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A. ÚVODNÍ ČÁST 
 

1.   Zadání 
 
Komunitní plánování sociálních služeb bylo ve městě Židlochovice připravováno již od roku 
2006, kdy ve spolupráci s KÚ Jihomoravského kraje byli proškoleni k jeho zpracování zástupci 
základní triády. 
Dne 21. 2. 2007 Zastupitelstvo města Židlochovice schválilo Komunitní plánování sociálních 
služeb  jako opatření Strategického plánu rozvoje města a byl zpracován první Komunitní 
plán rozvoje sociálních služeb Židlochovicka na léta 2007 – 2010.  
V roce 2010 byla zahájena aktualizace tohoto plánu, která probíhala v součinnosti 
s plánováním sociálních služeb KÚ JmK.  
 

 
2.   Cíle 
 

Cílem je vypracování plánu rozvoje sociálních služeb v Židlochovickém regionu, který bude co 
nejvíce odpovídat potřebám uživatelů, možnostem poskytovatelů a zadavatelů a tím i  bude 
vytvářet předpoklady pro co nejefektivnější využití  investovaných prostředků. 
 

 
3.   Plánovací období 
 
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro správní území Židlochovice řeší období v letech 
2011-2015. 
 

 
4.   Metoda zpracování 
 

Při zpracování jsme postupovali metodou komunitního plánování, tj. metodou, kdy je 
umožněno zástupcům všech klíčových skupin ( uživatel, poskytovatel, zadavatel) v řešeném 
území se aktivně podílet na vytváření plánu. V praxi to znamenalo, že celý proces zaštiťovala 
základní triáda, dále vznikly dvě pracovní skupiny zaměřené na konkrétní cílové skupiny 
uživatelů – tj. pro seniory  a  pro děti, mládež a rodinu.   
Pro analýzu potřeb uživatelů byly použity výsledky odborného průzkumu „Zjišťování potřeb 
uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“ (Augur 
Consulting s.r.o., 12/2010) a také bylo uspořádáno dotazníkové šetření mezi představiteli 
jednotlivých obcí a mezi poskytovateli služeb. 
Průběh a výstupy procesu byly  konzultovány s paní Bc. Monikou Galko, DiS, konzultantkou 
pro komunitní plánování KÚ JmK. 
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5.   Popis průběhu prací 
 
V první etapě byla provedena analýza současného stavu sociální oblasti. Ke zjištění potřeb 
uživatelů jsme využili nabídky Jihomoravského kraje, který v druhé polovině roku 2010 zadal 
zpracování „Analýzy potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území 
Jihomoravského kraje“. Zpracovatel analýzy - firma AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 
603 00 Brno provedla průzkum v našem ORP. Závěrečná zpráva tohoto průzkumu je přílohou 
tohoto dokumentu. 
Analýza potřeb uživatelů byla doplněna dotazníkovým šetřením mezi starosty obcí a 
zjišťováním mezi zdejšími poskytovateli soc. služeb. 
Na základě shromážděných analytických podkladů (popis území, demografická analýza, 
zjištění potřeb uživatelů, průzkum poskytovatelů a jejich současných možností, zjištění  
hlediska zadavatelů )  byly definovány problémové oblasti a příslušné cílové skupiny. 
V návrhové části byly formulovány cíle a určeny priority a v rámci nich navržena opatření.  
 

 
 
6.   Datové a informační zdroje 
 
Datové zdroje: 

Analýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského 
kraje, AUGUR Consulting, 2010 
Strategie rozvoje Židlochovického regionu, SAURA, 2004 
Strategický plán rozvoje města Židlochovice na léta 2006 až 2015, zpracováno komunitní 
metodou v roce 2006 
Údaje Českého statistického úřadu v Brně 
Propagační tiskoviny poskytovatelů sociálních služeb v regionu a v Brně 
Webové portály poskytovatelů sociálních služeb v regionu a v Brně 
 
 
Informační zdroje: 
MěÚ Židlochovice, Odbor sociální, Mgr. Iva Tycová,  
MěÚ Židlochovice, Pečovatelská služba, Lenka Brázdová 
Oblastní charita Rajhrad, ing. Jaromír Bílý 
Domov pro seniory Dům matky Rósy, Klášter Rajhrad,  
Villa Martha, domov se zvláštním režimem, Hrušovany u Brna 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi 
 
 
7.   Použité zkratky 
 
DaM – děti a mládež 
DLBsH – Dům léčby bolesti s hospicem 
DPS – domov s pečovatelskou službou 
JMK – Jihomoravský kraj 
PS – pečovatelská služba 
KÚ – Krajský úřad 
KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb 
MěÚ – Městský úřad 
ZŠ – Základní škola 
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ČCE – Českobratrská církev evangelická 
SWOT – analytická metoda (stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení) 
S + ZPOS – senioři a zdravotně postižení dospělé osoby a senioři 
ORP  - obec s rozšířenou působností 
 
KPSS – Komunitni plánování sociálních služeb 
ORP – obec s rozšířenou působností (= býv. okresy) 
S+ZPOS – senioři a zdravotně postižené osoby a senioři 
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B. POPISNÁ ČÁST 
 
 

8.  Vymezení řešeného území 
 

Řešené území  je vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností Židlochovice, 
tzn. katastrální území 24 obcí:  Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany, Ledce, Medlov, Měnín, 
Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajhrad, 
Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany, 
Židlochovice. 
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9.   Popis území 
 
  Židlochovicko se rozkládá v jižní části okresu Brno – venkov a je součástí Jihomoravského 
kraje. Na rozloze 19 487 ha  zde  žije přibližně 30 000 obyvatel, což znamená průměrnou 
hustou osídlení 154 obyv/km. 
 
Centrem řešeného území  je město Židlochovice, postavení a vliv regionálního centra však 
výrazně  omezuje blízkost města Brna, které vytváří silnou a jednoznačnou vazbu ke všem  
obcím regionu. Tuto skutečnost posiluje i vedení hlavních dopravních tahů a spojů veřejné 
hromadné dopravy a zejména významná nabídka pracovních příležitostí. 
 
Pro výraznou spádovost k městu Brnu region nevytváří výrazné vazby na žádná jiná centra 
v okolí (např. na Hustopeče, Dolní  Kounice atd.). 
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10. Charakteristika obyvatelstva 
 
Pro účely KPSS Židlochovicka budeme přihlížet k následujícím údajům:  
Počet obyvatel, vývoj počtu obyvatel , věková struktura obyvatelstva, nezaměstnanost.  
Ve správním obvodu města Židlochovice ke dni 1.1. 2011 žilo 29 958 obyvatel, viz. tab.č.1.  
Tab. č. 1 

Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozší řenou p ůsobností k 1. 1. 2011  
        

Kód území Název SO ORP 
 

Počet obyvatel    Průměrný věk   

 celkem muži ženy celkem muži ženy 

6221 Židlochovice 29958 14853 15105 39,8 38,3 41,3 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz  
 
Tab. č. 2 
Vybrané ukazatele za správní obvod Židlochovice v l etech 2000 - 
2010 

    

            

UKAZATEL 
SO ORP Židlochovice 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POZEMKY                       

Výměra v ha (k 31. 12.) 
19 

423 
19 

423 
19 

424 
19 

427 
19 

426 
19 

426 
19 

427 
19 

426 
19 

426 
19 

417 
19 

426 
podíl zemědělské půdy (%) 81,8 81,8 81,7 81,6 81,5 81,5 81,5 81,3 81,3 81,2 81,2 
podíl lesních pozemků (%) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 
podíl zastavěných ploch (%) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
Hustota zalidnění 
(osoby/km2) 

