali.“
Možností chráněného a podporovaného bydlení je málo. Některé organizace sdružující
pečující se i samy snaží najít a koupit budovy, kde by mohly žít dospělí postižení. I někteří
pečující uvažují o tom, že by poskytli vlastní soukromý byt, aby v něm mohlo jejich dítě
i s dalšími spřátelenými osobami s postižením v budoucnu dál žít. Naráží však na
majetkoprávní problémy a nedostatek financí. Potřebovali by v tomto ohledu dle jejich slov
zaštítit od MMB nebo JMK.
Někteří stárnoucí rodiče mají vizi budoucího společného bydlení s dospělým postiženým
dítětem. Zmiňovali, že tato možnost v sociálních službách téměř zcela absentuje. Výjimečně
se podaří takovouto, z pohledu nastavení služeb nesourodou, dvojici umístit.

Nedostatek míst v domovech pro seniory
Pečující o seniory hovořili také o nedostatku míst v domovech pro seniory obecně. Domovy
pro seniory navíc k přijetí do služby preferují klienty s III. stupněm PNP.
Charakteristický výrok: „Máme žádost v šesti domovech. Nikde ji ale nevezmou, dokud
nedostane III. stupeň.“

Potřeba sdílení informací a možnost sdružování
Neformální pečující potřebují více možností sdílení informací s osobami, které řeší obdobné
problémy. Z výpovědí komunikačních partnerů vyplývá, že nejlepší informace, týkající se
způsobu řešení různých situací, se dozvídají od osob, které řeší stejné problémy.
V Hodoníně se uskutečňují setkání neformálních pečujících za účelem sdílení informací na
půdě Městského úřadu Hodonín. Na setkáních jsou přítomni také zástupci města, od kterých
se neformální pečující dozvídají odpovídající informace.
V Brně se uskutečňují setkání neformálních pečujících na platformě spolků Unie pečujících
z. s., Klára pomáhá z. s. a Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České
republice, o.s.

Absence dětské paliativní péče
V současnosti je v Brně plánováno vybudování dětského hospice. Respondenti jsou k tomuto
projektu spíše skeptičtí a nevěří, že se tyto plány stanou skutečností. Jedním z nápadů již
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bylo např. vybudovat oddělení při hospici pro dospělé. Prozatím probíhá tato služba „skrytě“
ve zdravotnickém prostředí, a to na dětské onkologii.

Potřeba změny legislativy
Cílová skupina neformálních pečujících by také mohla být podpořena a zvýznamněna
v případě jejího zařazení do zákona 108/2066 Sb., o sociálních službách. Vznikla by
možnost získat podporu a pomoc stanovenou tímto zákonem, např. čerpání supervize
a psychologické podpory, zaměření na jednotlivé skupiny pečujících, podpora po ukončení
péče apod. (Unie pečujících 2018).
Vzniklo by také uznání péče jako práce, za kterou by bylo stanoveno odpovídající finanční
ohodnocení, placená dovolená nebo zaopatření ve stáří či invaliditě (ibid.).
Stát by také mohl sekundárně podpořit cílovou skupinu neformálních pečujících
prostřednictvím organizací zaměřujících se na podporu zaměstnavatelů zaměstnávajících
neformální pečující, vytvářením osvětových kampaní pro veřejnost či rozšířením sociálních
služeb (ibid.).

Další identifikované potřeby
Dále byl identifikován problém v rámci sociální služby sociální rehabilitace, konkrétně se
jedná o nedostatečnou kapacitní dostupnost zmíněné služby a o nízkou kvalitu personálu.
Problémem je také kombinace postižení. Tyto osoby vypadávají ze sítě sociálních služeb
a jejich potřeby nejsou naplněny.

Představa pečujících o pomoci ze strany MMB a JMK
Bylo by vhodné, aby na webových stránkách statutárního města Brna existoval rozcestník
jednotlivých druhů sociálních služeb. Na základě toho by mohlo dojít ke zvýšení povědomí
o těchto službách i druzích postižení nejen mezi veřejností, ale hlavně mezi lékaři (pediatry),
již zpravidla služby neznají a neumí na ně odkazovat. Neformální pečovatelé tak sami musí
vyhledávat informace a zjišťovat je z jiných zdrojů, např. při pobytu v lázních.
Zcela chybí tzv. kontakt point, kde by byly uvedeny informace o různých druzích sociálních
služeb určených pro neformální pečovatele.
V případě stanovení diagnózy by měl fungovat systém přenosu informací.
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Skupinová diskuze s osobami se sluchovým postižením
Na základě dohody s představiteli KPSS statutárního města Brna byla uskutečněna
skupinová diskuze, která identifikovala potřeby v sociální oblasti u osob se sluchovým
postižením.
Skupinová diskuze proběhla v kavárně U Žambocha, Unie neslyšících Brno, z.s., 18. 2. 2019
v 15:30 hod.

Téma diskuze: Zajištění potřeb v sociální oblasti pro osoby se sluchovým postižením
Účastníci diskuze: vedoucí Unie neslyšících, projektová pracovnice Unie neslyšících,
neslyšící uživatelé znakového jazyka, neslyšící uživatelé sluchadla, nedoslýchavý uživatel
sluchadla – neznakující, dvě tlumočnice

Interpretace hlavních poznatků – osoby se sluchovým postižením48
Bariéry v institucích, v dopravě a ve školách
Ve veřejných budovách by měly být instalovány tzv. indukční smyčky. V některých již jsou,
ale prakticky se nepoužívají, pracovníci je neumí ovládat. Unie neslyšících konzultovala
s ministerstvem pro místní rozvoj povinnost institucí mít v budovách indukční smyčku a
osvědčení o tom, že ji mají, vyvěšovat na dveře. Vybraní pracovníci by měli být instruováni
jak indukční smyčku ovládat. Takováto školení by mohla provádět Unie neslyšících.
Osoby se sluchovým postižením by uvítaly elektronické informační tabule na nástupištích po
celém Brně tak, jak je tomu v centru města na ulici Česká. Stejně tak by byla vhodná
podobná elektronická informační tabule na vlakových nádražích (jako např. v Německu). Je-li
nějaké bezpečnostní riziko u schodů, měla by u nich být instalována světelná signalizace, tak
jak je tomu např. v Německu či v Praze.
Bariéry v pracovním procesu
Znevýhodnění osob s poruchou sluchu je na pracovním trhu značné, na tom se shodli
všichni respondenti. Přestože stále platí zákon o povinnosti větších zaměstnavatelů
zaměstnat 15 % osob s postižením, zaměstnavatelé volí raději náhradní plnění.
Rapidně se v posledních letech zvyšuje procento nedoslýchavých. Problémy se sluchem se
objevují mimo jiné u osob ve středních letech. Osoby, které mají profesi založenou na
komunikaci (např. učitelé na školách), jsou poté nezaměstnatelní. Když se problém
s nedoslýchavostí spojí s vyšším věkem, je velký problém najít pracovní místo.

Následné interpretace se omezují na syntézu hlavních poznatků, které jsou kontextuálně doplněny
o charakteristické výroky některých respondentů. Videozáznam skupinové diskuze je součástí předání
výsledků projektu zadavateli.
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Osoby se sluchovým postižením si také stěžovaly na nemožnost spojit dvě chráněná
pracovní místa. Někdy jsou tato místa půlúvazky a nejsou právě finančně lukrativní, takže by
si handicapovaní potřebovali ještě přivydělat. Většina nabídek na pracovní místa jsou
manuální práce.
Charakteristický výrok: „Nabídky na lepší místa nechodí.“
Některé firmy ani nabídku nepošlou, jelikož
handicapovaného člověka kvůli bezpečnosti práce.

mají

strach

zaměstnat

sluchově

Některé firmy při školeních objednají tlumočníka, ale jiné ne. Tam, kde pracuje víc osob se
sluchovým postižením, většinou tlumočníka zaplatí. Školení s tlumočníkem není pravidlem,
přestože např. při školení bezpečnosti práce je to více než nutné. Také je problém
s nedostatkem tlumočníků, takže praxe je taková, že když tlumočníka vedení nesežene, je
školení bez něj a osoba se sluchovým handicapem ze školení nic nemá.

Nedostatek tlumočníků
Unie neslyšících zaměstnává tlumočnice. Úvazků je však málo a nestačí pokrýt vysokou
poptávku po těchto službách. Slyšících lidí, kteří umí znakovat, není dle názoru představitelů
Unie neslyšících málo, ale nemohou je zaměstnat, jelikož úvazky jsou limitované. Problém je
také s finanční motivací tlumočníků, jelikož jsou odměňováni za intervenci, která je
stanovena na 30 minut, což se často ve skutečnosti přetáhne. Také se nedají intervence
plánovat, protože není možné dopředu stanovit, jak dlouho bude trvat tlumočení u lékaře,
u právníka, při havárii apod.
Je problém vše řešit přes tlumočníka, který pochopitelně nerozumí všem oblastem. Bylo by
dobré, kdyby alespoň někteří odborníci uměli znakovat. V intimnějších oblastech, např.
u rozvodových záležitostí apod., je také optimální důvěra osoby se sluchovým postižením
v tlumočníka. Chtějí si vybírat.
Obrovský problém je sehnat tlumočníka v situaci akutní nutnosti, např. v případě havárie, kdy
je nutné domluvit se s policií apod. Unie neslyšících nyní má tlumočníka 24 h na telefonu. Je
to paní ve starobním důchodu, která čeká na telefonu zadarmo, jen případné intervence má
zaplaceny.
Charakteristický výrok: „Nikdo v produktivním věku by to nedělal.“
Dle názoru respondentů je potřeba obnovit v původním rozsahu službu telekomunikačního
centra, které nyní funguje, ale kvůli financím velmi omezeně. Cca před pěti lety fungovali
přes telefon a PC tlumočníci on-line, nyní zůstalo jen textové tlumočení.
Osoby se sluchovým postižením potřebují kvalitní kompenzační pomůcku – kvalitní
sluchadla, kvalitní mobily. Prozatím jim úřady práce na mobil něco málo přispívají, ale tyto
osoby potřebují kvalitní, čili drahý mobil, kam lze instalovat potřebné aplikace. Potřebují také
hodně používat datové připojení, ale operátoři jim zatím nechtějí vyjít vstříc.
V ČR nevznikl obor sluchadlový technik, takže je minimum lidí, kteří umí opravit byť
i elementární závady sluchadel. Je pouze několik techniků při firmách, které sluchadla
vyrábí, a potom jen v Unii neslyšících, takže jsou zahlceni objednávkami z celé republiky.
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Pro představu v ČR je cca 300 000 lidí, kteří nosí sluchadla. Kvůli opravě sluchadel dojíždí
lidé např. z Ostravy nebo Břeclavi, tam tyto služby zcela absentují.
Charakteristický výrok: „Počet sluchově handicapovaných je stejný jako těch, co nosí brýle.
Optika je ale na každém rohu. Služby pro nedoslýchavé nikde.“
Související výrok: „Hluchota, především nedoslýchavost se stává celosvětovou epidemií.
Tichou epidemií. Do budoucna se počítá, že bude u nás nedoslýchavých, a tedy lidí se
sluchadly až půl milionu.“ „Světová zdravotnická organizace ukazuje, jaký bude nárůst
neslyšících a nedoslýchavých. A týká se to bez výjimky celé planety.“
Je nedostatek foniatrů. Objednací termín je neúměrně dlouhý – za tři až čtyři měsíce, někdy
i za půl roku. Foniatrů je málo a jsou navíc zahlceni i tím, že někteří pacienti za nimi chodí
s technickými problémy se sluchadly, které by měl řešit sluchadlový technik. Lékaři si navíc
s mnoha modely sluchadel také neví rady. Nedostatek foniatrů se v ČR vyhrocuje kumulací
nároků, které jsou na ně kladeny.

Poměrně dobrá informovanost o službách
Unie neslyšících s foniatry spolupracuje. Lékaři tedy své pacienty na Unii odkazují. Když
někdo náhle ohluchne, lékaři většinou umí odkázat na příslušné služby.

Senioři s výrazným sluchovým postižením jsou neumístitelní do domova pro seniory
nebo i do domova s pečovatelskou službou
Unie neslyšících plánovala na ulici Vodova domov pro neslyšící, který historicky vlastnila.
V současné době objekt ale vlastní pražská organizace. Jsou zde vleklé majetkoprávní
spory.

