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1 ÚVODNÍ ČÁST 
 
Zadání, cíle, metodika 
 
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 proběhla první aktualizace plánu na období 2011 – 2015. V roce 2015 byly realizovány 
práce na druhé aktualizaci plánu pro období 2016 – 2019. 
 
Cílem je vypracování plánu rozvoje sociálních služeb v Židlochovickém regionu, který bude co 
nejlépe odpovídat potřebám uživatelů, možnostem poskytovatelů a zadavatelů, a tím i bude 
vytvářet předpoklady pro co nejefektivnější využití investovaných prostředků. 
 
Komunitní plán pro ORP Židlochovice je navázán na Strategii rozvoje města pro období 2015 
až 2024 a dále na dokument Strategie správního obvodu ORP Židlochovice, který byl 
výstupem projektu meziobecní spolupráce (realizován v období 2013 – 2015). Dále je 
dokument provázán se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském 
kraji na období 2015 – 2017. 
 
Při zpracování aktualizace byla využita metoda komunitního plánování, tj. metoda, kdy je 
umožněno zástupcům všech klíčových skupin (uživatel, poskytovatel, zadavatel) v řešeném 
území se aktivně podílet na vytváření plánu. V praxi to znamenalo, že proběhla jednání 
(diskuze) s poskytovateli, zadavateli (zejména představitelé obcí) a uživateli sociálních služeb. 
Proběhlo rovněž dotazníkové šetření mezi těmito skupinami. 
 
V první etapě byla provedena analýza současného stavu sociální oblasti včetně analýzy 
demografických charakteristik a nezaměstnanosti. Analýza byla doplněna dotazníkovým 
šetřením (viz výše). 
 
Na základě shromážděných analytických podkladů (popis území, demografická analýza, 
zjištění potřeb uživatelů, průzkum poskytovatelů a jejich současných možností i plánů do 
budoucna, zjištění hlediska zadavatelů) byly definovány problémové oblasti a příslušné cílové 
skupiny. V návrhové části byla představena vize, určeny priority a v rámci nich navržena 
opatření. 
 
Zdroje informací 
 

- Strategický plán rozvoje města Židlochovice na léta 2015 až 2024 
- Strategie území správního obvodu ORP Židlochovice na léta 2015 – 2024 (výstup 

projektu meziobecní spolupráce) a Akční plán meziobecní spolupráce na roky 2016 – 
2017 

- Český statistický úřad (www.czso.cz) – Sčítání lidu, domů a bytů 2011, demografické 
ročenky 

http://www.czso.cz/
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- Webové portály a propagační materiály poskytovatelů sociálních služeb v regionu 
a v Brně 

- Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Židlochovice 2011 – 2015 
 
Vyhodnocení komunitního plánu za období 2011 – 2015 
 
K prioritám posledního komunitního plánu patřilo rozšíření sociálních služeb pro seniory 
a zdravotně postižené. Oblastní charita Rajhrad realizovala projekt „Chráněné bydlení sv. 
Luisy“ pro osoby se zdravotním postižením -  osoby s demencí s kapacitou 20 lůžek. 
V Nosislavi začala výstavba chráněného bydlení pro osoby s tělesným postižením od 40 let 
věku a seniory, kapacita zařízení je 10 klientů, službu bude provozovat Diakonie ČCE Brno, 
uvedení do provozu je plánováno na začátek roku 2016. 
 
Úspěšně probíhají aktivizační činnosti pro seniory spojené s problematikou demence, tzv. 
trénování paměti, které získává stále větší popularitu. Trénování probíhá 4x ročně. 
 
Zatím se nezrealizoval záměr obce Moutnice – výstavba domova pro seniory. 
 
Záměr města Židlochovice – zbudování denního stacionáře pro seniory a zdravotně postižené 
se zatím také nezrealizoval. V současné době jsou však již vykoupeny pozemky a v plánu je 
podat žádost o dotaci na denní stacionář pro zdravotně postižené. 
 
V území byla zbudována i soukromá a obecní zařízení – Akátový dům v Rajhradě, Seniorpark 
v Medlově, DPS Žabčice. 
 
V provozu je nízkoprahové zařízení VATA, prioritou bylo jeho zachování i nadále. Město 
podporuje spolupráci Vaty se základní školou a poskytuje tomuto zařízení prostory. 
 
Město Židlochovice podporuje služby jako je Persefona (poskytnutí zázemí pro poradnu), 
nově působí v Židlochovicích etopedická poradna (poskytnutí prostor k provozu). Jsou 
podporovány i další nadregionální služby působící v našem regionu, příspěvky jsou 
poskytovány dle individuálních žádostí, s okolními obcemi se jedná o příspěvcích na jejich 
uživatele sociálních služeb. 
 