139,8 140,3 140,7 141,6 143,1 143,4 144,3 148,4 150,1 152,5 154,2 

OBYVATELSTVO                       

Počet obyvatel (k 31. 12.) 27 
145 

27 
244 

27 
334 

27 
506 

27 
805 

27 
860 

28 
039 

28 
826 

29 
167 

29 
608 

29 
958 

Živě narození 228 268 225 255 290 281 294 303 315 366 368 
z toho živě narození mimo 
manželství (%) 

12,3 11,2 16,4 20,0 23,1 22,8 27,2 26,1 30,2 30,9 31,5 

Zemřelí celkem 281 268 291 294 262 300 285 246 291 285 301 
podíl zemřelých na 
novotvary (%) 

26,0 29,9 22,7 27,2 27,5 25,3 30,5 30,1 29,2 25,6 25,2 

podíl zemřelých na nemoci 
oběhové soustavy (%) 59,1 53,0 57,4 50,0 54,6 49,0 44,2 48,4 51,9 54,7 54,8 

podíl zemřelých na nemoci 
dýchací soustavy (%) 1,4 3,4 2,7 1,7 3,1 7,0 7,4 5,3 3,4 4,2 7,3 

Přirozený přírůstek obyvatel 
(narození - zemřelí) -53 0 -66 -39 28 -19 9 57 24 81 67 

Přistěhovalí 371 559 640 627 735 689 779 1 582 1 029 1 047 925 
Vystěhovalí 337 394 484 416 464 615 609 852 712 687 642 
Přírůstek obyvatel 
stěhováním (přistěhovalí - 
vystěhovalí) 

34 165 156 211 271 74 170 730 317 360 283 

Celkový přírůstek (úbytek) 
obyvatel -19 165 90 172 299 55 179 787 341 441 350 

Sňatky 138 125 136 127 134 117 137 123 124 139 147 
Rozvody 60 71 55 61 67 65 79 75 90 62 89 
Potraty 99 77 86 75 71 83 73 65 70 83 87 
Průměrný věk mužů (roky) 36,8 37,1 37,4 37,6 37,7 38,0 38,1 38,1 38,1 38,2 38,3 
Průměrný věk žen (roky) 40,2 40,3 40,5 40,7 40,8 41,1 41,3 41,3 41,4 41,4 41,3 
Podíl obyvatel ve věku 65 a 
více let (%) 13,9 13,7 13,6 13,5 13,4 13,7 13,9 13,9 14,0 14,2 14,4 

Index stáří (počet osob ve 
věku 65 a více let na 100 
dětí ve věku 0 - 14 let) 

84,5 84,0 85,1 86,7 86,4 90,5 93,9 94,3 95,0 94,3 92,3 

NEZAMĚSTNANOST (k 31. 
12. dle MPSV)                       

Evidovaní uchazeči o 
zaměstnání 991 1 033 1 190 1 197 1 161 1 005 854 636 626 1 066 1 025 
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z počtu uchazečů 
dosažitelní (%) 

.  .  .  .  .  87,8 86,9 86,8 86,4 97,1 98,0 

z počtu uchazečů občané se 
zdravotním postižením (%) 

.  21,8 19,0 20,8 19,6 23,7 24,2 27,0 23,0 15,3 15,3 

z počtu uchazečů absolventi 
(%) 

.  10,3 11,3 11,9 11,5 6,6 7,6 6,9 7,2 7,2 8,3 

z počtu uchazečů osoby s 
délkou evidence nad 12 
měsíců (%) 

.  30,5 28,6 34,4 32,0 35,5 34,1 28,5 20,6 9,8 21,0 

Volná pracovní místa .  32 63 44 118 57 179 247 268 65 63 
Počet dosažitelných 
uchazečů na 1 volné 
pracovní místo 

 .   .   .  .  .  15,5 4,1 2,2 2,0 15,9 16,0 

Míra nezaměstnanosti (%) - 
z uchazečů celkem1) 7,33 7,64 8,81 8,86 8,59 7,44 6,32 4,71 4,63 7,89 7,59 

Míra nezaměstnanosti (%) - 
z dosažitelných uchazečů1) 

.  .  .  .  .  6,53 5,49 4,08 4,00 7,66 7,44 

EKONOMICKÉ SUBJEKTY 
SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ 
SPRÁVNÍHO OBVODU (k 
31. 12.) 

                      

Ekonomické subjekty 
celkem (podle Registru ek. 
subjektů) 

4 483 4 634 4 889 5 049 5 154 5 272 5 442 5 649 5 875 5 821 6 172 

fyzické osoby 3 920 4 032 4 224 4 322 4 367 4 415 4 520 4 646 4 821 4 718 4 974 
z toho zemědělští 
podnikatelé2) 421 413 407 407 401 405 396 396 397 118 119 

právnické osoby 563 602 665 727 787 857 922 1 003 1 054 1 103 1 198 
z toho obchodní společnosti 301 323 333 371 394 416 444 466 493 528 542 
Podíl ekonomických 
subjekt ů podle vybraných 
odvětví ek. činnosti (%) 3) 

                      

zemědělství, lesnictví a 
rybářství 

10,6 10,2 9,2 9,0 8,7 8,9 8,5 8,3 8,1 4,2 4,7 

průmysl celkem 16,8 17,2 17,5 17,6 17,7 17,4 16,9 16,4 16,3 16,6 16,9 
stavebnictví 15,6 15,6 15,6 15,9 15,7 15,8 16,0 16,5 16,8 18,0 17,7 
velkoobchod, maloobchod; 
opravy a údržba motorových 
vozidel 

28,4 29,1 29,4 29,3 28,6 28,7 29,0 29,2 28,2 22,6 21,0 

Počet subjekt ů  podle 
počtu zam ěstnanc ů                       

bez zaměstnanců4) . . . . 3 168 1 921 1 942 1 777 2 137 2 244 2 367 
1 - 9 zaměstnanci 
(mikropodniky) 

. . . . 456 444 501 531 551 549 531 

10 - 49 zaměstnanci (malé 
podniky) 

. . . . 114 115 110 110 114 101 107 

50 - 249 zaměstnanci 
(střední podniky) 

. . . . 18 19 19 19 20 18 19 

250 a více zaměstnanci 
(velké podniky) 

. . . . 2 3 4 3 2 2 3 

nezjištěno . . . . 1 396 2 770 2 866 3 209 3 051 2 907 3 145 
BYTY                       
Dokončené byty 40 58 132 54 116 77 115 117 115 278 206 
Dokončené byty na 1 000 
obyvatel 

1,5 2,1 4,8 2,0 4,2 2,8 4,1 4,1 4,0 9,5 6,9 

Podíl bytů dokončených v 
rodinných domech (%) 92,5 72,4 47,7 83,3 71,6 83,1 66,1 65,0 71,3 69,4 83,0 

Průměrná obytná plocha 1 
dokončeného bytu (m2) 94,8 81,8 61,5 84,9 81,9 84,0 73,3 72,7 74,7 73,9 82,2 

Zrušené byty 6 10 10 5 11 4 14 19 12 8 . 
            
1)  míra nezaměstnanosti je vypočtena jako podíl uchazečů o zaměstnání celkem, resp. dosažitelných a obyvatel 
ekonomicky aktivních (podle Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001) 
2) do roku 2008 včetně samostatně hospodařících rolníků nezapsaných v obchodním rejstříku 
3) do roku 2008 podle OKEČ 
4) v roce 2004 vč. nezjištěno 

zdroj: ČSÚ,  www.czso.cz  
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Tab. č. 3 

Pohyb obyvatelstva v ORP Židlochovice 

  Stav 
1. 1. 