Nedostačující psychologická pomoc
Unie neslyšících má na velmi omezený úvazek – 12 hodin měsíčně – zaměstnanou
psycholožku, která spolupracuje s tlumočnicí. Psycholožka již má zkušenosti se specifiky
psychiky osob se sluchovým postižením, a ti jí tudíž důvěřují.
Charakteristický výrok: „Když někdo náhle ztratí sluch, projeví se u něj těžké psychické
poruchy. Dostává se úplně mimo komunikaci s rodinou.“
Související výrok: „Lidé ztrácející sluch mají specifické psychosomatické problémy.“
Úvazek psycholožky je ale nedostačující, poněvadž je velká poptávka po této službě. Je
problém najít psychologickou pomoc, protože běžní psychologové neznají specifika psychiky
lidí s tímto handicapem, ale především v etickém kodexu psychologů stojí, že třetí osoba
nesmí být přítomna na terapii, takže odmítají přijmout klienta s tlumočníkem. Dle názoru
osob se sluchovým postižením je ideální, když je odborník z jejich řad. Hovořili
o vyhledávané pražské neslyšící psycholožce, která je odbornice a zároveň má osobní
zkušenost s životem s tímto postižením, takže může, dle jejich názoru, nejlépe poradit.
V Brně funguje neslyšící právník. Jinak spolupracují s občanskou poradnou, kam může
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neslyšící přijít s tlumočníkem. Co se týče běžných právních služeb, např. při rozvodu, poradí
i Persefona.

Unie neslyšících a její vztahy s ostatními službami pro osoby se sluchovým
postižením
Unie neslyšících si cení svého komplexně pojatého odborného poradenství ohledně
kompenzačních pomůcek. Ostatní služby, dle jejich názoru, nedosahují těchto kvalit
v poskytování služby. Úzce Unie neslyšících spolupracuje pouze s Tichým světem, který se
ale specializuje na jinou oblast – zaměstnávání lidí se sluchovým handicapem. S ostatními
službami nespolupracují a z komentářů byla cítit až jistá vzájemná nevraživost. Jako svoje
silné pozitivum Unie neslyšících spatřuje také to, že je jediná organizace založená přímo
MMB, kdežto ostatní organizace jsou „pražské odnože“.
Charakteristický výrok: „Oni jen imitují odborné poradenství. My neimitujeme, poskytujeme
veškerý servis.“

Závěrem

Z vyjádření respondentů skupinové diskuze vyplývá zcela jednoznačně
konsenzuální potřeba zajištění odpovídajících potřeb v sociální oblasti pro
osoby se sluchovým postižením. Jedná se o zcela jednoznačně artikulovanou
potřebu, která má základ v procesu KPSS.

Skupinová diskuze s osobami s PAS
Na základě dohody s představiteli KPSS ve statutárním městě Brně byla uskutečněna
skupinová diskuze, která identifikovala potřeby v sociální oblasti u osob s poruchou
autistického spektra.
Skupinová diskuze se uskutečnila v organizaci Paspoint na ulici Anenská 10/10, Brno, 19. 2.
2019 ve 14:00 hod.
Téma a kontext diskuze: Zajištění potřeb v sociální oblasti pro osoby s poruchou
autistického spektra
Meritorním tématem skupinové diskuze byla identifikace možností řešení problému
nedostatku návazných služeb pro osoby s PAS po ukončení základní školy.
Účastníci diskuze: pečující osoby
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Interpretace hlavních poznatků – osoby s PAS49
Komunikační partneři hodnotí návaznost sociálních služeb pro osoby s PAS velmi
negativně.
Komunikační partneři se shodli, že umístit dítě s PAS do návazné služby po ukončení
základní školy je náročné.
Charakteristický výrok: „Celý život byla na Kociánce vedena a letos právě končí. A strašný
problém pro mě je, kam s ní. Věděla jsem, že to bude velký problém, tak jsem už rok
dopředu začala obíhat stacionáře, ale nikde nejsou místa, všude jsme třicátí v pořadí
a podobně. A to jsem se zajímala rok dopředu!“
Související výrok: „Od malička chodila na Štolcovu, vychodila si tam celou svou školní
docházku. A potom jsme tedy řešili, kam s ní, což se ukázalo jako velký problém. A že jsem
na to byla připravená, řešili jsme to hodně dopředu, proto se mi nakonec povedl husarský
kousek a mám ji tři dny v týdnu ve stacionáři Ruka pro život v Králově Poli, kde jsme
maximálně spokojení.“
Související výrok: „Je opravdu hrozné umístit dítě, když vyjde školu.“

Pečující osoby by preferovaly zřízení denního stacionáře, jelikož všechna zařízení jsou
obsazená a čekací lhůty dlouhé.
Charakteristický výrok: „Děcka musí někam jít a mít program. Doma nevytvoříte, ani
kdybyste se rozkrájeli, takový režim.“
Související výrok: „Až od 16 let si můžete podat žádosti do těch šílených front do stacionářů.“
Související výrok: „Děti se rozvíjí tím, že jsou venku. Potřebují kontakt, jen doma to pro ně
není dobré.“

Komunikační partneři také identifikují problém nedostatečných kapacit chráněného
a komunitního bydlení pro osoby s PAS.
Ve statutárním městě Brně není dostatečná kapacita chráněného bydlení pro osoby s PAS.

Účastníci skupinové diskuze formulovali vizi týkající se bydlení určeného pro klienty
s PAS.
Komunikační partneři chtějí, aby se osoby s PAS dostaly do prostředí, kde budou na ně
připravení. V tomto prostředí by měly být vytvořeny podmínky, aby autista i zaměstnanci byli
spokojení.

Následné interpretace se omezují na syntézu hlavních poznatků, které jsou kontextuálně doplněny
o charakteristické výroky některých respondentů. Videozáznam skupinové diskuze je součástí předání
výsledků projektu zadavateli.
49
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Z výpovědí komunikačních partnerů vyplynulo, že jejich vizí je zřízení budovy, ve které by byl
stacionář a zároveň chráněné bydlení specializované na osoby s PAS.

Z diskuze také vyplynul nedostatek praktických škol, rané péče, asistentů pedagoga
i asistentů pro volný čas.
Ve statutárním městě Brně fungují tři praktické školy pro osoby s PAS.
Charakteristický výrok: „Jsou tři praktické školy v Brně. Všude berou šest dětí.“

Ve statutárním městě Brně fungují tři rané péče pro osoby s PAS.
Charakteristický výrok: „Rané péče jsou v Brně tři, ale i to je nedostačující.“
Související výrok: „Nárůst takovýchto dětí je obrovský.“

Komunikační partneři se shodli, že by se měl vytvořit seznam škol a školek, které
přijímají osoby s PAS.
Komunikační partneři by si přáli usnadnění práce při shánění školek a škol, které by byly
ochotny přijmout autistu, sestavením seznamu zařízení, která již v minulosti osoby s PAS
přijala. Speciálně pedagogické centrum by mělo mít tento seznam. Vyvěšen by mohl být také
u dětských lékařů, u psychologů, psychiatrů či neurologů.
Charakteristický výrok: „Dostat jako rodič seznam školek a škol, které budou ochotny
spolupracovat, by byla obrovská pomoc.“

Účastníci skupinové diskuze formulovali také vizi týkající se zaměstnávání osob
s PAS.
Z výpovědí komunikačních partnerů vyplynulo, že jejich vizí je vytvoření seznamů firem,
které jsou ochotny přijmout osoby s PAS.
Způsob, jakým se bude osobám s PAS práce hledat, by se měl zcentralizovat. Ideální by
bylo zřízení kanceláře, která se bude specializovat na zaměstnávání autistů.
Pracovní podmínky by musely být nastaveny tak, aby je autista zvládl. Takovýmto
zaměstnavatelům by měly být poskytnuty také výhody.
Účastníci skupinové diskuze se shodli, že je vhodné zprostředkovat osobám s PAS nácviky
dovedností sebeobsluhy, podporovat osamostatnění a odpoutání se od rodiny.

Komunikační partneři se také shodli, že existuje potřeba zvýšení informovanosti
veřejnosti o sociálních službách pro autistické klienty.
Je nutné zvyšovat informovanost veřejnosti o sociálních službách pro osoby s PAS.

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz

56

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji – separátní zpráva –
statutární město Brno
Charakteristický výrok: „Kdyby šlo více informací do mateřských školek nebo do základek,
nějaké přednášky tam dělat. Oni o tom nic neví a bojí se toho.“

Další získané poznatky
Komunikační partneři také navrhují rozmělnit cílovou skupinu osob s poruchou autistického
spektra, jelikož se jedná o širokou skupinu jedinců. A zároveň rozmělnit sociální služby
určené pro tuto cílovou skupinu.
Charakteristický výrok: „Odlišit službu pro aspergery a službu pro autisty s těžkým mentálním
postižením. To jsou lidé, kteří potřebují naprosto jiné věci.“
Komunikační partneři se shodli, že by bylo vhodné vytvořit školy pro děti s Aspergerovým
syndromem, kde by učení probíhalo v menších skupinách s větším počtem personálu.
Charakteristický výrok: „Měli jsme velký problém, kam umístit desetiletého syna, který je
velmi inteligentní, takže tu třídu převyšuje, ale zároveň ji ruší.“
Související výrok: „Aspergerův syndrom nepatří do speciální školy, ale klasické školy jej taky
nevezmou.“
Komunikační partneři také uvažují o své budoucnosti, konkrétně o nízkých důchodech, které
budou dostávat, jelikož jsou neformální pečující osoby.
Charakteristický výrok: „Důchod bude hrozný, malý.“

Závěrem
Z vyjádření respondentů skupinové diskuze vyplývá potřeba zajištění dostatečných
kapacit chráněného a komunitního bydlení pro osoby s PAS. Jedná se o zcela
jednoznačně artikulovanou potřebu, která má základ v procesu KPSS a odráží reálné
potřeby budoucích uživatelů této sociální služby.
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Artikulované potřeby v sociální oblasti – interpretace
poznatků z rozhovorů s pracovníky vybraných poskytovatelů
sociálních služeb
Rozhovory se zástupci sociálních služeb pro cílovou
skupinu osob s poruchami autistického spektra
Rozhovory s vedoucími služeb proběhly celkem v sedmi různých sociálních službách ve
statutárním městě Brně. Jednalo se o službu rané péče, sociálně aktivizační službu pro
rodiny s dětmi, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, denní
stacionář, sociální rehabilitaci a osobní asistenci. Celkem se rozhovorů zúčastnilo osm
vedoucích sociálních služeb. Ve všech zařízeních byli evidováni klienti s poruchou
autistického spektra, v dílčích případech zároveň i s přidruženým problémovým chováním.

Interpretace hlavních poznatků
Neuspokojení žadatelé o služby
 Všechny služby evidují neuspokojené žadatele o zařazení do služby.
 U sociálně aktivizační služby Paspoint je počet žadatelů nižší. Vedoucí si tuto
skutečnost vysvětluje krátkou dobou působení služby.
 Většina služeb eviduje klienty zhruba rovnoměrně rozložené v rámci své působnosti,
ať už se jedná o celý Jihomoravský kraj, či statutární město Brno a nejbližší obce do
určité vzdálenosti.
 Služba sociální rehabilitace eviduje vyšší příliv klientů z oblasti Znojemska
a Břeclavska, na Hodonínsku služby přímo pro osoby s PAS nejsou dostupné.
Sociálně aktivizační služba eviduje větší počet klientů v ORP Šlapanice, Kyjov,
Znojmo a Kuřim. Na území Břeclavska, Znojemska a Hodonínska je nedostatek
odborníků, kteří se zabývají diagnostikou.
 Vedoucí rané péče vnímá jako bariéru v rámci další práce s dítětem nedostačující
kapacity speciálněpedagogických center, čekací doba zde může být i tři čtvrtě
roku, a nedostatek asistentů pedagoga do školek.
 Vedoucí DOZP vnímá jako velmi vhodné budování malokapacitních domovů pro
osoby se zdravotním postižením, kde mohou klienti žít společně v co nejvíce
přirozeném prostředí, např. využívat vlastní domácnost. Jako další příznivou věc
hodnotí nevyčlenění služby na okraj města a umožnění být v kontaktu se sociálním
prostředím.
Rozvojové záměry služeb a finance
 Služby by většinou uvítaly rozšíření personálu pro zajištění kvalitnější služby
nebo i rozšíření své kapacity.
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 DOZP Ruka pro život plánuje rekonstrukci a rozšíření o dalších pět míst v průběhu
roku 2020. Také raná péče občanského sdružení Logo plánuje navyšovat úvazky
kolem roku 2020.
 Vedoucí vnímají potřebnost vyšších financí na personální náklady, navyšování
úvazků a rozšíření kapacity.
 Vedoucí denního stacionáře potřebuje další úvazky, protože proběhlo zvýšení
kapacity stacionáře z 15 na 20 uživatelů, ale personálně zůstal na stejném počtu.
I tak je ale třeba kapacitu denního stacionáře dále navyšovat.
 Vedoucí sociální rehabilitace vidí potřebu rozšíření služby o další úvazky kvůli
podchycení zájemců z dalších měst a potřebu financí pro nalezení kvalitních kolegů
včetně mužů, kteří ve službě absentují. Většina klientů jsou muži a pracovní tým se
skládá pouze z žen. Otázku genderové nevyrovnanosti pracovníků vnímá i vedoucí
SAS.
 Vedoucí DOZP zmiňuje jako další důležitou položku materiální zajištění, neboť
problémové chování klientů s sebou nese ničení věcí a rozbíjení majetku. Proto je
vhodné speciální vybavení jako např. box na televizi. V závislosti na zvyšování cen
vnímá vedoucí chráněného bydlení i stoupající provozní náklady.
Návazné služby
 Většina vedoucích sociálních služeb vnímá potřebnost služeb pro klienty s těžší
formou PAS, případně s přidruženým problémovým chováním.
 Často bývá problém u přechodu osob s PAS ze školního prostředí do vhodné
služby. Zařízení je nechtějí přijímat, zvláště když se přidá problémové chování.
 Dle vedoucí SAS pro rodiny s dětmi a rané péče chybí návazná služba po
skončení rané péče u rodin s dítětem nad sedm let.
 Dle vedoucí denního stacionáře, SAS i osobní asistence jsou nedostatečné
kapacity osobní asistence.
 Vedoucí chráněného bydlení vnímá potřebu metodické podpory pro služby, aby se
nevymezovaly vůči cílové skupině osob s PAS, ale zároveň nebyly nuceny přijmout
klienta, kterého v rámci svých možností již nezvládnou.