Nepodařilo se udržet poradnu Svazu tělesně postižených, která v Židlochovicích působila 
řadu let. 
 
Prioritou bylo také zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních službách pro stanovené 
cílové skupiny – seniory, zdravotně postižení, děti a mládež ohrožená sociálně patologickými 
jevy. Regionální informační brožura byla vydána naposledy v r. 2010, z finančních důvodů 
nebyla aktualizace provedena, k dispozici je katalog služeb pro celý Jihomoravský kraj, kde 
jsou sociální služby v našem regionu zahrnuty. Občané jsou informováni o sociálních 
službách na webu města, v současnosti probíhá aktualizace a rozšíření webových stránek. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 
 

2.1 Charakteristika území ORP Židlochovice 
 
Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Židlochovice leží v Jihomoravském 
kraji, jižně od krajského města Brna, je součástí regionu NUTS II Jihovýchod, který sdružuje 
území dvou krajů - Jihomoravského a Vysočiny. Celková plocha území je 19431 ha, počet 
obyvatel je 31 921 (31. 12. 2014), průměrná hustota osídlení je téměř 165 obyv./km2, což 
v rámci ČR představuje nadprůměr. 
 
V současnosti  SO ORP Židlochovice zahrnuje 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. 
Statut města mají Rajhrad a Židlochovice, status městyse mají Medlov a Nosislav. 
 
Obr. 1: Administrativní členění správního obvodu Židlochovice 

 
Zdroj: ČSÚ 

 
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). 
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2.2 Demografická analýza 
 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice měl k 31. 12. 2013 celkem 31 415 
obyvatel, což je přibližně o 4000 více než v roce 2002. Z Tab. 1 i Obr. 2 je znatelný nárůst 
počtu obyvatel v posledních letech. 
 
Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Židlochovice 
rok  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

počet 
obyv.  

27 244 27 334 27 506 27 805 27 860 28 039 28 826 29 167 29 608 29 958 30 501 31 050 31 415 

Zdroj: ČSÚ (Vybrané charakteristiky SO ORP Židlochovice) 

 
Obr. 2 Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Židlochovice 

 
Zdroj: ČSÚ (Vybrané charakteristiky SO ORP Židlochovice) 

 
Na růstu počtu obyvatel se významnou měrou podílela zejména migrace (stěhování obyvatel 
z Brna do jeho zázemí), méně potom přirozený přírůstek (viz Tab. 2 a Obr. 3). Od roku 2003 
nabývají přirozený i migrační přírůstek kladných hodnot. Migrační přírůstek dosahoval 
nejvyšších hodnot v roce 2007 (na tom se mohlo podílet např. ukončení výstavby nových 
bytů v Rajhradě nebo výstavba rodinných domů v Syrovicích) a dále v roce 2011. Kladné 
migrační saldo je způsobeno především tím, že do oblasti se stěhují lidé z Brna, oblast se 
nachází v jeho těsném zázemí a to z ní společně s dobrou dopravní dostupností a relativně 
dobrou občanskou vybaveností dělá atraktivní oblast z hlediska bydlení. Kladný přirozený 
přírůstek koresponduje s celkovou situací jak v Jihomoravském kraji, tak v celé ČR (zvýšení 
počtu narozených dětí v posledních letech). V následujících letech lze předpokládat podobný 
trend. 
 
Tab. 2 Přírůstky na 1000 obyvatel v rámci SO ORP Židlochovice 

rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celkový 90 172 299 55 179 787 341 441 350 585 549 365 

přirozený -66 -39 28 -19 9 57 24 81 67 120 77 91 

stěhováním 156 211 271 74 170 730 317 360 283 465 472 274 

Zdroj: ČSÚ (Vybrané charakteristiky SO ORP Židlochovice) 
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Obr. 3 Pohyb obyvatelstva v SO ORP Židlochovice 

 
Zdroj: ČSÚ (Vybrané charakteristiky SO ORP Židlochovice) 

 
Průměrný věk obyvatelstva SO ORP Židlochovice se pohybuje kolem 40 let (hodnoty 39,7 let 
v r. 2006 a 39,9 let v r. 2013, viz Obr. 4), přičemž u žen dosahuje vyšších hodnot než u mužů 
(rozdíl přibližně tři roky), což je dáno i tím, že ve vyšších věkových skupinách je více žen než 
mužů. 
 