Živě 
narození Zemřelí Přistěho-  

valí 
Vyst ěho-  

valí 

Přírůstek (úbytek) Stav Stav 

přirozený  stěhováním  celkový  31. 12. 1. 7. 

2008 28 826  315  291  1 029  712  24  317  341  29 167  28 904  

2009 29 167  366  285  1 047  687  81  360  441  29 608  29 417  

2010 29 608  368  301  925  642  67  283  350  29 958  29 804  
zdroj: ČSÚ,  www.czso.cz  

 
Vývoj počtu obyvatel 

Přirozený přírůstek obyvatelstva se pohybuje v kladných hodnotách. Také je výrazný 
přírůstek stěhováním, stále se zlepšující stav inženýrských sítí v obcích regionu, dobrá 
dopravní dostupnost krajského města, kvalitní životní prostředí a příznivé ceny stavebních 
pozemků i starších nemovitostí pozitivně ovlivňují saldo migrace. 
Z výše uvedeného lze usuzovat, že počet obyvatel se v nejbližším časovém horizontu nebude 
snižovat. 
 
 
Věková struktura obyvatelstva 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že populace stárne, průměrný věk mužů i žen ze zvýšil za posledních 
deset let o více než 1 rok, index stáří za stejné období dosáhl hodnoty 92,3  oproti výchozí 
hodnotě 84,5. 
 
 
Nezaměstnanost  

Celková míra nezaměstnanosti je nižší než v Jihomoravském kraji, přestože je v regionu 
velice malý počet volných pracovních míst na počet uchazečů o zaměstnání. Této skutečnosti 
odpovídá vysoká vyjížďka za prací a potvrzuje zásadní vliv dobré dopravní dostupnosti a 
obslužnosti regionu na nezaměstnanost. 
 
Na druhé straně vysoká vyjížďka za prací  znevýhodňuje některé skupiny obyvatel, pro které  
přeprava z důvodů časové nebo zdravotní  indispozice není možná – matky s dětmi, osoby se 
zdravotním postižením. U těchto skupin je nezaměstnanost vyšší, než je průměrná hodnota  
v Jihomoravském kraji. 
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Tab. č. 4 
 Nezaměstnanost ve správních obvodech obcí s rozší řenou p ůsobností  
           Jihomoravského kraje k 31. 12. 2010  

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR              

  
Uchazeči 

o 
zaměstnání 

z toho podíl v % Míra 
nezaměstnanosti 

v %1) 

Podíl z celkového počtu uchazečů v % 

Počet 
volných 

pracovních 
míst 

Počet uchazečů 
na 1 volné místo 

dosaži-
telných 

žen absolventů 
škol 

osob se 
zdravotním 
postižením 

osob ve věku 
osob s délkou 

evidence 

k 31. 12. 
2009 

k 31. 12. 
2010 

do 24 let 
včetně 

50 a více  
let 

6 - 12 
měsíců 

nad 
12 

měsíců 

k 31. 12. 
2009 

celkem 

k 31. 12. 2010 

celkem 
dosažitel-

ných 

Kraj celkem 69 342  98,2 46,9 6,1 13,4 11,40 12,1 16,9 27,2 16,7 32,9 2 955 21,7 23,5 23,0 
v tom SO ORP:                              

Blansko 2 720 95,7 48,1 7,6 19,0 10,43 10,0 15,8 30,6 16,4 35,4 142 30,6 19,2 18,3 
Boskovice 2 945 97,1 48,7 8,0 19,6 12,58 12,3 16,6 28,5 16,9 39,2 56 81,4 52,6 51,1 
Brno 19 711 97,3 49,5 3,6 11,5 9,15 10,1 15,4 26,0 19,3 36,9 1 368 12,4 14,4 14,0 
Břeclav 4 209 99,0 43,7 6,8 11,7 12,03 13,5 19,2 27,2 15,4 26,3 70 32,8 60,1 59,5 
Bučovice 859 98,1 46,9 6,4 11,4 11,85 11,0 17,8 29,8 13,9 27,2 11 71,8 78,1 76,6 
Hodonín 5 894 98,9 44,5 6,3 14,6 17,30 18,5 19,1 24,7 16,2 38,3 172 43,7 34,3 33,9 
Hustopeče 2 247 99,2 43,9 8,5 13,3 11,87 13,3 18,1 28,8 14,1 24,6 45 31,1 49,9 49,5 
Ivančice 1 393 99,1 50,1 7,8 17,6 11,97 12,6 17,6 29,0 18,5 33,9 30 4,6 46,4 46,0 
Kuřim 809 98,9 48,5 6,8 15,8 8,87 8,9 16,2 28,8 23,7 29,4 70 10,0 11,6 11,4 
Kyjov 4 364 98,6 42,0 6,8 14,6 14,89 16,2 18,1 25,0 15,6 37,0 38 168,4 114,8 113,3 
Mikulov 1 631 99,7 42,3 6,3 13,7 14,25 15,9 16,4 29,2 12,8 29,0 16 31,1 101,9 101,6 
Moravský Krumlov 1 510 99,8 48,9 7,3 11,1 14,00 13,8 16,3 30,5 12,6 30,9 27 771,0 55,9 55,8 
Pohořelice 784 99,5 43,8 7,9 12,4 11,27 12,6 18,9 28,6 15,9 26,3 76 16,9 10,3 10,3 
Rosice 1 266 99,1 50,4 7,6 16,0 11,32 11,8 18,3 24,2 19,7 35,3 88 25,0 14,4 14,3 
Slavkov u Brna 929 96,9 47,5 7,9 14,4 8,85 9,3 18,9 26,8 14,7 22,2 29 63,7 32,0 31,0 
Šlapanice 2 225 98,7 49,3 8,5 11,2 7,82 8,7 18,0 24,9 20,6 23,2 170 14,3 13,1 12,9 
Tišnov 1 584 98,5 45,5 7,2 17,2 10,54 12,2 17,4 27,3 19,4 32,5 90 15,3 17,6 17,3 
Veselí nad 

Moravou 3 140 98,2 41,7 7,1 16,8 15,26 15,8 16,9 28,1 14,5 37,6 55 67,2 57,1 56,1 
Vyškov 2 567 97,2 45,9 7,9 12,9 10,05 9,9 16,9 27,6 16,8 28,7 153 23,9 16,8 16,3 
Znojmo 7 530 99,5 47,5 6,0 10,5 16,26 16,6 15,6 30,3 11,8 26,4 186 54,9 40,5 40,3 
Židlochovice 1 025 98,0 46,9 8,3 15,3 7,66 7,6 18,5 22,8 18,8 21,0 63 16,4 16,3 16,0 

                
1)  míra nezaměstnanosti je vypočtena jako podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání a obyvatel ekonomicky 
   aktivních (podle sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001) 
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11. Cílové skupiny obyvatel  
 
Sociální službou rozumíme  dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách činnost nebo 
soubor činností k zajištění pomoci a podpory osobám za účelem sociálního začlenění nebo 
prevence jejich sociálního vyloučení. 
 Je poskytována osobám v nepříznivé životní situaci oslabení nebo ztráty schopnosti 
z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou životní situaci, životní návyky a 
způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení 
práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit 
vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním 
vyloučením. 
V tomto výše uvedeném smyslu nalézáme na řešeném území následující cílové skupiny: 
 
 
Zdravotně postižení – děti a mladiství do 18 let  
Ve správním obvodu Židlochovicko bylo za rok 2010 vypláceno v průměru 84 příspěvků na 
péči o zdravotně postižené dítě.  
V regionu je  zastoupena cca 200 členná skupina dětí, které jsou rovněž zdravotně postižené, 
ale jejich postižení nejsou tak závažná (mentální nebo tělesné postižení je jen lehkého rázu, 
případně nutnost dodržování určitého režimu), aby vyžadovala mimořádnou péči. Do této 
skupiny spadají různá postižení : mentálního a tělesného charakteru, v několika případech 
kombinované vady a náročný dietní režim, přičemž žádné postižení  není výrazněji 
zastoupeno.  
 