Obce
 Služby spíše nevědí nebo se nedomnívají, že by se rodiny či osoby s PAS obracely
přímo na obce. Služby si však chválí spolupráci s Magistrátem města Brna.
Bydlení, zaměstnávání a volný čas
 Všichni vedoucí, kteří se vyjadřovali k problematice bydlení pro osoby s poruchou
autistického spektra, vnímají velmi malé kapacity pobytových služeb. V oblasti
bydlení je málo volných kapacit, případně nastává nesoulad volné kapacity
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s diagnózou uživatele, kdy je překážkou problémové chování, případně i samotná
porucha autistického spektra.
 Dle vedoucí chráněného bydlení by pro osoby, které nepotřebují neustálou péči
a dohled, byla vhodná větší nabídka malých obecních bytů, kde by osoby s PAS
mohly bydlet s podporou asistenční služby.
 Dle vedoucí sociální rehabilitace jsou možnosti zaměstnání v sociálních podnicích,
se kterými spolupracují. Již tři klienti zůstali po takovéto spolupráci ve firmě i po
ukončení projektu.
 Firmy brzdí nedostatek informací, nejsou zvyklé na zapojení lidí s postižením a
mají obavu zvláště z duševních onemocnění či poruch autistického spektra.
 Více možností zaměstnání poskytuje statutární město Brno. Pro osoby žijící ve větší
vzdálenosti od města Brna nejsou často téměř žádné možnosti zaměstnání.
 Vedoucí rané péče a SAS se shodují v potřebnosti práce s dítětem s PAS
a proškolení vedoucích kroužků, aby věděli, jak s dítětem pracovat. Vedoucí rané
péče vnímá potřebnost volnočasových aktivit přímo pro děti s PAS, kterých není
mnoho.
Výkaznictví a regionální karty sociálních služeb
 Ve všech zařízeních bylo identifikováno naplňování potřeb definovaných
v regionálních kartách. V dílčích případech jsou některé potřeby zajišťovány rodinou,
specifické potřeby lékaři a některé potřeby jinými službami z důvodů nedostatečné
kapacity.
 Vedoucí služeb se shodli, že výkaznictví pro kraj a MPSV představuje
administrativní zátěž. Vedoucí rané péče a SAS vnímají jako problematické, že se
do přímé péče nezapočítává cesta za klienty, která zmenšuje prostor pro další
intervence. Dle vedoucí sociální rehabilitace není metodika výkaznictví nakloněná pro
práci ve skupinách, jež v nácvicích komunikačních a sociálních dovedností má větší
možnosti oproti individuální práci, kde se nedostává zpětná vazba apod.

Informovanost
 Všichni vedoucí služeb vnímají zlepšení v informovanosti o poruchách
autistického spektra. Přesto v dílčích případech vnímají potřebnost další osvěty
veřejnosti ohledně poruch autistického spektra a možných služeb pro tuto cílovou
skupinu primárně kvůli oslovení potenciálních uživatelů. Bylo identifikováno, že
všechny služby se snaží nějakým způsobem informovat potenciální klienty.
 Vedoucí vnímají, že rodiny či klienti s PAS se často o službách dozvídají
prostřednictvím internetu. Někteří vedoucí vnímají, že rodiče si vyměňují
informace mezi sebou.
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 Dle vedoucí osobní asistence je potřeba se zaměřit i na potenciální klienty mimo
Brno, pro které služby nejsou tolik dostupné a kteří nemusí mít informace
o možnostech, které jim mohou přinést ulehčení.
 Vedoucí služeb vnímají potřebnost větší informovanosti lékařů a širší odborné
veřejnosti, ať už pediatrů ohledně podání dalších informací, například o službách
pro děti s PAS, či dalších specialistů, u kterých osoby s PAS mnohdy naráží
na nepochopení. Ne každý lékař či specialista je ochoten pracovat s člověkem
s PAS nebo i celkově s člověkem s postižením. Těch, kteří jsou ochotni, je málo,
a jsou u nich proto dlouhé čekací doby. Vedoucí DOZP vnímá potřebu více
specialistů přímo na poruchy PAS.

Rozhovory se zástupci sociálních služeb pro cílovou
skupinu osob se sluchovým postižením
Na základě dohody s poskytovateli sociálních služeb pro sluchově postižené osoby byly
uskutečněny dva polostrukturované rozhovory, které identifikovaly potřeby v sociální oblasti
u osob se sluchovým postižením. Rozhovory se uskutečnily ve statutárním městě Brně.
Následné interpretace se omezují na syntézu hlavních poznatků, které jsou kontextuálně
doplněny o charakteristické výroky komunikačních partnerů.

Interpretace hlavních poznatků
Problém různorodosti cílové skupiny
 Do cílové skupiny osob se sluchovým postižením patří neslyšící a nedoslýchaví
klienti. Jedná se však o dvě rozdílné skupiny. Neslyšící přijímají informace vizuálně
prostřednictvím znakového jazyka, běžícího textu či světelné signalizace.
Nedoslýchaví klienti mohou stále pracovat se sluchem.
 Řešení problematiky osob se sluchovým postižením se spíše zaměřuje na neslyšící
klienty a tlumočnické služby. Asi sedm až osm tisíc jedinců je neslyšících a okolo
200 tisíc jedinců je nedoslýchavých – ti jsou ovšem mimo zorné pole. Tato cílová
skupina se často stydí mluvit o své sluchové ztrátě.
Potřeby nedoslýchavých klientů
 Nejzákladnější potřebou nedoslýchavých klientů je pořízení nějaké pomůcky,
sluchadla a naučit s ní pracovat.
 Lékaři-foniatři nemají čas se těmto klientům věnovat a následná péče ohledně
obsluhy a používání sluchadel neexistuje. Ordinace sdělují informace, které nemusí
být vždy dostatečné. Na toto konto sociální služby zavádí např. trénink poslechu se
sluchadly či kurz pro prvouživatele sluchadel.
 Charakteristický výrok: „Když nedoslýchavý dostane sluchadlo, nemá se na koho
obrátit, jak s tím sluchadlem pracovat.“
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 Související výrok: „Je až hloupé, že si lidé zaplatí drahé sluchadlo a pak ho ani
nepoužívají.“
Potřeby nedoslýchavých seniorů
 Senioři si na sluchadlo zvykají déle, kvůli věku už nemají takové schopnosti
a dovednosti na rozdíl od mladších klientů, kteří se naučí obsluhu lépe. U seniorů je
třeba dlouhodobější práce, i tu klienti ovšem někdy odmítají. Je to pro ně nová
situace, sluch se sluchadlem je nový a to se klientům nemusí líbit. Práce se seniory
probíhá také terénně, když někdo není dostatečně mobilní.
Nedostatečné technologické zázemí
 Technologie pro sluchově postižené nejsou příliš k dispozici. Pro sociální služby je
zásadní technické zázemí, konkrétně typický vzorový prostor, kde by se klienti mohli
seznámit se zařízením.
Malá informovanost veřejnosti i samotných klientů
 Komunikační partneři vnímají malou informovanost veřejnosti a zároveň potřebnost
prezentace sociálních služeb zaměřujících se na osoby se sluchovým postižením.
 Dle výpovědi komunikačních partnerů jsou také samotní nedoslýchaví klienti podinformováni, nemají se na koho obrátit.
 Z rozhovorů vyplynulo, že existuje nedostatek financí potřebných na osvětu.
Potenciální klienti jsou, ale musí se složitě vyhledávat. Zapojení více sponzorů by
bylo možné, ale zasahuje to do času, který je třeba věnovat na základní činnosti
služby.
 Prezentace služby by např. mohla být zdarma ve zpravodajích městských částí, které
jsou čtené, aby se informace dostaly k potenciálním klientům. Informace by lidem
mohli předávat také lékaři.
 Charakteristický výrok: „Obecný jev, co se stále řeší, je malá informovanost. Musí se
platit kampaň, aby se o nás vědělo.“
 Související výrok: „Děláme depistáže, víme, že lidé jsou, ale nemají informace ani jak
se k nim dostat.“
Spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb
 Dle rozhovorů s komunikačními partnery je spolupráce mezi jednotlivými
poskytovateli služeb pro osoby se sluchovým postižením na území města Brna
a kraje minimální. Celkově existuje řevnivost mezi poskytovateli a ti nejsou
motivováni ke spolupráci. Důvodem může být boj o klienty.
 Někteří uživatelé ovšem využívají pomoc od různých sociálních služeb. Pod jednou
službou tak organizace kumulují činnosti, které by se daly udělat ve spolupráci s jinou
organizací.
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Spolupráce mezi poskytovateli a Magistrátem města Brna
 Dle komunikačních partnerů je spolupráce s Magistrátem města Brna dobrá
a pozitivní. Zvláště poslední dva roky je velmi vstřícná ke sluchově postiženým.
Informují se navzájem, schází se na komunitním plánování, bývají tam schůzky
plánovaných projektů, školení, potkávají se na kontrolách.
Spolupráce mezi poskytovateli a Jihomoravským krajem
 Spolupráce s Jihomoravským krajem začala teprve v posledních několika letech, poté
co kraj začal financovat služby.
 Komunikace mezi poskytovateli a krajem funguje dobře, co se týče schůzek
i předávání informací. Ovšem např. vrátnice Jihomoravského kraje není
z technického hlediska vstřícná k nedoslýchavým osobám. Kraj by měl mít na vstupu
informaci, že se domluví i s osobou se sluchovým postižením.
 Co se týče oblasti přenosu informací mezi krajem a městem, sociální služby vnímají,
že kraj má větší váhu než město. Je potřeba součinnost města a kraje.
Další získané poznatky
 Ve statutárním městě Brně funguje jedna brněnská organizace pro tuto cílovou
skupinu. Ostatní organizace, které nabízí sociální služby pro osoby se sluchovým
postižením, mají sídlo v jiných městech. Tyto služby potom nemusí používat finance
efektivně. Dle názoru komunikačního partnera by bylo lépe, kdyby finance dostala
jedna organizace, která je z místa provozování služby, jež by udělala mnohem více
pro cílovou skupinu a nemusela by shánět peníze od sponzorů, což vyžaduje další
úsilí a čas.
 Z rozhovoru vyplynulo, že v regionálních kartách potřeb u tlumočnické služby chybí
událost svatba, která je taktéž součástí života klientů.
 Sociální služby jsou zatěžovány byrokracií např. vykazováním výkonnosti. Tato zátěž
se může promítat do poskytování péče.
 Existuje potřeba nových, mladších sociálních pracovníků. Na tyto pracovníky jsou
ovšem kladeny vysoké nároky. Služby potřebují od těchto pracovníků kombinaci
požadavků včetně technických dovedností, a proto je náročné takové zaměstnance
získat a udržet.
Závěrem:
Z vyjádření komunikačních partnerů vyplývá zcela jednoznačně konsenzuální potřeba
zajištění odpovídajících potřeb nedoslýchavých klientů a zvýšení informovanosti
veřejnosti a samotných klientů. Jedná se o jednoznačně artikulovanou potřebu, která
má základ v procesu KPSS, podporu statutárního města Brna a odráží reálné potřeby
budoucích uživatelů této sociální služby.
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Rozhovory se zástupci úřadu práce
Na základě neexistence sekundárních dat o počtech rodin a jednotlivců, jejichž životní
situace se v roce 2017 a 2018 zlepšila natolik, že mohli být vyřazeni z databáze žadatelů
o dávky hmotné nouze, a po dohodě se zástupci úřadu práce byly uskutečněny polostrukturované rozhovory, jež byly zaměřeny na problematiku osob pobírajících dávky hmotné
nouze. Rozhovor se uskutečnil ve statutárním městě Brně.
Následné interpretace se omezují na syntézu hlavních poznatků.