Zdravotně postižení – dospělé osoby  - při odboru soc.věcí byl za rok 2010 vyplácen 
příspěvek na péči celkem 872 dospělým občanům. Jedná se o celé věkové spektrum občanů 
od 18 let. Nejvíce cca 75% jsou zastoupeni občané starší 65-ti let.  
Počet držitelů mimořádných výhod vzrost v roce 2010 na 1468 ( 365 I.st., 884 II.st.,219 
III.st.) 
 

Oběti domácího násilí – jsou nově evidovanou skupinou obyvatel od roku 2007. Od tohoto 
roku je zaznamenáván neustálý vzestup počtu řešených případů. V roce 2009 byly 
zaznamenány 2 případy domácího násilí páchaného na dětech, v roce 2010 už těchto případů 
bylo 6.  Samostatně jsou evidovány případy týrání, zanedbávání a sexuálního zneužívání dětí 
– v roce 2009 to bylo celkem 12 případů, v roce 2010 22. Mírný pokles byl zaznamenán 
v oblasti ohrožení výchovy a ublížení na zdraví u dětí – v roce 2009 11 případů, v roce 2010 
4 případy. Celkově lze konstatovat, že násilí v rodinách, ať už fyzického nebo psychického 
charakteru, v rodinách stoupá, a to nejen mezi dospělými, ale i ve vztazích mezi rodiči a 
dětmi. 
 
Nezaměstnaní – tvoří cca 8% obyvatel regionu. Jedná se o početnou skupinu obyvatel 
tvořenou osobami produktivního věku (18 – 65 let). Nejvíce jsou s této skupině zastoupeni 
mladí lidé – absolventi škol, mladé matky s malými dětmi a lidé předdůchodového věku (od 
50 let). 
 

Děti a mládež ohrožení patologickými spol. jevy (závislosti, trestná činnost) – MěÚ 
Židlochovice vede evidenci cca 220 dětí a mladistvých. Jedná se však jen o případy, kdy již 
tito mají „zkušenosti“ s policií a případně soudy. Dětí ohrožených těmito jevy je stanoveno 
kvalifikovaným odhadem minimálně dvojnásobný počet, ale protože se, zejména u drogové 
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závislosti, jedná o jevy, které je poměrně těžké odhalovat, nelze přesný počet případů 
stanovit.  
 

Osoby drogově závislé – pro region není vedena evidence, mezi podchycenými případy se 
nacházejí zejména mladiství, kteří se v této souvislosti dopouštějí trestných činů, záškoláctví 
a útěků z domova. Těchto je evidováno cca 50. Mezi zletilými občany jsou sledovány pouze 
rodiny s nezaopatřenými dětmi.  
 
Osoby sociálně nepřizpůsobivé – mezi ně patří osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí 
svobody, osoby bez přístřeší, osoby drogově závislé apod. Tyto skupiny opět nejsou 
evidovány s výjimkou osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, kterých je ročně 
cca 35. Počet těchto občanů lze pouze odhadovat. Celkově se může jednat až o několik set 
občanů, protože jen velmi malá část z nich přijme pomoc formou zajištění ubytování, 
zajištění základních potřeb formou sociálních dávek. Občané z menších vesnic mají tendenci 
se stahovat do větších urbanistických celků, takže tuto skupinu nelze velikostně definovat. 
 
 
Etnické  menšiny – v regionu Židlochovicko se vyskytují zejména občané vietnamské, 
ukrajinské, ruské a rómské  národnosti. Tyto menšiny jsou tak málo početné, že se v celém 
regionu nevyskytuje jediná komunita, kde by docházelo ke koncentrování těchto obyvatel. 
Díky tomu zde také nevyvstává potřeba řešit nebo regulovat nějakým způsobem koexistenci 
těchto obyvatel s ostatními občany. 
 
 
12. Zjištění potřeb na poskytování sociálních služeb na území 

 

Pro účely  zjištění potřeb  byly připraveny 3 druhy průzkumů:  
1. Analýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského 
kraje, provedl AUGUR Consulting s.r.o. 
2. Dotazníkové šetření mezi starosty obcí regionu, provedla pracovní skupina  
3. Průzkum mezi poskytovateli, provedla pracovní skupina  
  
1. Analýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území 
Jihomoravského kraje 
 
Kompletní Závěrečná zpráva průzkumu vypracovaná pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností Židlochovice je přílohou dokumentu. Zde uvádíme pouze Shrnutí základních 
zjištění, uvedené v kapitole VIII: 
 
Na základě analýz odpovědí respondentů identifikovaných s využitím kvantitativních a 
kvalitativních metodologických postupů lze uskutečnit stručné shrnutí základních 
zjištění potřeb, názorů a postojů zástupců jednotlivých cílových skupin uživatelů nebo 
potenciálních uživatelů sociálních služeb v ORPŽidlochovice.  
 
SKUPINA MAMINEK DĚTÍ S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
U cílové skupiny rodin s mentálně postiženými dětmi zaznívají tři základní požadavky, jejichž 
řešení a optimalizace by mohly vést ke spokojenosti této cílové skupiny uživatelů sociálních 
služeb.  
Rodiny s  postiženými  dětmi by  ocenily  především  větší  míru  flexibility                  u 
poskytovatelů sociálních služeb a zřízení nebo rozšíření některých specifických služeb.  Vyšší  
míra  flexibility  u  poskytovatelů  je  očekávána  u   služeb,           které bezprostředně 
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souvisí s nárazovým hlídáním postižených dětí přímo v místě bydliště. Dále by pak uživatelé 
pro své děti ocenili možnost zajištění dalších služeb přímo v místě bydliště jako je např. 
rehabilitace. 
Problém  je  spatřován  také  v dopravě postižených dětí za jednotlivými typy služeb a také 
nezajištěný bezbariérový přístup na úřady, do MC Robátko apod.  
Významným problémem, který trápí rodiče dětí se zdravotním postižením, je nedostatečná 
míra informovanosti o službách, na které mají případně nárok. Zaznívá požadavek na zřízení 
pozice administrátora, který by byl schopen zprostředkovat kvalitní informace a rady 
pečovatelům dětí s postižením.  
 
SKUPINA OSOB S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PROFESIONÁLNÍ PEČOVATELÉ 
Pečující osoby mají, podle jejich názoru, dostatek informací o sociálních službách pro osoby 
se zdravotním postižením. Nejčastějším zdrojem informací je internet. 
Pečující osoby nejčastěji uváděly, že by jejich klientům pomohlo mít více finančních 
prostředků na zaplacení služeb a dále větší rozsah půjčovaných kompenzačních pomůcek. 
Rovněž byla zmíněna potřeba většího sociálního kontaktu klientů, kterou by nejlépe 
uspokojila dobrovolnická služba nebo častější styk s rodinou.  
Pečovatelé by rovněž uvítali vznik odlehčovací služby nebo větší možnost přechodného 
pobytu pro klienty z důvodu vyčerpanosti pečujících osob, které si nemohou odpočinou a 
nabrat síly.  
 