Interpretace hlavních poznatků
Většina klientů, kteří jsou uvedeni v databázi žadatelů o dávky hmotné nouze, jsou
nezaměstnatelní a jedná se o dlouhodobé klienty.
 Mezi příčiny setrvání dlouhodobých klientů na úřadu práce patří absence pracovních
návyků, vědomí, že dávky od úřadu práce znamenají vyšší příjem než v případném
zaměstnání, či dluhy klientů. Osobám, které by začaly pracovat, by se příjem zkrátil
o vyměřenou částku. Svou situaci častěji řeší prací na černo a pobíráním sociálních
dávek.
 Klienti mají tendenci neuvažovat nad svou situací z dlouhodobého hlediska, tedy že
pokud budou závislí na dávkách v produktivním věku, nebudou moct pobírat důchod,
a budou tedy závislí na dávkách doživotně.
 Z rozhovorů s komunikačními partnery také vyplynulo, že životní situace se zlepší
odhadem u deseti jedinců, kteří jsou následně vyřazeni z databáze žadatelů o dávky
hmotné nouze.
 Přes letní období počet osob pobírajících dávku hmotné nouze obecně klesá díky
sezónním pracím, na zimu bývá klientů více. Většina klientů pracuje na dohody
o provedení práce a zároveň pobírají dávky hmotné nouze.
 Klienty oddělení hmotné nouze jsou i alkoholici, lidé v léčebně, osoby bez domova,
lidé z terapeutické komunity či doléčovacího centra, lidé v produktivním věku i ve
věku seniorském, kteří jsou umístěni např. v domovech pro seniory.
 Existují také klienti, kteří se na oddělení hmotné nouze dostanou jen na několik
měsíců, např. na období hledání nové práce. Klienti, kteří mají zájem pracovat, si
zaměstnání najdou do tří až čtyř měsíců, jinak spíše zůstávají dlouhodobě závislí na
sociálních dávkách.
 Existují i klienti, kteří mají zdravotní problémy, a je skutečně na místě, aby
dlouhodobě pobírali sociální dávky, např. rodiče samoživitelé dítěte se zdravotním
postižením. Někteří klienti však vysvětlují nemožnost zapojení do pracovního procesu
špatným zdravotním stavem, který ovšem nemají doložen lékařskou zprávou.
 Absolventů na úřadu práce spíše nepřibývá. Je to z toho důvodu, že bydlení je drahé
a tak se nemohou osamostatnit. A v případě, že bydlí stále u rodičů, kteří jsou
pracující, nemohou si požádat o dávky hmotné nouze, protože na ně nedosáhnou.
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Pokud by se zvýšily částky životního minima, mohli by na dávku dosáhnout lidé, kteří
na ni dnes nedosáhnou.
 Mezi klienty jsou i lidé, kteří pracují, ale mají příjmy velmi nízké. Tady existuje
souvislost i s minimální mzdou, která když se zvýšila, snížil se počet klientů oddělení
hmotné nouze.
Počet vyplácených sociálních dávek se od roku 2012 mírně snižuje.
 Důvodem mírného snížení vyplácení sociálních dávek je získání práce nebo
zvyšování důchodů, ať už se jedná o invalidní, či starobní důchod. Zároveň se zvýšil
počet pracovníků úřadu práce, čímž došlo k adresnosti dávek, protože pracovníci
klienty mohou více kontrolovat a mohou si dovolit být důslednější. Provádí se také
více šetření v domácnostech. Dále také oddělení zaměstnanosti vyřazuje více lidí
z důvodu práce na černo či fiktivních neschopenek.
Změna nastavení sociálního systému.
 Bylo by potřebné mít jinak nastavený sociální systém ve státě, např. mít omezený
výběr hmotných dávek. Systém dávek neomezeně bez další snahy může vést
k tomu, že se člověk může neustále bránit zaměstnání, a být tak celý život na
dávkách hmotné nouze. Vytrácí se snaha, aby si člověk pomohl sám, aby došlo
k osamostatnění a převzetí odpovědnosti.
Další získané poznatky
 Projekty na zvýšení zaměstnanosti spadají pod odbor zaměstnanosti a jsou
zaměřeny na různé cílové skupiny, jako jsou absolventi bez praxe, osoby se
zdravotním postižením, ženy po mateřské či rodičovské dovolené a osoby starší
padesáti let.
 Oddělení hmotné nouze, co se týče projektů, spolupracuje pouze s Magistrátem
města Brna. Jedná se například o Rapid Re-Housing. Dle výpovědi komunikačních
partnerů není efektivní využívání projektů zaměřujících se na zabydlování. Lidem se
přidělí byty a předpokládá se, že budou hrazeny z dávek. Sociální pracovník spíše
pomáhá vyřídit dávky a tolik již klienty nevede, aby si našli zaměstnání. Komunikační
partneři hodnotí jako dobrou myšlenku projekt Práce na zkoušku.
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Artikulované potřeby v sociální oblasti – interpretace
poznatků z analýzy potřeb poskytovatelů sociálních služeb
Sběr dat probíhal s využitím kvantitativní výzkumné strategie. Uplatněn byl standardizovaný
dotazník. Jednalo se o vyčerpávající šetření, tzn. osloveni byli představitelé všech
poskytovatelů sociálních služeb působících ve statutárním městě Brně.
Komunikace probíhala s využitím Krajského informačního systému sociálních služeb
Jihomoravského kraje (KISSoS).50 Současně bylo využito e-mailové podpory responze.
Celkem bylo získáno 158 vyplněných dotazníků.
Odpovědi respondentů byly vyhodnocovány s využitím softwaru pro hromadnou analýzu
statistických dat SPSS. Volné odpovědi respondentů byly kategorizovány. Výstupy jsou
uvedeny v přehledné podobě komentářů, grafů a tabulek.
Otázka: „Přivítal(a) byste zavedení semináře k metodickému vedení služeb?“
K metodickému vedení služeb by polovina dotázaných sociálních služeb (50 %) přivítala
pravidelné semináře, čtvrtina by uvítala jednorázový seminář (26,9 %). Sedmina dotázaných
o takto zaměřené semináře nemá zájem. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím
grafu.
Graf č. 21: Zavedení semináře k metodickému vedení služeb.
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Otázka: „Přivítal(a) byste zavedení semináře ke standardům kvality služeb?“
Ke standardům kvality služeb by polovina dotázaných poskytovatelů sociálních služeb
(52,6 %) přivítala pravidelné semináře, více než čtvrtina by uvítala jednorázový seminář
(27,3 %). Téměř devítina dotázaných o takto zaměřené semináře nemá zájem. Podrobně
jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu.

50

Jednalo se o CAWI techniku sběru dat (Computer Assisted Web Interviewing).
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Graf č. 22: Zavedení semináře ke standardům kvality služeb.
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Jiná odpověď: vždy při případných změnách, nových informací do praxe; pravidelný seminář cca 2x
ročně; spíše možnost konzultací.

Otázka: „Přivítal(a) byste zavedení semináře ke kontrolám donátorů (např. MMB, JMK
atd.?“
Ke kontrolám donátorů (např. MMB, JMK atd.) by polovina dotázaných sociálních služeb
(50,6 %) přivítala jednorázový seminář, dvě pětiny by uvítaly pravidelné semináře (40,4 %).
Pouze patnáctina (6,4 %) dotázaných o takto zaměřené semináře nemá zájem. Podrobně
jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu.
Graf č. 23: Zavedení semináře ke kontrolám donátorů (např. MMB, JMK atd.).

Přivítal(a) byste zavedení semináře ke kontrolám donátorů (např. MMB,
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Jiná odpověď: ano, ale tak, aby byla možnost přítomnosti více osob za organizaci; co přesně
znamená jednorázový – jednou za rok, jednou od zavedení?

Otázka: „Přivítal(a) byste zavedení semináře k financování sociálních služeb?“
K financování sociálních služeb (např. MMB, JMK atd.) by přibližně stejně početná skupina
uvítala jednorázový seminář (44,2 %) a pravidelné semináře (46,1 %). Pouze dvacetina
dotázaných (5,2 %) o takto zaměřené semináře nemá zájem. Podrobně jsou výsledky
uvedeny v následujícím grafu.
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Graf č. 24: Zavedení semináře k financování sociálních služeb.

Přivítal(a) byste zavedení semináře k financování sociálních služeb?
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Jiná odpověď: ano, cca 1x ročně; ano, ale tak, aby byla možnost přítomnosti více osob za organizaci;
co přesně znamená jednorázový – jednou za rok, jednou od zavedení?

Otázka: „Přivítal(a) byste zavedení semináře k výkaznictví?“
K výkaznictví by polovina dotázaných poskytovatelů sociálních služeb (51 %) přivítala
jednorázový seminář, dvě pětiny by uvítaly pravidelné semináře (41,9 %). Nezájem o takto
zaměřené semináře projevila zanedbatelná část respondentů (2,6 %). Podrobně jsou
výsledky uvedeny v následujícím grafu.
Graf č. 25: Zavedení semináře k výkaznictví.

Přivítal(a) byste zavedení semináře k výkaznictví?
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Jiná odpověď: ano, cca 1x ročně; dle aktuální potřeby aj.

Otázka: „Přivítal(a) byste zavedení semináře ke kvalitě žádostí o dotace?“
Ke kvalitě žádostí o dotaci by více než polovina dotázaných poskytovatelů sociálních služeb
(53,2 %) přivítala jednorázový seminář, čtvrtina by uvítala pravidelné semináře (26 %).
Nezájem o takto zaměřené semináře projevila zanedbatelná část respondentů (13,6 %).
Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu.
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Graf č. 26: Zavedení semináře ke kvalitě žádostí o dotace.

Přivítal(a) byste zavedení semináře ke kvalitě žádostí o dotace?
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Jiná odpověď: dle aktuální potřeby; Nejsem si jistá, zda správně chápu otázku. Ptáte se, zda chceme
znát kritéria hodnocení žádostí a jak na to, aby byla žádost považována hodnotiteli za kvalitní? Potom
ano, jednorázově a vždy znova při změnách.

Otázka: „Jakou formu komunikace se zástupci MMB byste upřednostnil(a)?“
Téměř polovina respondentů (46,2 %) upřednostňuje pro komunikaci se zástupci MMB
neformální setkávání. Třetina dotázaných (32,7 %) by preferovala spíše semináře. Podrobně
jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu.
Graf č. 27: Upřednostňovaná forma komunikace se zástupci MMB.

Jakou formu komunikace se zástupci MMB byste upřednostnil(a)?
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Jiná odpověď: kombinace seminářů a neformálního setkávání; osobní formální setkávání; současná
komunikace funguje, je na dobré úrovni aj.
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Otázka: „Jaké okruhy nebo témata byste případně v rámci setkávání se zástupci MMB
upřednostnil(a)?“
V rámci setkávání se zástupci MMB by dotázaní zástupci poskytovatelů sociálních služeb
upřednostnili nejvíce téma financování (63,6 %), téma výměny informací mezi jednotlivými
poskytovateli a dalšími institucemi (53,9 %) a téma spolupráce mezi jednotlivými
poskytovateli a dalšími institucemi (53,9 %). Podrobně jsou výsledky zobrazeny
v následujícím grafu.
Graf č. 28: Upřednostňované okruhy nebo témata pro setkávání se zástupci MMB.
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Jiná odpověď: dle aktuální potřeby; kontroly donátorů, zvyšování kvality služeb; neřešená témata (nad
rámec sociálních služeb) z komunitního plánování MMB; seminář k zařazení do sítě služeb.

Otázka: „Jste spokojeni se spoluprací s MMB?“
Více než čtyři pětiny dotázaných sociálních služeb (83,2 %) jsou spokojeny se spoluprací
s MMB, sedmina není ani spokojena, ani nespokojena a vyšší míru nespokojenosti vyjádřila
zanedbatelná část respondentů (0,6 %).51 Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím
grafu.

Respondenti odpovídali na škále od „1 – rozhodně spokojen/a“, do „7 – rozhodně nespokojen/a“.
Pro účely analýz byla provedena tzv. kategorizace odpovědí. Varianty odpovědí 1 a 2 byly sloučeny
do varianty „spokojen/a“, 3 až 5 do varianty „střed“ a 6 a 7 do varianty „nespokojen/a“.
51
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Graf č. 29: Spokojenost se spoluprací s MMB.
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Důvod nespokojenosti: nízké dotace.

Otázka: „Máte nějaké náměty na zlepšení spolupráce s MMB?“
Náměty na zlepšení spolupráce s MMB byly identifikovány prostřednictvím volné otázky,
tj. bez nabízených variant odpovědí. Nejčastěji respondenti uváděli, že žádné náměty
nemají, že je spolupráce s MMB na velmi dobré úrovni (56,6 %). Kategorizované odpovědi
jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 24: Náměty na zlepšení spolupráce s MMB.
Máte nějaké náměty na zlepšení spolupráce s MMB?

Relativní četnost

Nemáme, spolupráce s MMB je velmi dobrá
56,6 %
V současném systému je role MMB upozaděna, nutno spíše
9,4 %
nastavit/vylepšit spolupráci s JMK
Navázání spolupráce v oblasti podporovaného bydlení
5,7 %
Interdisciplinární týmy, kauzistické setkávání, metodická podpora
5,7 %
Dořešit financování středního zdravotnického personálu v pobytových
3,7 %
zařízeních
Informování o setkáních a jejich náplni s větším předstihem
3,7 %
Ostatní
15,2 %
Ostatní: např. častější setkávání a spolupráce, intenzivnější spolupráce s odborem zdraví MMB pro
řešení „hraničních“ situací.
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Artikulované potřeby v sociální oblasti – interpretace
poznatků z analýzy potřeb pracovníků zabývajících se přímou péčí
o klienty sociálních služeb
Sběr dat probíhal s využitím kvantitativní výzkumné strategie, konkrétně on-line dotazníku
(CAWI52). Osloveni byli sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.53 Současně
bylo využito e-mailové podpory responze a celkem bylo získáno 299 vyplněných dotazníků.
Odpovědi respondentů byly vyhodnocovány s využitím softwaru pro hromadnou analýzu
statistických dat SPSS. Volné odpovědi respondentů byly kategorizovány. Výstupy jsou
uvedeny v přehledné podobě komentářů, grafů a tabulek.

Otázka: „Jaká je Vaše motivace k práci na pozici sociálního pracovníka nebo
pracovníka v sociálních službách?“
Největší motivací k práci na pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních
službách je podle většiny dotázaných (85,9 %) náplň práce, dále pak odbornost práce
(45,8 %). Detailní výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu.
Graf č. 30: Motivace k práci na pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních
službách.
Jaká je Vaše motivace k práci na pozici sociálního pracovníka nebo
pracovníka v sociálních službách?
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Jiná odpověď: poslání, práce, která má smysl; pracovní kolektiv; možnost úpravy pracovní doby dle
vlastní potřeby; osobní rozvoj aj.

52
53

Computer Assisted Web Interviewing.
Dotazování bylo anonymní. Pracovníci v dotazníku neuváděli své osobní údaje.
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Otázka: „Jak vnímáte klima na Vašem pracovišti?“
Více než osm respondentů z deseti (84,5 %) označilo klima na svém pracovišti za spíše
příjemné až příjemné.54 Spíše nepříjemné až nepříjemné klima vnímá dvacetina dotázaných
(5,7 %). Podrobně výsledky dokumentuje následující graf.
Graf č. 31: Klima na pracovišti.
Jak vnímáte klima na Vašem pracovišti?
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Jiná odpověď: v kolektivu přímých zaměstnanců (příp. klientů) příjemné, s vedením není optimální;
proměnlivé; pracovní přetíženost; náročné.

Otázka: „Jak jste spokojen/a nebo nespokojen/a s jednotlivými položkami, které nabízí
Vaše služba?“
Nadpoloviční většina dotázaných je spokojena55 s morálním ohodnocením (pochvalami)
(62,7 %) a s úrovní komunikace a přenosem informací v rámci své organizace (58,6 %).
Největší míru nespokojenosti respondenti vyjádřili s výší finančního ohodnocení (23,2 %).
Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu.
Graf č. 32: Míra spokojenosti s jednotlivými položkami, které služba nabízí.
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Respondenti odpovídali na škále od 1 – příjemné do 5 – nepříjemné. Pro účely interpretace a analýz
byly sloučeny položky 1 a 2 do varianty „příjemné / spíše příjemné“ a položky 4 a 5 do varianty „spíše
nepříjemné / nepříjemné“.
55 Respondenti odpovídali na škále od 1 – rozhodně spokojen/a do 7 – rozhodně nespokojen/a. Pro
účely interpretace a analýz byly sloučeny položky 1 a 2 do varianty „spokojen/a“, položky 3 až 5 do
varianty „střed“ a položky 6 a 7 do varianty „nespokojen/a“.
54
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Otázka: „Jak hodnotíte možnost dalšího vzdělávání, které nabízí Vaše služba?“
Téměř tři čtvrtiny dotázaných (72,1 %) jsou spokojeny s možnostmi dalšího vzdělávání, které
jejich služba nabízí. Výsledky dokumentuje následující graf.
Graf č. 33: Hodnocení možností dalšího vzdělávání.
Jak hodnotíte možnost dalšího vzdělávání, které nabízí Vaše služba?
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Důvody negativního hodnocení: pouze povinné vzdělávání, finanční limit, nedostatečná nabídka
vzdělávacích kurzů; nulová možnost odborných stáží; nedostatek kurzů, co jdou více do hloubky;
možnost absolvovat pouze kurzy v rámci organizace apod.

Otázka: „Máte nějaké náměty na zlepšení možnosti dalšího vzdělávání, které nabízí
Vaše služba?“
Náměty na zlepšení možností dalšího vzdělávání:







zlepšení financování vzdělávání,
nabídka odborných stáží, praxe na jiných pracovištích, případně i v zahraničí,
možnost volného výběru vzdělávacích akcí i jinde než u zaměstnavatele,
studijní volno,
vzdělávání v rámci jazyků,
rozšíření nabídky kurzů o kurzy pro pokročilé.

Otázka: „Jak hodnotíte úroveň metodického vedení v rámci Vaší organizace?“
Šest dotázaných z deseti (60,0 %) je spokojeno s úrovní metodického vedení v rámci své
organizace. Výsledky dokumentuje následující graf.
Graf č. 34: Hodnocení metodického vedení v rámci organizace.
Jak hodnotíte úroveň metodického vedení v rámci Vaší organizace?
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Důvody negativního hodnocení: metodické vedení je minimální nebo žádné; nedostatečná, případně
zmatečná komunikace.
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Otázka: „Uvítal(a) byste neformální setkávání pracovníků v přímé péči napříč
službami?“
Neformální setkávání pracovníků v přímé péči napříč službami by uvítalo osm dotázaných
z deseti (79,7 %). Ostatní respondenti by tato setkání neuvítali, hlavním důvodem je
nedostatek času. Dalšími uváděnými důvody byly: nevidím přínos; nemám potřebu;
neformálně se setkáváme sami, nepotřebujeme organizaci aj.
Graf č. 35: Zájem o neformální setkávání pracovníků v přímé péči napříč službami.
Uvítal(a) byste neformální setkávání pracovníků v přímé péči napříč
službami?
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Otázka: „Uvítal(a) byste setkávání s pracovníky dalších zainteresovaných institucí
(policie, pracovníci ve školství, justice, zdravotníci atd.)?“
Téměř devět respondentů z deseti (86,6 %) by uvítalo setkávání s pracovníky dalších
zainteresovaných institucí (policie, pracovníci ve školství, justice, zdravotníci atd.). Ostatní
respondenti by tato setkání neuvítali, hlavním důvodem je zejména nedostatek času.
Graf č. 36: Zájem o setkávání s pracovníky dalších zainteresovaných institucí.
Uvítal(a) byste setkávání s pracovníky dalších zainteresovaných institucí
(policie, pracovníci ve školství, justice, zdravotníci atd.)?
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Ano, uvítal/a
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Otázka: „Jakou formu komunikace se zástupci města upřednostňujete?
Více než tři čtvrtiny dotázaných (78,4 %) upřednostňují osobní formu komunikace. Více než
třetina respondentů (37,7 %) preferuje e-mailovou, písemnou komunikaci a čtvrtina
dotázaných by upřednostnila telefonickou formu komunikace (24,6 %). Jednalo se o volnou
otázku, tj. bez nabízených variant odpovědí.56 Kategorizovanou podobu odpovědí
dokumentuje následující tabulka.
Někteří respondenti uvedli více forem komunikace, součet relativních četností proto převyšuje
100 %.
56
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Tabulka č. 25: Upřednostňované formy komunikace se zástupci města.
Jakou formu komunikace se zástupci města upřednostňujete?
Osobně
E-mailem, písemně
Telefonicky
Nevím; nekomunikuji se zástupci města
Ostatní

Otázka: „Co
uživatelům?“

vidíte

jako

největší

problémy

v poskytování

Relativní četnost
Na otázku odpovědělo
89,6 % dotázaných.
78,4 %
37,7 %
24,6 %
4,9 %
5,6 %

sociálních

služeb

Více než třetina dotázaných (34,8 %) vidí největší problém v nedostatku zaměstnanců.
Zaměstnanci mají nízké finanční ohodnocení, vysokou náročnost práce, neustále se zvyšují
požadavky ze strany legislativy a prestiž povolání je nízká, což způsobuje nezájem o tyto
pracovní pozice. Druhým nejčastěji zmiňovaným problémem (21,3 %) je stále se zvyšující
administrativní zátěž. Převažuje důraz na vykazování výkonů nad kvalitou práce (větší
nároky na kvantitu jdou na úkor kvality). Dále respondenti jako největší problém uváděli
nedostatečné kapacity služeb (13,8 %), nedostatek financí (13,4 %) a nedostatečnou
informovanost populace o sociálních službách (12,6 %). Jednalo se o volnou otázku, tj. bez
nabízených variant odpovědí.57 Kategorizovanou podobu odpovědí dokumentuje následující
tabulka.
Tabulka č. 26: Největší problémy v poskytování sociálních služeb uživatelům.
Relativní četnost
Co vidíte jako největší problémy v poskytování sociálních služeb
Na otázku odpovědělo
uživatelům?
84,3 % dotázaných.
Nedostatek zaměstnanců, jejich finanční podhodnocení,
34,8 %
přepracovanost
Velká administrativní zátěž, méně času na klienty. Převažuje důraz
21,3 %
na vykazování výkonů nad kvalitou práce (větší nároky na kvantitu jdou
na úkor kvality)
Nedostatečné kapacity služeb
13,8 %
Nedostatek financí, finanční nejistota
13,4 %
Nedostatečná informovanost populace o sociálních službách
12,6 %
Náročná práce s lidmi – klienty
7,9 %
Nízká provázanost sociálních služeb
6,7 %
Absence návazných služeb
4,7 %
Nedostatek pomůcek, špatné vybavení
2,8 %
Špatná komunikace s rodinnými příslušníky
2,4 %
Finanční situace klientů
2,4 %
Nic mě nenapadá, nevím
2,0 %
Ostatní
22,2 %
Ostatní: špatné systémové nastavení; zneužívání služeb klienty; nedořešenost fakultativních služeb;
předsudky společnosti aj.
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Otázka: „Zvažujete změnu Vašeho zaměstnání?“
Změnu zaměstnání, ať už u jiného poskytovatele, nebo změnu profese jako takovou, zvažuje
šestina dotázaných (16,5 %). Tři čtvrtiny respondentů neplánují své zaměstnání měnit.
Výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu.
Graf č. 37: Zvažování změny zaměstnání.
Zvažujete změnu Vašeho zaměstnání?
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Ano, za jiného poskytovatele
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6,7%
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Ano, výměna profese jako takové

Ne

80%

Nevím

90%

100%

Jiná odpověď

Jiná odpověď: zvažuji to; v současné době ne, ale do budoucna ano; končí mi pracovní smlouva;
odcházím na mateřskou dovolenou; práce je pro mě natolik stresující, že odcházím do starobního
důchodu.