SKUPINA DĚTÍ DO 26 LET  
Ve volném čase se respondenti (osoby ve věku 12-16 let) setkávají se svými přáteli hlavně u 
autobusového nádraží a to z důvodu, že se nemohou v Židlochovicích potkávat jinde. 
Všichni respondenti by v Židlochovicích přivítali „nějakou klubovnu“, kam by po škole zašli, 
nemuseli by si tu nic objednávat, mohli si povídat, poslouchat hudbu apod. 
Všichni respondenti se shodli na tom, že kdyby ve městě bylo zřízeno nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež, určitě by do něj zašli – především ze zvědavosti. 
 
SKUPINA SENIORŮ  
Podmínkou pro přijetí do zařízení Betanie (Vila Martha)  je příspěvek na péči minimálně 
druhého stupně. I přes to si zařízení vede pořadník, protože zájem o umístění je velký. 
Vzhledem k neustálému stárnutí populace v Židlochovicích a okolí by bylo vhodné rozšířit 
počet míst nebo ještě lépe, vybudovat další zařízení pro seniory kde by byla zajištěna 
komplexní péče. 
Sestry pracující v Betánii se pravidelně školí na seminářích v Brně, přesto by uvítaly více 
informací. Například konkrétní přednášku zaměřenou na péči o seniory, přednášku přímo o 
Alzheimerově chorobě, nebo informace o sociálních službách, příspěvcích apod. 
Téměř polovina respondentů ze skupiny seniorů (47 %) žije v domě s pečovatelskou službou. 
Ostatní respondenti (53 %) žijí v domácím prostředí – v rodinném domě, bytě. S problémy a 
potížemi části respondentů nejčastěji pomáhají pečovatelky a zdravotní sestry a nejbližší 
rodina respondentů. Většina respondentů využívá pomoc jiných osob při mimořádném úklidu 
(80 %), zajišťování stravy (68,6 %) a drobných opravách (51,5 %).   
Většina respondentů (94 %) uvedla, že nemá zájem využívat další službu. V případě zájmu o 
nějakou novou službu nebo druh pomoci odpověděla většina respondentů (81 %), že ví, na 
koho by se v takovém případě obrátila. 
Většina dotázaných seniorů (88 %) by nebyla ochotna za službami dojíždět, měly by být 
poskytovány v místě jejich bydliště. Pouze více než desetina respondentů (12 %) by byla 
ochotna dojíždět za službou do spádového nebo krajského města. 
Necelá třetina dotázaných seniorů (31 %) si myslí, že by služby měly být poskytovány 
zdarma. Každý třetí respondent z deseti (30 %) by byl ochoten částečně si službu doplatit. 
Pouze necelá desetina respondentů (8 %) by byla ochotna zaplatit plnou cenu. 
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Téměř pětina dotázaných seniorů (19 %) uvedla, že kdyby si mohla vybrat, žila by 
v pobytovém zařízení pro seniory. Necelé dvě pětiny respondentů (39 %) by preferovaly žít 
v domácím prostředí s využitím služeb profesionálů (pečovatelek). Více než třetina seniorů 
(36 %) by chtěla žít v domácnosti se svojí rodinou. 
 
 
2. Dotazníkové šetření mezi starosty obcí regionu 
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak vnímá vedení jednotlivých obcí potřeby a 
poptávku po sociálních službách na straně jedné, na straně druhé jejich uspokojení těchto 
potřeb a v neposlední řadě, kolik obce do této oblasti jsou ochotné vynaložit finančních 
prostředků ze svého rozpočtu.  
Byly osloveny všechny obce správního obvodu, dotazník vyplnilo celkem 14 obcí (dotazník 
nedodalo město Rajhrad, obce Bratčice, Ledce, Nesvačilka, Opatovice, Otmarov, Popovice, 
Syrovice, Vojkovice, Žabčice). 
 
Znění dotazníku včetně počtu odpovědí je uvedeno v příloze. 
Z odpovědí vyplývá, že cílové skupiny vyžadující pozornost jsou zejména mladiství bez 
smysluplného využití volného času (10x), senioři (9x) a osoby sociálně nepřizpůsobivé (5x). 
S tímto souvisí i nejpalčivější problémy: pro 6 obcí je nedostatečná nabídka volnočasových 
aktivit zejména pro děti a mládež  a 4 obce vnímají problém s drogami.  
Skupiny seniorů se týká problémová péče o starší osamělé občany a nedostatečná 
bezbariérovost jak přístupů k lékařům a do institucí, tak u dopravních přestupních uzlů IDS. 
Kriminalitu obecně uvedly 3 obce. 
Nejvíce se mezi již poskytovanými sociálními službami v obcích vyskytují terénní pečovatelská 
služba (9 obcí) a rozvoz seniorů do domu (9 obcí).  2 obce zajišťují obědy seniorům 
s cenovým zvýhodněním. 
Mezi postrádanými službami obce uváděly nejčastěji služby týkající se seniorů :  domov pro 
seniory postrádá 7 obcí a denní stacionář pro seniory 5 obcí. Nedostatečné poskytování 
pečovatelské služby uvedly 4 obce a 3 obcím chybí zajištění obědů s cenovým zvýhodněním 
pro seniory. 
Dvě obce uvedly, že nepostrádají žádné sociální služby. 
 
Uvedené investiční záměry:  
Obec Měnín: Realizace domova pro seniory 
Diakonie ČCE – Chráněné bydlení Nosislav 
Obec Těšany – získání pozemku pro plánovaný domov pro seniory 
Obec Moutnice – domov pro seniory 
Obec Unkovice – sociální byty případně  stacionář 
Město Židlochovice – zakoupení nemovitosti pro výstavbu III.etapy DPS + denní stacionář 
 
3. Průzkum mezi poskytovateli 
 
Poskytovatelů se sídlem na území ORP Židlochovice jsme se dotazovali, jaké mají rozvojové 
plány v příštím období:  
Oblastní charita Rajhrad – Chráněné bydlení pro zdravotně postižené osoby trpící demencí a 
seniory, r.2012 
Diakonie ČCE – Chráněné bydlení pro osoby s omezenou pohyblivostí, s přiznaným druhým 
stupněm závislosti a vyšším, ve věku nad 40 let, r. 2012 
Pečovatelská služba Města Židlochovice – rozšíření DPS včetně vybudování denního 
stacionáře (III. etapa DPS) 
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13. Přehled poskytovatelů sociálních služeb 
 
Oblastní charita Rajhrad 

Adresa : Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 
Poskytované služby:  
služby sociálního poradenství - odborné sociální poradenství 
služby sociální péče – domov pro seniory, odlehčovací služby, pečovatelská služba 
Cílová skupina:  
Spádovost:nevyhraněno 
Kapacita: 50 lůžek 
 
Domov pro seniory Dům Matky Rosy 
Adresa: Klášter Rajhrad, Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad 
Poskytované služby:  
služby sociální péče - domov pro seniory 
Cílová skupina: mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let) 
Spádovost: dosud nevyhraněno, do budoucna v závislosti na možnostech rozšíření 
poskytovaných služeb správní území ORP Židlochovicko a okres Brno - venkov 
Kapacita: 40 lůžek 
 
OS Betanie – křesťanská pomoc, Domov se zvláštním režimem Villa Martha 
Adresa: Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brna 
Poskytované služby:  
služby sociální péče - domov pro seniory 
Cílová skupina: senioři od 65 let a invalidní důchodci s Alzheimerovou chorobou, chronickým 
duševním onemocněním a ostatními typy demencí. 
Spádovost: nevyhraněno 
Kapacita: 17 lůžek 
 
Pečovatelská služba Židlochovice , organizační složka města 
Adresa: Masarykova č.115, 667 01 Židlochovice 
Poskytované služby:  
služby sociální péče - pečovatelská služba 
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny 
s dítětem, dětmi 
Spádovost : správní území ORP Židlochovice 
Kapacita: 170 klientů  
 