Otázka: „Z jakých důvodů zvažujete změnu Vašeho zaměstnání?“
Hlavním důvodem pro změnu zaměstnání je zejména finanční hledisko (71,4 % dotázaných),
dále pak málo benefitů (38,8 %), nízká prestiž povolání (30,6 %) a pracovní doba (22,4 %).
Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu.
Graf č. 38: Důvody pro zvažování změny zaměstnání.
Z jakých důvodů zvažujete změnu Vašeho zaměstnání?
Finanční hledisko.
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STRUČNĚ ZÁVĚREM
Demografické ukazatele a agregace
Ve správním obvodu statutárního města Brna bylo ke dni 31. 12. 2017 přihlášeno k trvalému
pobytu58 celkem 379 527 obyvatel, z toho bylo 183 300 mužů a 196 227 žen.59 Počet mužů
vykazuje v letech 2014 až 2017 mírně progresivní tendenci, avšak počet žen stoupá až od
roku 2015.
Ve věku 0–14 let bylo ve statutárním městě Brně v roce 2017 evidováno celkem
57 598 obyvatel, ve věku 15–64 let bylo evidováno 244 455 obyvatel a ve věku 65 a více let
bylo evidováno celkem 77 474 obyvatel. Ve věkové kohortě dětí do 14 let i u obyvatel
starších 65 let dochází meziročně k nárůstu počtu obyvatel.
Důležitým ukazatelem je index ekonomického zatížení, který vypovídá o poměru počtu
seniorů a dětí k počtu obyvatel v ekonomicky aktivním věku, tedy je jedním z indexů, které
charakterizují proces demografického stárnutí. Nejvyšší ukazatel ekonomického zatížení byl
zjištěn v ORP Veselí nad Moravou, ORP Blansko a ORP Tišnov.
Průměrný věk obyvatel vykazuje mírně progresivní tendenci.
V roce 2017 došlo k přírůstku živě narozených o 4634 osob, což je o 123 osob více než
v roce 2010. Zemřelých bylo za rok 2017 celkem 4134, tedy o 320 osob více než v roce
2010.
Index stáří (počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) se ve
statutárním městě Brně v letech 2010 až 2017 zvýšil, a to o dvě osoby na 100 dětí.
Celkový počet vyplacených dávek v hmotné nouzi a v závislosti na něm i celkový objem
vyplacených dávek v hmotné nouzi ve statutárním městě Brně od roku 2015 výrazně klesá.
Podíváme-li se na výši finančních prostředků vyplacených jako příspěvek na živobytí, v roce
2015 se jednalo o celkovou alokaci 320 072 000 Kč a počet vyplacených příspěvků byl
71 591. V roce 2016 se jednalo o celkový objem 291 991 000 Kč a počet vyplacených
příspěvků byl 65 130. V roce 2017 se jednalo o 238 026 000 Kč a 55 280 příspěvků.
U ukazatele „objem finančních prostředků vyplacených jako příspěvek na živobytí (v Kč)
v přepočtu na jednoho obyvatele“ najdeme mezi jednotlivými ORP v roce 2017 značné
rozdíly. Nejvyšší objem vyplacených příspěvků na živobytí (v Kč) v přepočtu na jednoho
obyvatele byl evidován ve statutárním městě Brně (627 Kč), dále v ORP Znojmo (506 Kč) a v
ORP Hodonín (379 Kč). Nejnižší částka byla naopak zjištěna v ORP Hustopeče (83 Kč).
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Nebo k jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta.
Zdroj: ČSÚ, údaje platné k 31. 12. 2017.
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Celkový počet vyplacených příspěvků na bydlení i celkový počet vyplacených doplatků na
bydlení ve statutárním městě Brně vykazuje kolísavou tendenci – v roce 2016 se počty
vyplacených příspěvků zvýšily a následně v roce 2017 došlo k jejich snížení.
Jako další relevantní ukazatel lze vnímat „objem finančních prostředků vyplacených jako
příspěvek na bydlení (v Kč) v přepočtu na jednoho obyvatele“. V porovnání dat za rok 2017
najdeme mezi jednotlivými ORP značné rozdíly. Nejvíce finančních prostředků bylo
vyplaceno na jednoho obyvatele formou příspěvku na bydlení (v Kč) ve statutárním městě
Brně (1519 Kč), dále v ORP Znojmo (655 Kč) a v ORP Hodonín (641 Kč). Nejnižší částka
byla naopak zjištěna v ORP Hustopeče (265 Kč).
V rámci ukazatele „objem finančních prostředků vyplacených jako doplatek na bydlení (v Kč)
v přepočtu na jednoho obyvatele“ najdeme mezi jednotlivými ORP v roce 2017 rozdíly.
Nejvyšší objem vyplacených doplatků na bydlení (v Kč) v přepočtu na jednoho obyvatele byl
evidován ve statutárním městě Brně (324 Kč), dále v ORP Znojmo (201 Kč) a v ORP
Hodonín (167 Kč). Nejnižší částka byla naopak zjištěna v ORP Hustopeče (32 Kč).
Celkový počet vyplacených příspěvků mimořádné okamžité pomoci od roku 2015 klesá.
V roce 2015 se jednalo o 4036 vyplacených příspěvků, v roce 2016 se počet vyplacených
příspěvků snížil na 3695 a v roce 2017 se jednalo o 3076 vyplacených příspěvků.
Nejvyšší objem finančních prostředků vyplacených jako mimořádná okamžitá pomoc (v Kč)
v přepočtu na 100 obyvatel byl evidován za rok 2017 ve statutárním městě Brně (1523 Kč),
dále v ORP Hodonín (1513 Kč) a v ORP Rosice (907 Kč). Nejnižší částka byla v roce 2017
naopak zjištěna v ORP Hustopeče (113 Kč).
Úměrně klesající trend vyplacených dávek v hmotné nouzi, stejně jako klesající počet
uchazečů o práci ve statutárním městě Brně vyjadřují vzájemnou provázanost
s celorepublikovým vývojem, který dokumentuje klesající chudobu v České republice.
Vzhledem k růstu české ekonomiky a s ním spojené vysoké zaměstnanosti i k růstu výdělků
loni výrazně klesly výdaje na dávky v hmotné nouzi, stejně jako počet lidí, kteří tuto podporu
pobírají. Výdaje jsou tak nejnižší za posledních šest let.60
Dalším důležitým sledovaným ukazatelem je počet uchazečů o práci v dané ORP. Pokud
tento počet vztáhneme k počtu obyvatel v dané ORP, dostaneme index počtu uchazečů
o práci v jednotlivých ORP. Ten uvádí, kolik uchazečů o práci připadá na 1000 obyvatel
ORP. Nejvyšší podíl počtu uchazečů o práci na počet obyvatel za rok 2017 byl zjištěn v ORP
Znojmo (46,7 osoby), dále v ORP Hodonín (45,8 osoby) a v ORP Veselí nad Moravou.
Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Šlapanice (15,7 osoby).
Nejvyšší podíl počtu uchazečů o práci registrovaných na úřadu práce více než 12 měsíců na
1000 obyvatel byl evidován v roce 2017 v ORP Hodonín (16,1 osoby), dále ve statutárním
městě Brně (15,2 osoby) a v ORP Veselí nad Moravou (14,9 osoby). Nejnižší podíl byl
naopak zjištěn v ORP Šlapanice (3,8 osoby).
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Celkový počet vyplacených příspěvků na péči do 18 let ve statutárním městě Brně v letech
2015–2017 stoupal. U příspěvku na péči ve IV. stupni je možné sledovat v letech 2015–2017
pokles, naopak počet příspěvků na péči ve II. stupni stoupal.
Celkový počet vyplacených příspěvků na péči u osob starších 18 let ve statutárním městě
Brně v letech 2015–2017 výrazně stoupal, tento trend je možné sledovat napříč všemi stupni
závislosti na péči.
U agregovaného ukazatele „objem finančních prostředků vyplacených jako příspěvek na péči
(v Kč) v přepočtu na jednoho obyvatele“ jsou mezi jednotlivými ORP v roce 2017 rozdíly.
Nejvyšší objem vyplacených příspěvků na péči (v Kč) v přepočtu na jednoho obyvatele byl
evidován v ORP Kyjov (3448 Kč), dále v ORP Veselí nad Moravou (3211 Kč) a v ORP
Hodonín (2951 Kč). Nejnižší objem byl naopak zjištěn v ORP Kuřim (1860 Kč).

Institucionálně deklarovaná potřebnost v sociální oblasti
Níže uvedené shrnutí dokumentuje institucionálně deklarovaný pohled na potřebnost
v sociální oblasti u jednotlivých cílových skupin ve statutárním městě Brně.
Dovolujeme si upozornit, že se jedná o potřeby tzv. nezajištěné.61
Statutární město Brno uvádí neuspokojené potřeby u dvanácti cílových skupin.
U cílové skupiny senioři bylo deklarováno, že ve městě Brně chybí především odlehčovací
služby pro občany upoutané na lůžko, stejně tak hospicová péče pobytového i terénního
typu. Nedostatečná je také kapacita v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním
režimem, zejména pro osoby se IV. stupněm závislosti.
U cílové skupiny osob s tělesným postižením bylo deklarováno, že je nedostatek
bezbariérových bytů pro osoby se zdravotním postižením. Dále je potřeba navýšit kapacity
osobních asistencí, potřebný je také rozvoj asistivních technologií, např. tísňového volání.
U cílové skupiny osob se smyslovým (zrakovým) postižením byla shledána problematickou
zejména oblast propojování soc. a zdrav. služeb – informovanost lékařů o soc. službách je
nedostatečná.
U osob se smyslovým (sluchovým) postižením byla akcentována nízká šance získat vhodné
pracovní uplatnění a nedostatečná kapacita tlumočnických služeb.
U osob s mentálním a kombinovaným postižením a osob s poruchami autistického spektra
byla uvedena potřeba budování kapacit pro občany s těžkými formami PAS a přidruženými
poruchami chování. Toto specifické pobytové zařízení (domov pro osoby se zdrav.
postižením) pro lidi s těžkými formami PAS by mělo být malokapacitní (max. čtyři až pět
klientů), důkladně vybavené pro tuto specifickou cílovou skupinu a hlavně s adekvátním
personálním zabezpečením.
V Brně je také dlouhodobě vysoká poptávka po chráněném bydlení (různých forem), nejvíce
se tento problém dotýká občanů se zdravotním, mentální či kombinovaným postižením
61
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v období, kdy opouštějí školská zařízení, případně zařízení sociální péče, která jsou pouze
do určitého věku. Klient tak má zajištěné bydlení s asistencí a zároveň může navštěvovat
denní stacionář, chráněnou dílnu či jiný typ aktivizační služby.
U cílové skupiny osoby s duševním onemocněním bylo deklarováno, že je nedostatek
bezbariérových bytů pro osoby se zdravotním postižením. Dále je potřeba navýšit kapacity
osobních asistencí, je také potřebný rozvoj asistivních technologií, např. tísňového volání.
U cílových skupin děti a mládež do 26 let a rodiny s dětmi bylo deklarováno, že nejvíce
problematickou oblastí je nemožnost azylového bydlení pro celé rodiny – rodina v bytové
nouzi nebo v krizové situaci nemá možnost využít azylového bydlení, aniž by se museli její
členové od sebe oddělit. Dále bylo uvedeno, že zcela chybí krizová lůžka a je také zapotřebí
tzv. „tréninkové“ bydlení, případně startovací byty či byty na půli cesty.
U cílových skupin osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a osoby bez přístřeší
bylo uvedeno, že klíčové téma je sociální, resp. ekonomicky dostupné bydlení.
U cílové skupiny osoby závislé na návykových látkách bylo deklarováno, že je dlouhodobě
detekován nedostatek ambulantních odborných služeb poskytujících lidem pomoc a podporu
při zvládání různých forem závislostí.
U cílové skupiny národnostní a etnické menšiny bylo uvedeno, že v rámci KPSS funguje
pracovní skupina s názvem „Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením“. U této cílové
skupiny se objevují jako zásadní témata dostupné bydlení, právní a dluhové poradenství
a ztížený přístup ke zdravotní péči. Za nedostatečně ošetřené je považováno zajištění
prevence formou terénní práce v počáteční fázi a zajištění informovanosti o poskytovaných
službách. V neposlední řadě je problémem situace na trhu práce, pro tuto skupinu
nepříznivá. Co se týče cizinců, nejpalčivějším problémem je oblast bydlení a zaměstnávání.

Financování sociálních služeb ze strany obcí III. typu
Z výsledků analýzy vyplynulo, že nejvyšší výdaje na sociální služby v přepočtu na jednoho
obyvatele v roce 2017 mělo statutární město Brno (1365 Kč na jednoho obyvatele), nejnižší
výdaje pak měly Šlapanice (10 Kč na jednoho obyvatele).
Pokud vztáhneme výdaje na poskytování sociálních služeb k celkovým rozpočtům obcí
III. typu,62 pak nejvyšší podíl těchto výdajů na celém rozpočtu obce v roce 2017 vykazuje
město Břeclav (8,24 %), nejnižší pak obec Šlapanice (0,32 %). Statutární město Brno
vynaložilo v roce 2017 na poskytování sociálních služeb 4,50 % svého rozpočtu.

Výše rozpočtů jednotlivých obcí III. typu byla identifikována samostatnou položkou v dotazníku,
který vyplňovali kompetentní zástupci těchto obcí III. typu.
62
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Artikulované potřeby v sociální oblasti – průzkum mezi
běžnou populací obyvatel JMK – vybrané výsledky za okresy
Jednou z cílových skupin, která byla v rámci Analýzy potřebnosti sociálních služeb
v Jihomoravském kraji empiricky sledována, byla běžná populace.63
Jak vyplývá z analýzy výsledků, v případě, že by se respondenti z okresu Brno ocitli
v situaci, ve které by potřebovali pomoc, nejčastěji by informace o možnostech pomoci
hledali u své rodiny (45,41 %), na internetu (16,51 %) a na městském nebo obecním úřadě
v místě bydliště (10,09 %).
Z analýzy vyplývá, že v případě stáří, špatného zdravotního stavu, nedostatku financí či
ztráty bydlení by se o své blízké byla ochotna postarat a má na to dostatečné možnosti více
než třetina dotázaných (34,26 %) z okresu Brno. Více než třetina respondentů (33,80 %)
z okresu Brno uvedla, že by se o své blízké chtěla postarat, ale bohužel nedisponuje
dostatečnými možnostmi. Hlavní bariérou je nedostatek času, finanční zátěž, jejich vlastní
zdravotní stav apod.
V případě, že by byl rodinný příslušník nemocný či zdravotně postižený, téměř tři pětiny
respondentů (58,17 %) z okresu Brno by chtěly, aby pracovník některé služby docházel
pomáhat k nim domů. Více než pětina dotázaných (21,15 %) z okresu Brno uvedla, že by se
chtěla o dotyčného postarat sama.
Jak vyplývá z analýzy výsledků, více než jedna třetina respondentů z okresu Brno (33,80 %)
chce trávit své stáří doma, s pomocí rodiny a s využitím terénní sociální služby.