Okresní organizace Svazu tělesně postižených Brno – venkov, o.s. 
Adresa: Palackého třída 11, 612 00 Brno 
Poskytované služby:  
služby sociálního poradenství - odborné sociální poradenství  
služby sociální prevence – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  
Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením 
Spádovost: území okresu Brno - venkov 
Kapacita: organizace plánuje do konce roku 2011 obnovit  detašované pracoviště – poradna 
1x za měsíc v Židlochovicích.  
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APLA – Jižní Morava 
Adresa: Fügnerova 30, 613 00 Brno 
Poskytované služby: 
služby sociálního poradenství – odborné sociální poradenství 
služby sociální péče – osobní asistence 
Cílová skupina: osoby s  PAS (poruchy autistického spektra) 
Spádovost : Jihomoravský kraj 
 
Středisko rané péče SPRP Brno, o.s. 
Adresa: Nerudova 7, 602 00 Brno 
Poskytované služby:  
služby sociálního poradenství – odborné sociální poradenství 
služby sociální péče – osobní asistence  
Cílová skupina: rodiny s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením (ve 
věku od narození dítěte do 4 let věku u dětí se zrakovým postižením a max. do 7 let věku u 
dětí s kombinovaným postižením) 
Spádovost : Jihomoravský kraj , část kraje Vysočina (okr. Jihlava, Třebíč a Žďár n. Sázavou) 
a část Zlínského kraje ( okr. Zlín a Uherské Hradiště) 
 
Persefona o.s. 
Adresa: Jiráskova 8, 602 00 Brno 
Poskytované služby:  
odborné sociální poradenství 
Cílová skupina: oběti domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání, ale také těm, kteří 
se snaží obětem páchaného příkoří pomoci 
Spádovost : Jihomoravský kraj 
Kapacita : sdružení poskytuje pravidelné konzultace 1x měsíčně v poradenském pracovišti 
v Židlochovicích,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽIDLOCHOVICKA NA LÉTA 2011-2015 
 

Tento projekt je financován Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a Jihomoravským 
krajem.  
 

19

14. SWOT analýza 
 
Na základě získaných analytických podkladů a dotazníkových šetření bylo zjištěno, že 
v regionu nejvýrazněji zastoupenou a vnímanou jako potřenou jsou cílové skupiny senioři  a  
děti a mládeže. 
Specifická tělesná či  zdravotní postižení osob (dětí, mládeže i dospělých) jsou zastoupeny 
v obvyklém spektru, takže na malém území regionu s blízkým zázemím Brna se v této době 
nejeví ekonomické zřizovat specializované služby. Je ale zapotřebí zvýšit informovanost a 
spolupráci se specializovanými poskytovateli, jejichž spádová oblast zahrnuje i území 
Židlochovicka. 
Rozšířená triáda definovala hlavní problémové okruhy/cílové skupiny území 
Židlochovicka v oblasti sociálních služeb: 
 
1. Senioři a zdravotně postižení dospělí a senioři  
 
2. Děti a mládež se zdravotním a tělesným postižením, děti a mládež ohrožení  
     sociálně patologickými jevy. 
 
 
 
 
Pro tyto dva  problémové okruhy byla zpracována následující SWOT analýza: 

  Senioři a zdravotně postižení dospělí a senioři 
Vnitřní vlivy 

Silné stránky Slabé stránky 
Dobře fungující pečovatelská služba  
Pečovatelská služba nabízí celou škálu 
Fungující sociální odbor 
Aktivní  Svaz postižených civilizačními chorobami  
Dům matky Rósy – fungující domov pro seniory, 
50 m  od hospice sv.Josefa (kooperují) 
Nově vzniklý Domov se zvláštním režimem Villa 
Martha 
Hospicová péče (specifická odlehčovací služba) 
Půjčovna rehabilitačních pomůcek 
Domy s pečovatelskou službou (tam je 
poskytovaná služba) 
Blízkost Brna  
 

Není PS v S,N,Sv 
Malá informovanost o poskytovatelích a mezi 
poskytovateli 
Domov pro seniory – zdaleka neuspokojuje 
poptávky , omezené kapacity 
Chybí místa pro seniory  
V regionu nefunguje dobrovolnická služba (pouze 
pro Hospic ) 
Malá možnost pracovního uplatnění v regionu pro 
zdravotně postižené 
Chybí bezbariérová doprava 
Nízká kapacita zvládnout náročnost zúřadování 
ev. kapacit 
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Vnější vlivy 
Příležitosti Hrozby 

Dotace, granty 
Lépe využít existující kapacity (např. hospic 
vyvařuje i v sobotu a neděli –může pokrýt  
nedostatek ) + budoucí kapacity 
Spolupráce mezi poskytovateli 
Spolupráce mezi zadavateli – samosprávami jak 
v regionu tak směrem ke kraji a státu 
Fungující plán 
Vzdělávací programy (ke zvýšení kvalifikace) 
Zlepšit spolupráci s okresní organizací  Svazu 
tělesně postižených  

Nedostatek financí 
Nezájem zadavatelů soc. služeb - samosprávy 
Administrativní náročnosti 
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Děti a mládež (DaM se zdravotním postižením, DaM ohrožení sociálně pat. jevy) 
Vnitřní vlivy 

Silné stránky Slabé stránky 
Fungující volnočasové aktivity  zejména pro  6-12  
ve většině obcí 
Volné kapacity v Židlochovicích 
Ve škole – primární prevence 
Dostupnost Brna 
Nově vzniklé nízkoprahové centrum 
v Židlochovicích - Vata 
 
 

Nedostatečná dopravní provázanost regionu 
Není protidrogový koordinátor 
Nedostatečná nebo nevhodná nabídka pro starší 
děti a mládež  
Nedostatek dobrovolníků, kteří by se dětem 
věnovali, a jejich motivace 
Chybí informovanost 
Chybí nabídka mimo sport a um. zaměření 
 

Vnější vlivy 
Příležitosti Hrozby 

Zpravodaj, kabelová televize 
Dotační příležitosti 
Vyplnit mezery v klasické nabídce volnočasových 
aktivit 
Rozvíjející se mateřská centra 
Vzdělávací programy ve školách  
Využití nabídky Vaty i pro děti okolních obcí 
 

Klub Oáza (nabídka nežádoucích aktivit) 
Růst zájmu dětí o návykové látky 
Zvýšení dostupnosti návykových látek 
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C. NÁVRHOVÁ ČÁST 

 
 

15. Vize rozvoje sociálních služeb na Židlochovicku 
 
 

Na základě shromážděných analytických podkladů - charakteristiky území, demografické 
analýzy, popisu cílových skupin obyvatelstva v území, zjištění potřeb uživatelů služeb, zjištění 
potřeb a možností zadavatelů, zjištění rozsahu v území poskytovaných sociálních služeb a 
možností poskytovatelů byla formulována vize rozvoje sociálních služeb pro období 2011 – 
2015: 
 

 
 
 
 
 
16. Stanovení priorit 
 
Pro naplnění vize byly stanoveny následující priority : 

 

I. Rozšíření sociálních služeb i jejich kapacit v péči o seniory a zdravotně 
postižené dospělé osoby a seniory 
 
II. Zvýšení informovanosti o soc. službách pro děti a mládež se zdravotním a 
tělesným postižením a podpora jejich působení v regionu 
 
III. Zvýšení informovanosti o možnostech prevence před sociálně patologickými 
jevy dětí a mládeže a udržení  stávající nabídky preventivních projektů 
 
IV. Průřezová priorita – podpora informovanosti veřejnosti o sociálních službách  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naším cílem na období let 2011až 2015 je: 
Dostatečná širokospektrální péče o seniory a zdravotně postižené dospělé 
osoby a seniory a informovanost o těchto službách. 
Vysoké  obecné povědomí a  informovanost o možnostech pomoci dětem a 
mládeži se zdravotním a tělesným postižením a  dobrá  spolupráce 
s poskytovateli služeb těmto cílovým skupinám.  
Rozšířená  nabídka aktivit prevence před sociálně patologickými jevy u dětí a 
mládeže i v menších obcích regionu.   
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17. Návrh opatření a realizačních aktivit 
 

I. Rozšíření sociálních služeb i jejich kapacit v péči o seniory a zdravotně 
postižené dospělé osoby a seniory (dále jen S+ZPOS) 
  I. 1: Zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti všech poskytovatelů služeb pro   
         S+ZPOS na území, podpora informovanosti o nabízených službách 
     I. 1.1: Pořádání  pravidelných  kulatých stolů 
     I. 1.2: Publicita soc. služeb pro S+ZPOS v regionu  
  I.2:  Zachování či zvýšení kapacity stávajících soc. služeb poskytovaných S+ZPOS na  
               Židlochovicku  
     I. 2.1: Pečovatelská služba – Oblastní charita Rajhrad 
     I. 2.2: Pečovatelská služba – Město Židlochovice/PS Židlochovice 
     I. 2.3: Odlehčovací služby – DLBsH Oblastní charita Rajhrad 
     I. 2.4: Domov se zvláštním režimem Villa Martha – OS Betanie – křesťanská pomoc 
     I. 2.5: Dům Matky Rosy - Domov pro seniory 
  I.3: Rozšíření nabídky sociálních služeb poskytovaných S+ZPOS na Židlochovicku   
     I.3.1: Chráněné bydlení Rajhrad – Oblastní charita Rajhrad 
     I.3.2: Chráněné bydlení Nosislav – Farní sbor Českobratrské církve evangelické v  
              Nosislavi 
     I.3.3: Dům pro seniory – obec Moutnice 
     I.3.4: Rozšíření DPS a denní stacionář (III.etapa) – Pečovatelská služba Židlochovice 
     I.3.5: Podpora působení specializovaných poskytovatelů služeb pro S+ZPOS na   
              Židlochovicku 
 
II. Zvýšení informovanosti o soc. službách pro děti a mládež se zdravotním a 
tělesným postižením a podpora jejich poskytování  v regionu 
     II.1: Zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti v oblasti soc. služeb  pro   
         děti a mládež se zdravotním a tělesným  postižením na území, podpora diagnostiky a  
         obecné informovanosti  o nabízených službách 
     II.1.1: Pořádání setkání a podpora působení specializovaných poskytovatelů služeb  
         zdravotně postiženým dětem a mládeži v regionu 
     II.1.2: Publicita soc. služeb pro děti a mládež se zdravotním postižením 
 
III. Zvýšení informovanosti o možnostech prevence před sociálně patologickými 
jevy dětí a mládeže a doplnění stávající nabídky preventivních projektů 
    III.1.1: Zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti v oblasti prevence před  
         patologickými jevy 
    III.1.2: Nízkoprahové centrum pro děti a mládež – zachování provozu 
 
IV. Průřezová priorita – podpora informovanosti veřejnosti o sociálních službách  
    IV.1.1. Přednášky zaměřené na problematiku demencí spojené s aktivizačními aktivitami 
    IV.1.2. Zajištění prostor pro poradenské pracoviště o.s. Persefona 
    IV.1.3. Zajištění prostor pro poradenské pracoviště Okresní organizace Svazu tělesně 
postižených  
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18. Popis navržených realizačních aktivit 
 
     I. 1.1: Pořádání  pravidelných  kulatých stolů 
Realizátor projektu: Triáda KPSS 
Popis projektu: Pravidelná setkávání účastníků soc. služeb pro seniory a zdravotně 
postižené seniory a dospělé osoby.  
Doba realizace: od 2011 průběžně 
Celkové náklady: 1000Kč ročně  
Způsob financování: Město Židlochovice  100% : 1 000Kč 
 
     I. 1.2: Publicita soc. služeb pro S+ZPOS v regionu  
Realizátor projektu: Města a obce správního území ORP Židlochovice 
Popis projektu: vytvoření databáze informací o sociálních službách, vytvoření plánu 
publicity a její realizace (informační síť místních samospráv, vytvoření místa pro soustředění 
informací – např. zřízení  informační linky, informování prostřednictvím místních médií, 
vydávání informačních tiskovin – průvodců a jejich aktualizace., záměr bude řešen společně 
s publicitou služeb pro zdravotně a tělesně postižené děti a mládež (viz.aktivita II.1.2.)) 
Doba realizace: stávající aktivita, průběžně   
Celkové náklady: 30 000,-Kč 
Způsob financování: Město Židlochovice a obce regionu 50%: 15 000Kč 
                                  dotační podpora 50%:                          15 000Kč  
 
     I. 2.1: Pečovatelská služba – Oblastní charita Rajhrad 
Realizátor projektu: Oblastní charita Rajhrad 
Popis projektu:dle zákona 108/2006 Sb. 
Doba realizace: stávající služba  
Celkové náklady: cca 1 103 000Kč 
Způsob financování: vlastní účast 10%:         110 000Kč 
  dotační podpora 90%:   993 000Kč 
 
     I. 2.2: Pečovatelská služba – Město Židlochovice/PS Židlochovice 
Realizátor projektu:Město Židlochovice, Pečovatelská služba Židlochovice 
Popis projektu: dle zákona 108/2006 Sb., cílem je rozšíření služby a uspokojení poptávky, 
kapacita 170 klientů za rok , 7 pracovníků 
Doba realizace: stávající služba 
Celkové náklady: cca 1 994 915Kč 
Způsob financování: vlastní podíl (vč. příspěvků uživatelů) 60% 1100 000Kč 
                                  dotační podpora    40%: 1 000 000Kč     
 
     I. 2.3: Odlehčovací služby – DLBsH Oblastní charita Rajhrad 
Realizátor projektu: Oblastní charita Rajhrad 
Popis projektu: Služba dle zákona 108/2006 Sb. , forma  pobytová, 480 klientů/rok 
Doba realizace: stávající služba 
Celkové náklady: cca 12 839 000,-Kč 
Způsob financování: vlastní podíl 36,6% : 4 700 000Kč 
                                  dotační podpora 63,4 % : 8 139 000Kč 
 
     I. 2.4: Domov se zvláštním režimem – Villa Martha 
Realizátor projektu: OS Betanie – křesťanská pomoc 
Popis projektu: Služba dle zákona 108/2006 Sb. , forma  pobytová, 17 klientů 
Doba realizace: stávající služba 
Celkové náklady: nejsou k dispozici 
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Způsob financování: zajišťuje realizátor 
 
       I.2.5: Dům Matky Rosy - Domov pro seniory 
Realizátor projektu: Česká provincie Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova 
Popis projektu: komplexní  sociální služby v rozsahu stanoveném §49 zákona č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách, kapacita max. 40 uživatelů  
Doba realizace: stávající služba 
Celkové náklady: 7 956 900Kč 
Způsob financování: vlastní podíl 55,03%: 4 378 650Kč 
                                 dotační podpora 44,97%: 3 578 250 Kč 
 
     I. 3.1: Chráněné bydlení Rajhrad – Oblastní charita Rajhrad 
Realizátor  projektu: Oblastní charita Rajhrad 
Popis projektu: přestavba budovy v areálu Oblastní charity Rajhrad na chráněné bydlení 
pro zdravotně postižené osoby trpící demencí a seniory. 
Doba realizace: 2012  
Celkové náklady: investice: 30 mil.Kč 
                             roční provoz: 8 mil.Kč  
Způsob financování: investice : vlastní účast 15%, dotační podpora 85% z ROP 
   