Potřeby v sociální oblasti mezi cílovými skupinami uživatelů
sociálních služeb
Na základě dohody s představiteli KPSS bylo ve statutárním městě Brně uskutečněno sedm
skupinových diskuzí.
Dvě skupinové diskuze se konaly s cílovými skupinami osob se zkušeností s duševním
onemocněním a rodinných příslušníků osob se zkušeností s duševním onemocněním.
U osob se zkušeností s duševním onemocněním byly zjištěny nedostatečně zajištěné
potřeby ze strany pracovišť zdravotnických zařízení, jako například edukace a informovanost
rodiny ještě při pobytu osoby s duševním onemocněním v psychiatrické nemocnici, dále
informovanost o možnostech následné zdravotní péče, kontakty na psychiatry, odborné
psychology a informace o možnostech pomoci ze strany sociálních služeb.
Dle názoru komunikačních partnerů by mělo dojít ke zvýšení podpory projektů na zvyšování
informovanosti a zvyšování kompetencí osob s duševním onemocněním. Respondenti, kteří
žijí s duševním onemocněním delší dobu (několik let), hodnotí situaci v oblasti
informovanosti jako zásadně lepší, než tomu bylo „v minulosti“, před léty. Informací přibývá,
Jednalo se o respondenty, kteří neměli doposud žádnou zkušenost se sociálními službami, ale také
např. o osoby pečující o osobu závislou na péči jiné osoby nebo uživatele sociálních služeb.
63
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přibývají i konkrétní projekty na podporu informovanosti. I přesto je potřeba informovanost
osob s duševním onemocněním, ale i jejich rodinných příslušníků, příbuzných atd. dále
zvyšovat. Při zvyšování informovanosti je třeba zaměřit se především na rodinné příslušníky
osob s duševním onemocněním, jejich partnery a známé, ale také např. na obvodní lékaře,
zaměstnavatele apod.
Také veřejnost je o problematice duševního onemocnění málo informována. V oblasti
zvyšování informovanosti respondenti navrhují ještě větší zaměření programů a projektů na
starší děti a mládež.
Řada respondentů se vyjadřovala ke konkrétní pomoci bezprostředně po stabilizaci jejich
duševního onemocnění kriticky. Většina respondentů uvedla, že si vlastně museli pomoct
sami nebo jim pomoc zprostředkovali rodinní příslušníci. Pouze menší část respondentů
hovoří o pomoci konkrétní organizace, nejčastěji bylo zmiňováno sdružení Práh jižní
Morava z.ú.
Velkým problémem osob s duševním onemocněním je podle jejich konsenzuálního názoru
mj. sebestigmatizace a stigmatizace. Jedná se o problém, který má široký společenský
kontext a samozřejmě souvisí i s duševním onemocněním.
Velkým problémem je nedostatek psychiatrů, psychoterapeutů a odborných psychologů.
Naprosto zásadní nedostatek je v mimobrněnských oblastech Jihomoravského kraje.
Problém pro osoby s duševním onemocněním je sehnat si práci a následně si ji dlouhodobě
udržet.
Často byla zmiňována problematika uplatňování práv a oprávněných zájmů
a obstarávání osobních záležitostí ve finanční a majetkové oblasti, současně také zajištění
kontaktu se společenským prostředím – společenské kontakty a komunikace.
Podle některých respondentů existují značné rozdíly v dostupnosti sociálních služeb pro
osoby s duševním onemocněním v Brně a v jiných místech Jihomoravského kraje. Podle
respondentů je v Brně možností podstatně více.
Osoby se zkušeností s duševním onemocněním také mohly uvést, které potřeby vnímají jako
nejvíce problematické. Jednalo se o potřeby: zajištění kontaktu se společenským
prostředím – orientace, seberealizace – pracovní uplatnění, zajištění kontaktu se
společenským prostředím – společenské kontakty, zajištění kontaktu se společenským
prostředím – komunikace a uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí – finanční a majetková oblast.
Rodinní příslušníci osob se zkušeností s duševním onemocněním spatřují jako zásadní
problém nedostačující edukaci a vzdělávání neformálních pečujících, tj. rodinných
příslušníků, partnerů a dalších blízkých osob. Ideální formou edukace jsou vzdělávací
semináře a kurzy realizované pod hlavičkou psychiatrické nemocnice nebo konkrétní sociální
služby.
I přes to, že rodinní příslušníci hodnotí trend dostupnosti sociálních služeb a návazných
služeb pro osoby s duševním onemocněním pozitivně, je potřeba dle jejich názoru dále
zvyšovat kapacity a nabídku odlehčovacích služeb a služeb sociální rehabilitace.
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Podle respondentů jsou nedostatečně zastoupeny služby a pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů, zejména pak při řešení finančních záležitostí, jednání s úřady
o zajištění důchodů apod., poradenství při zajištění oprávněných zájmů (základní doklady,
účast na veřejném životě, využívání běžných veřejných služeb atd.) a pomoc při
zprostředkování zaměstnání.
Jako nejpalčivější potřeby byly rodinnými příslušníky vyhodnoceny posilování rodičovských
kompetencí, ochrana práv a obstarávání osobních záležitostí – zajištění základních dokladů.
Požadovány jsou také legislativní úpravy, které by vedly k finanční kompenzaci péče
rodinných příslušníků a blízkých osob pečujících o osobu závislou na péči – duševně
nemocného člověka.
Rodinní příslušníci osob se zkušeností s duševním onemocněním také mohli uvést, které
potřeby vnímají jako nejvíce problematické. Jednalo se o potřeby: seberealizace – pracovní
uplatnění, uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
zejména v oblasti finanční a majetkové, základních dokladů a ochrany práv. Další
nejpalčivější potřebou je posilování rodičovských kompetencí.

Tři skupinové diskuze se konaly s cílovou skupinou neformálních pečovatelů. Mnoho osob
s postižením je odkázáno na sociální pomoc svých přátel a rodinných příslušníků. Skupina
neformálních pečujících64 je však opomíjenou cílovou skupinou i přesto, že poskytuje
významnou péči postiženým osobám v jejich přirozeném prostředí. Tato forma poskytování
péče je pro systém sociálních služeb méně finančně zatěžující než např. standardní
pobytová sociální služba.
Tyto závěry také vyplynuly z dokumentu Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb
v Brně (viz Fakulta sociálních studií 2016). Na základě zmíněné zprávy je nutné věnovat
pozornost potřebám pečujících osob, konkrétně zajistit kapacitní rozvoj odlehčovacích
a terénních služeb pro cílovou skupinu postižených osob. „V případě péče o zdravotně
a tělesně postižené osoby respondenti v rozhovorech opakovaně doporučovali rozvoj
terénních služeb pro podporu neformálních pečovatelů.“65
Nedostatečně zajištěnou podporu neformálních pečovatelů v různých typech životních
situací vnímají také samotní poskytovatelé sociálních služeb. Na základě empirických
poznatků ze skupinových diskuzí a polostrukturovaných rozhovorů se potvrdilo, že potřeby
neformálních pečujících se odvíjejí od uspokojování potřeb závislých osob. Neformální
pečovatelé dětí s postižením ze sociálních služeb nejpozitivněji hodnotili ranou péči. Mezi
neuspokojené potřeby neformální pečující přítomní na skupinových diskuzích nejčastěji
zařadili potřebu větších kapacit a finanční dostupnosti osobní asistence, potřebu kvalitního
poradenství, potřebu odlehčovacího systému, potřebu chráněného, podporovaného
a sdíleného bydlení, potřebu sdílení informací, potřebu změny legislativy, potřebu

Neformální pečující jsou zpravidla přátelé a rodina závislé osoby.
Fakulta sociálních studií, 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno:
Masarykova univerzita, str. 14.
64
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společenského uznání, potřebu dětské paliativní péče, potřeby v oblasti vzdělávání a další
identifikované potřeby.

Další skupinová diskuze se konala s cílovou skupinou osob se sluchovým postižením.
Jako první velkou potřebu zmiňovala tato cílová skupina odstranění bariér v institucích,
v dopravě a ve školách. Ve veřejných budovách by měly být instalovány tzv. indukční
smyčky, na nástupištích hromadné dopravy elektronické informační tabule, u schodů by měla
být instalována světelná signalizace.
Jako další problém bylo zmiňováno znevýhodnění osob s poruchou sluchu na pracovním
trhu. Přestože stále platí zákon o povinnosti větších zaměstnavatelů zaměstnat 15 % osob
s postižením, zaměstnavatelé volí raději náhradní plnění. Osoby se sluchovým postižením si
také stěžovaly na nemožnost spojit dvě chráněná pracovní místa. Někdy jsou tato místa
půlúvazky a nejsou právě finančně lukrativní, takže by si handicapovaní potřebovali ještě
přivydělat. Většina nabídek pracovních míst jsou manuální práce.
Obecně je v městě Brně nedostatek tlumočnic a tlumočníků, kteří nestačí pokrýt vysokou
poptávku po těchto službách. Obrovský problém je sehnat tlumočníka v situaci akutní
nutnosti, např. v případě havárie, kdy je nutné domluvit se s policií apod. Dle názoru
respondentů je potřeba obnovit v původním rozsahu službu telekomunikačního centra, které
nyní funguje, ale kvůli financím velmi omezeně.
Osoby se sluchovým postižením potřebují kvalitní kompenzační pomůcky. Příspěvky na
pomůcky nejsou vysoké, navíc v ČR existuje pouze málo techniků, kteří umí kompenzační
pomůcky pro sluchově postižené opravit.
Dále byl deklarován nedostatek foniatrů, u stávajících je neúměrně dlouhý objednací termín.
Vysoká poptávka je také po psychologických službách pro osoby se sluchovým postižením.
V rámci cílové skupiny osob se sluchovým postižením proběhly také rozhovory
s poskytovateli sociálních služeb pro sluchově postižené osoby. Tito pracovníci také
zdůrazňují potřebu odborných lékařů a odborníků, kteří naučí osobu se sluchovým
postižením využívat kompenzační pomůcku. Problematickou skupinou mohou být senioři,
kteří kvůli věku už nemají takové schopnosti a dovednosti na rozdíl od mladších klientů, kteří
se naučí obsluhu lépe.
Jako velký problém také vnímají nízkou informovanost veřejnosti a zároveň potřebnost
prezentace sociálních služeb zaměřujících se na osoby se sluchovým postižením. Dle
výpovědi komunikačních partnerů jsou podinformováni také samotní nedoslýchaví klienti.
Dle rozhovorů s komunikačními partnery je spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli
služeb se sluchovým postižením na území města Brna a kraje minimální. Celkově existuje
řevnivost mezi poskytovateli, kteří nejsou motivováni ke spolupráci. Důvodem může být boj
o klienty.