     I. 3.2: Chráněné bydlení Nosislav – Českobratrská církev evangelická 
Předkladatel projektu: Farní sbor ČCE v Nosislavi 
Popis projektu: stavba objektu pro provozování chráněného bydlení pro osoby s omezenou 
pohyblivostí a přiznaným druhým stupněm závislosti na péči a vyšším, ve věku nad 40 let. 
Doba realizace: 2012-13 
Celkové náklady:  investice 20 mil.Kč 
                             roční provoz 3,5 mil.Kč 
Způsob financování: investice - vlastní podíl 15%, dotační prostředky 85% z ROP    
 
     I. 3.3: Dům pro seniory – obec Moutnice 
Realizátor projektu: obec Moutnice 
Popis projektu: chráněné bydlení pro zdravotně postižené a seniory 
Doba realizace: 2012 
Celkové náklady:  k datu zpracování dokumentu není známo 
Způsob financování:  k datu zpracování dokumentu není známo 
 
     I. 3.4: Rozšíření DPS a denní stacionář (III.etapa) 
Realizátor projektu: Město Židlochovice 
Popis projektu: rozšíření počtu bytů v DPS a vybudování denního stacionáře pro seniory  
Doba realizace: 2013 
Celkové náklady:  k datu zpracování dokumentu není známo 
Způsob financování:  k datu zpracování dokumentu není známo 
 
     I.3.5: Podpora působení specializovaných poskytovatelů služeb pro S+ZPOS na   
         Židlochovicku 
Realizátor projektu: Město Židlochovice, Svaz tělesně postižených, Okresní organizace 
Brno – venkov,o.s. 
Popis projektu:  podpora detašovaných pracovišť, informování v obcích, spolupráce 
s poskytovateli ze strany zadavatele. 
Doba realizace: 2011 a  dále 
Celkové náklady: dle konkrétního rozpočtu 
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Způsob financování: společné financování realizátorů s max. využitím dotačních 
prostředků 
 
     II.1.1: Pořádání setkání a podpora působení specializovaných poskytovatelů 
služeb zdravotně postiženým  dětem a mládeži v regionu 
Realizátor projektu: poskytovatelé spec. soc. služeb: APLA Jižní Morava, Raná péče, 
Město Židlochovice a ostatní obce ORP  
Popis projektu: Ve spolupráci s poskytovateli specializovaných služeb pořádat setkání 
zaměřená na osvětu a možnosti využití nabízených služeb. Umožnění setkávání rodičů a 
dalších rod. příslušníků k předávání zkušeností a informací. 
Doba realizace: 2011 a dále 
Celkové náklady: dle konkrétního rozpočtu 
Způsob financování: společné financování realizátorů s max. využitím dotačních 
prostředků 
 
     II.1.2: Publicita soc. služeb pro děti a mládež se zdravotním postižením 
Realizátor  projektu: Města a obce správního území ORP Židlochovic 
Popis projektu: vytvoření plánu publicity a její realizace (informační síť místních 
samospráv, informování prostřednictvím místních médií, vydávání informačních tiskovin – 
průvodců a jejich aktualizace, záměr bude řešen společně s publicitou služeb pro seniory a 
zdravotně postižené seniory a dospělé osoby (viz aktivita I.1.2.) 
Doba realizace: 2011 a dále 
Celkové náklady: viz aktivita I.1.2. 
Způsob financování: viz aktivita I.1.2. 
 
    III.1.1: Zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti v oblasti prevence 
před   patologickými jevy 
Předkladatel projektu: Města a obce správního území ORP Židlochovic, organizace 
zabývající se prevencí patologických jevů ( např.Podané ruce ), ZŠ v regionu. 
Popis projektu: Ze strany zadavatelů zlepšit spolupráci  a zvýšit povědomí o nových 
možnostech prevence. 
Doba realizace: průběžně 
Celkové náklady: dle konkrétních projektů  
Způsob financování: konkrétní aktivity  budou financovány v rámci jednotlivých projektů 
specializovaných organizací, které mají regionální příp. státní spádovost (např. Podané ruce) 
 
    III.1.2: Nízkoprahové centrum pro děti a mládež – udržení činnosti  
Předkladatel projektu: Oblastní charita Rajhrad 
Popis projektu: zaměření na práci s dětmi a mládeží, působí v prevenci kriminality a 
závislostí všech druhů . Samotná činnost bude založena zejména na práci proškolených 
dobrovolníků z řad obyvatel. 
Doba realizace: 2011 
Celkové náklady:  k datu zpracování dokumentu nejsou k dispozici  
Způsob financování: prostředky na provoz zajišťuje Oblastní charita Rajhrad, Město 
Židlochovice poskytuje prostory 
 
    IV.1.1. Přednášky zaměřené na problematiku demencí spojené s aktivizačními 
aktivitami 
Předkladatel projektu: Rodinná pohoda Vyškov, o.s. 
Popis projektu: zaměřené na pečující o osoby postiženými demencí,  uspořádání přednášky 
v rozsahu cca 2 hodin  a tréninku paměti (cca 1 hodina) 
Doba realizace: 2x ročně 
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Celkové náklady:  k datu zpracování dokumentu nejsou k dispozici  
Způsob financování: náklady na lektora hradí Rodinná pohoda Vyškov, o.s., prostory a 
informační kampaň zajistí na své náklady město Židlochovice 
 
 
    IV.1.2. Zajištění prostor pro poradenské pracoviště o.s. Peresfona 
Předkladatel projektu: Persefona, o.s. 
Popis projektu: zaměření na práci s obětmi domácího násilí, v detašovaném pracovišti 
bude pracovník o.s.Persefona poskytovat poradenství, 
Doba realizace: 1x měsíčně  
Celkové náklady:  k datu zpracování dokumentu nejsou k dispozici  
Způsob financování: náklady hradí o.s. Persefona, město Židlochovice poskytne prostory a 
součinnost při propagaci. 
 
 
    IV.1.3. Zajištění prostor pro detašované pracoviště okresní organizace Svazu 
tělesně postižených  
Předkladatel projektu: Svaz tělesně postižených, okresní organizace Brno – venkov 
Popis projektu: poskytování poradenství pro tělesně postižené osoby a jejich pečovatele,  
Doba realizace: 1x měsíčně  
Celkové náklady:  k datu zpracování dokumentu nejsou k dispozici  
Způsob financování: náklady hradí Svaz tělesně postižených, organizace Brno - venkov, 
město Židlochovice poskytne prostory a součinnost při propagaci.  
 
 
 
19. Ekonomická analýza  
 
Investiční záměry jsou vázány na získání dotačních prostředků. Nositelem investic jsou 
realizátoři projektu.  
 
Provozní náklady jsou hrazeny z úhrad od klientů, dotací MPSV a JMK a dále od sponzorů. 
V tomto plánovacím období budou ve spolupráci s JMK shromažďovány údaje o výši 
financování sociálních služeb z rozpočtů obcí tak, aby byl nastaven systém spravedlivého 
podílení se na financování služeb v území.  
 
 
 
20. Popis průběžného vyhodnocování 
 
Pracovní skupiny se budou scházet 1x za pololetí, sezvání a program zajistí koordinátoři . 
Součástí setkání bude průběžné vyhodnocování realizace aktivit a přijetí opatření. 
Ke konci kalendářního roku  bude vypracována závěrečná zpráva.  
 
 
 
V Židlochovicích dne 1. listopadu 2011 
 
Lenka Brázdová, koordinátorka KPSS 
ing. Jana Richterová 