Další skupinová diskuze se konala s cílovou skupinou osob pečujících o osoby
s poruchami autistického spektra.
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Komunikační partneři hodnotí návaznost sociálních služeb pro osoby s PAS velmi negativně.
Nejnáročnější situace nastává s umístěním do návazné služby po ukončení základní školy.
Pečující osoby by preferovaly zřízení denního stacionáře, jelikož všechny jsou obsazené
a čekací lhůty dlouhé.
Komunikační partneři také identifikují problém nedostatečných kapacit chráněného
a komunitního bydlení pro osoby s PAS. Ve statutárním městě Brně není dostatečná
kapacita chráněného bydlení pro osoby s PAS.
Komunikační partneři chtějí, aby se osoby s PAS dostaly do prostředí, kde budou na ně
připravení. V tomto prostředí by měly být vytvořeny podmínky, aby autista i zaměstnanci byli
spokojení. Z výpovědí komunikačních partnerů vyplynulo, že jejich vizí je zřízení budovy, ve
které by byl stacionář a zároveň chráněné bydlení specializované na osoby s PAS.
Z diskuzí také vyplynul nedostatek praktických škol, rané péče, asistentů pedagoga
i asistentů pro volný čas. Ve statutárním městě Brně fungují pouze tři praktické školy pro
osoby s PAS. Z hlediska sociálních služeb fungují ve statutárním městě Brně pouze tři rané
péče pro osoby s PAS.
Komunikační partneři by si přáli usnadnění práce při shánění školek a škol, které by byly
ochotny přijmout autistu, sestavením seznamu zařízení, která již v minulosti osoby s PAS
přijala. Tento seznam by mělo mít speciálněpedagogické centrum, vyvěšen by mohl být také
u dětských lékařů, u psychologů, psychiatrů či neurologů.
Z výpovědí komunikačních partnerů vyplynulo, že jejich vizí je vytvoření seznamů firem,
které jsou ochotny přijmout osoby s PAS. Způsob, jakým se bude osobám s PAS práce
hledat, by se měl zcentralizovat. Ideální by bylo zřízení kanceláře, která se bude
specializovat na zaměstnávání autistů. Pracovní podmínky by musely být nastaveny tak, aby
je autista zvládl. Takovýmto zaměstnavatelům by měly být poskytnuty výhody.
Účastníci skupinové diskuze se shodli, že je vhodné zprostředkovat osobám s PAS nácviky
dovedností sebeobsluhy, podporovat osamostatnění a odpoutání se od rodiny.
Komunikační partneři se také shodli, že existuje potřeba zvýšení informovanosti veřejnosti
o sociálních službách pro autistické klienty.
V rámci cílové skupiny osob s PAS proběhly také rozhovory s poskytovateli sociálních služeb
pro osoby s poruchami autistického spektra. Všechny dotazované sociální služby (celkem
sedm sociálních služeb) evidují neuspokojené žadatele o zařazení do služby. Většina služeb
eviduje klienty zhruba rovnoměrně rozložené v rámci své působnosti, ať už se jedná o celý
Jihomoravský kraj, či statutární město Brno a nejbližší obce do určité vzdálenosti.
Vedoucí sociálních služeb vnímají potřebu vyšších financí na personální náklady,
navyšování úvazků a rozšíření kapacity služeb pro cílovou skupinu osob s PAS. Tato cílová
skupina s sebou také často nese zvýšené náklady na materiální zajištění služby.
Většina vedoucích sociálních služeb také vnímá potřebnost služeb pro klienty s těžší formou
PAS, případně s přidruženým problémovým chováním, zejména pobytového typu. V oblasti
bydlení je málo volných kapacit pobytových služeb, případně nastává nesoulad volné
kapacity s diagnózou uživatele, kdy je překážkou problémové chování, případně i samotná
porucha autistického spektra.
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Všichni vedoucí služeb vnímají zlepšení v informovanosti o poruchách autistického spektra.
Vedoucí vnímají, že rodiny či klienti s PAS se často o službách dozvídají prostřednictvím
internetu. Někteří vedoucí vnímají, že rodiče si vyměňují informace mezi sebou. Uvádí, že je
potřeba se zaměřit i na potenciální klienty mimo Brno, pro které služby nejsou tolik dostupné
a kteří nemusí mít informace o možnostech, které jim mohou přinést ulehčení.
Dále byly uskutečněny polostrukturované rozhovory, jež byly zaměřeny na problematiku
osob pobírajících dávky hmotné nouze.
Z nich vyplynulo, že většina klientů, kteří jsou uvedeni v databázi žadatelů o dávky hmotné
nouze, je nezaměstnatelná a jedná se o dlouhodobé klienty. Mezi příčiny setrvání
dlouhodobých klientů na úřadu práce patří zejména absence pracovních návyků klientů,
vědomí, že dávky na úřadu práce znamenají vyšší příjem než v případném zaměstnání, či
dluhy klientů. Osobám, které by začaly pracovat, by se příjem zkrátil o vyměřenou částku.
Svoji situaci častěji řeší prací na černo a pobíráním sociálních dávek.
Počet vyplácených sociálních dávek se od roku 2012 mírně snižuje. Důvodem mírného
snížení vyplácení sociálních dávek je získání práce nebo zvyšování důchodů, ať už se jedná
o invalidní, či starobní důchod. Zároveň se zvýšil počet pracovníků úřadu práce, došlo k větší
adresnosti dávek, pracovníci UP mohou klienty více kontrolovat a dovolit si být důslednější.
Provádí se také více šetření v domácnostech. Dále oddělení zaměstnanosti vyřazuje více lidí
z důvodu práce na černo či fiktivních neschopenek.
Situaci by změnilo pouze to, kdyby byl jinak nastaven sociální systém, např. zavedení
omezeného výběru hmotných dávek. Systém dávek neomezeně bez další snahy může vést
k tomu, že se člověk může stále bránit zaměstnání, a může tak být celý život na dávkách
hmotné nouze. Vytrácí se snaha, aby si člověk pomohl sám, aby došlo k osamostatnění
a převzetí odpovědnosti.
Oddělení hmotné nouze, co se týče projektů, spolupracuje pouze s Magistrátem města Brna.
Jedná se například o Rapid Re-Housing. Dle výpovědi komunikačních partnerů není efektivní
využívání projektů zaměřujících se na zabydlování. Lidem se přidělí byty a předpokládá se,
že budou hrazeny z dávek. Sociální pracovník spíše pomáhá vyřídit dávky a tolik již klienty
nevede, aby si našli zaměstnání. Komunikační partneři hodnotí jako dobrou myšlenku projekt
Práce na zkoušku.

Artikulované potřeby v sociální oblasti – interpretace
poznatků z analýzy potřeb poskytovatelů sociálních služeb
V rámci analýzy mezi cílovou skupinou poskytovatelů sociálních služeb bylo zjištěno, že
k metodickému vedení služeb by polovina dotázaných sociálních služeb (50 %) přivítala
pravidelné semináře, čtvrtina by uvítala jednorázový seminář (26,9 %). Sedmina dotázaných
o takto zaměřené semináře nemá zájem.
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Ke standardům kvality služeb by polovina dotázaných poskytovatelů sociálních služeb
(52,6 %) přivítala pravidelné semináře, více než čtvrtina by uvítala jednorázový seminář
(27,3 %). Téměř devítina dotázaných o takto zaměřené semináře nemá zájem.
Ke kontrolám donátorů (např. MMB, JMK atd.) by polovina dotázaných sociálních služeb
(50,6 %) přivítala jednorázový seminář, dvě pětiny by uvítaly pravidelné semináře (40,4 %).
Pouze patnáctina (6,4 %) dotázaných o takto zaměřené semináře nemá zájem.
K financování sociálních služeb (např. MMB, JMK atd.) by přibližně stejně početná skupina
uvítala jednorázový seminář (44,2 %) a pravidelné semináře (46,1 %). Pouze dvacetina
dotázaných (5,2 %) o takto zaměřené semináře nemá zájem.
K výkaznictví by polovina dotázaných poskytovatelů sociálních služeb (51 %) přivítala
jednorázový seminář, dvě pětiny by uvítaly pravidelné semináře (41,9 %). Nezájem o takto
zaměřené semináře projevila zanedbatelná část respondentů (2,6 %).
Ke kvalitě žádostí o dotaci by více než polovina dotázaných poskytovatelů sociálních služeb
(53,2 %) přivítala jednorázový seminář, čtvrtina by uvítala pravidelné semináře (26 %).
Nezájem o takto zaměřené semináře projevila zanedbatelná část respondentů (13,6 %).
Téměř polovina respondentů (46,2 %) upřednostňuje neformální setkávání pro komunikaci
se zástupci MMB. Třetina dotázaných (32,7 %) by preferovala spíše semináře.
V rámci setkávání se zástupci MMB by dotázaní zástupci poskytovatelů sociálních služeb
upřednostnili nejvíce téma financování (63,6 %), téma výměny informací mezi jednotlivými
poskytovateli a dalšími institucemi (53,9 %) a téma spolupráce mezi jednotlivými
poskytovateli a dalšími institucemi (53,9 %).
Více než čtyři pětiny dotázaných sociálních služeb (83,2 %) jsou spokojeny se spoluprací
s MMB, sedmina není ani spokojena, ani nespokojena a vyšší míru nespokojenosti vyjádřila
zanedbatelná část respondentů (0,6 %).66
Náměty na zlepšení spolupráce s MMB byly identifikovány prostřednictvím volné otázky,
tj. bez nabízených variant odpovědí. Nejčastěji respondenti uváděli, že žádné náměty
nemají, že je spolupráce s MMB na velmi dobré úrovni (56,6 %).

Artikulované potřeby v sociální oblasti – interpretace
poznatků z analýzy potřeb pracovníků zabývajících se přímou péčí
o klienty sociálních služeb
V rámci průzkumu mezi cílovou skupinou pracovníků zabývajících se přímou péčí o klienty
sociálních služeb bylo zjištěno, že největší motivací k práci na pozici sociálního pracovníka
nebo pracovníka v sociálních službách je podle většiny dotázaných (85,9 %) náplň práce
a odbornost práce (45,8 %).
Respondenti odpovídali na škále od „1 – rozhodně spokojen/a“, do „7 – rozhodně nespokojen/a“.
Pro účely analýz byla provedena tzv. kategorizace odpovědí. Varianty odpovědí 1 a 2 byly sloučeny
do varianty „spokojen/a“, 3 až 5 do varianty „střed“ a 6 a 7 do varianty „nespokojen/a“.
66
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Více než osm respondentů z deseti (84,5 %) označilo klima na svém pracovišti za spíše
příjemné až příjemné.67 Spíše nepříjemné až nepříjemné klima vnímá dvacetina dotázaných
(5,7 %).
Nadpoloviční většina dotázaných je spokojena68 s morálním ohodnocením (pochvalami)
(62,7 %) a s úrovní komunikace a přenosem informací v rámci své organizace (58,6 %).
Největší míru nespokojenosti respondenti vyjádřili s výší finančního ohodnocení (23,2 %).
Téměř tři čtvrtiny dotázaných (72,1 %) jsou spokojeny s možnostmi dalšího vzdělávání, které
jejich služba nabízí.
Náměty na zlepšení možností dalšího vzdělávání:







zlepšení financování vzdělávání,
nabídka odborných stáží, praxe na jiných pracovištích, případně i v zahraničí,
možnost volného výběru vzdělávacích akcí i jinde než u zaměstnavatele,
studijní volno,
vzdělávání v rámci jazyků,
rozšíření nabídky kurzů o kurzy pro pokročilé.

Šest dotázaných z deseti (60,0 %) je spokojeno s úrovní metodického vedení v rámci jejich
organizace.
Neformální setkávání pracovníků v přímé péči napříč službami by uvítalo osm dotázaných
z deseti (79,7 %). Ostatní respondenti by tato setkání neuvítali, hlavním důvodem je
nedostatek času. Dalšími uváděnými důvody byly: nevidím přínos; nemám potřebu;
neformálně se setkáváme sami, nepotřebujeme organizaci aj.
Téměř devět respondentů z deseti (86,6 %) by uvítalo setkávání s pracovníky dalších
zainteresovaných institucí (policie, pracovníci ve školství, justice, zdravotníci atd.). Ostatní
respondenti by tato setkání neuvítali, hlavním důvodem je nedostatek času.
Více než tři čtvrtiny dotázaných (78,4 %) upřednostňují osobní formu komunikace. Více než
třetina respondentů (37,7 %) preferuje e-mailovou, písemnou komunikaci a čtvrtina
dotázaných by upřednostnila telefonickou formu komunikace (24,6 %).
Více než třetina dotázaných (34,8 %) vidí největší problém v nedostatku zaměstnanců.
Zaměstnanci mají nízké finanční ohodnocení, vysokou náročnost práce, neustále se zvyšují
požadavky ze strany legislativy a prestiž povolání je nízká, což způsobuje nezájem o tyto
pracovní pozice. Druhým nejčastěji zmiňovaným problémem (21,3 %) je stále se zvyšující
administrativní zátěž. Převažuje důraz na vykazování výkonů nad kvalitou práce (větší
nároky na kvantitu jdou na úkor kvality). Dále respondenti jako největší problém uváděli
nedostatečné kapacity služeb (13,8 %), nedostatek financí (13,4 %) a nedostatečnou

Respondenti odpovídali na škále od 1 – příjemné do 5 – nepříjemné. Pro účely interpretace a analýz
byly sloučeny položky 1 a 2 do varianty „příjemné / spíše příjemné“ a položky 4 a 5 do varianty „spíše
nepříjemné / nepříjemné“.
68 Respondenti odpovídali na škále od 1 – rozhodně spokojen/a do 7 – rozhodně nespokojen/a. Pro
účely interpretace a analýz byly sloučeny položky 1 a 2 do varianty „spokojen/a“, položky 3 až 5 do
varianty „střed“ a položky 6 a 7 do varianty „nespokojen/a“.
67
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informovanost populace o sociálních službách (12,6 %). Jednalo se o volnou otázku, tj. bez
nabízených variant odpovědí.69
Změnu zaměstnání, ať už u jiného poskytovatele, nebo změnu profese jako takové, zvažuje
šestina dotázaných (16,5 %). Tři čtvrtiny respondentů neplánují své zaměstnání měnit.
Hlavním důvodem pro změnu zaměstnání je zejména finanční hledisko (71,4 % dotázaných),
dále pak málo benefitů (38,8 %), nízká prestiž povolání (30,6 %) a pracovní doba (22,4 %).
Věříme, že se informace a výsledky uvedené v této separátní zprávě stanou pro
statutární město Brno zajímavou zpětnou vazbou využitelnou v procesu dalšího
rozvoje KPSS.

Někteří respondenti uvedli více forem komunikace, součet relativních četností proto převyšuje
100 %.
69
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