Obr. 4 Průměrný věk mužů a žen v SO ORP Židlochovice 

 
Zdroj: ČSÚ (Vybrané charakteristiky SO ORP Židlochovice) 

 
Věková struktura SO ORP Židlochovice (viz Obr. 5) odpovídá věkové struktuře obyvatel 
Jihomoravského kraje. Nejvíce zastoupena je věková skupina 35-39 let a dále 30-34 let, což 
koresponduje s populačně silnými ročníky v 70. letech. Baby boom v posledních letech se 
také projevil na věkové pyramidě: věková skupina 0-4, případně 5-9 let je zastoupena 
výrazněji než věková skupina 10-14 let. I přes tento fakt je však pravděpodobné, že baby 
boom v posledních letech byl jen relativně krátkodobou záležitostí a že v budoucnu bude 
přibývat skupin ve vyšším věku. 
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Obr. 5 Věková struktura obyvatel SO ORP Židlochovice (jednotlivé skupiny jsou uvedeny v 
%) 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

 
O výše zmíněném vypovídá i Obr. 6, kde je zobrazen podíl věkových skupin 0 – 14 a 65+ na 
celkovém počtu obyvatelstva. Podíl dětské složky (věkové skupiny 0-14 let) sice narůstá, ale 
stejně tak narůstá i podíl věkové skupina 65+, což souhlasí s celorepublikovým trendem; 
v budoucnosti tedy nelze opomenout proces demografického stárnutí populace v rámci SO 
ORP. Do budoucna lze očekávat další nárůst osob ve věku 65+ a také nárůst počtu dětí 
a mladých ve věku 10 – 19 let. 
 
Obr. 6 Podíl věkových skupin 0 – 14 a 65+ na celkovém počtu obyvatelstva v rámci SO ORP 
Židlochovice (%) 

 
Zdroj: ČSÚ (Vybrané charakteristiky SO ORP Židlochovice) 

 
Jak již bylo uvedeno výše, v posledních několika letech narůstá počet narozených dětí. Je to 
mimo jiné způsobeno zejména tím, že ročníky z populačně silných 70. let zakládají rodiny. 
Dalším faktorem může být i to, že se na Židlochovicko stěhují mladé páry odjinud (zejména 
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z Brna), které zde pak také zakládají rodiny. Obr. 7 ukazuje vývoj počtu narozených v rámci 
ORP Židlochovice. 
 
Obr. 7 Narození v SO ORP Židlochovice 

 
Zdroj: ČSÚ (Vybrané charakteristiky SO ORP Židlochovice) 

 

2.3 Domácnosti a bytová výstavba 
 
V návaznosti na demografickou analýzu uvádíme i přehled hospodařících domácností v SO 
ORP Židlochovice a jeho srovnání s Jihomoravským krajem (viz Obr. 8 a 9).  Jak v ORP, tak 
v JMK výrazně převažují hospodařící domácnosti s jednou rodinou, přičemž v rámci 
Židlochovicka je tento podíl vyšší než u Jihomoravského kraje (68 % v ORP oproti 62 % 
v JMK). V rámci jednočlenných domácností převažují úplné rodiny bez závislých dětí 
(srovnatelné hodnoty – 45 a 46 %), následují úplné rodiny se závislými dětmi (zde je rozdíl 
mezi ORP a JMK výraznější, může to být způsobeno tím, že na Židlochovicku je více mladých 
rodin, které se sem přistěhovaly např. z Brna, případně i z jiných ORP v rámci JMK). Rozdíl 
mezi procentuálním počtem rodin se závislými dětmi je 4 %. Co se týče neúplných rodin bez 
závislých dětí, zde je situace v ORP a JMK obdobná, naopak domácností tvořených neúplnou 
rodinou se závislými dětmi je na Židlochovicku procentuálně méně než v rámci 
Jihomoravského kraje. 
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Obr. 8 Hospodařící domácnosti v ORP Židlochovice a v Jihomoravském kraji 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

 
Obr. 9 Srovnání jednočlenných domácností v SO ORP Židlochovice a Jihomoravském kraji 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

 
Oblast SO ORP Židlochovice je v posledních letech výrazně ovlivňována suburbanizací. 
Důležitými faktory jsou výhodná poloha v zázemí města Brna, dobrá dopravní dostupnost, 
významnou roli však hrají i samotné obce, které umožňují výstavbu nových rodinných domů 
a bytů. V některých obcích tedy vznikají nové „čtvrti“, kde se koncentrují zejména rodiny 
s mladšími dětmi. Nadměrná suburbanizace a koncentrace nově příchozích obyvatel do 
jedné lokality však může vést k izolaci některých skupin obyvatel, kteří se nesžijí se 
starousedlíky. Situaci ohledně postupující bytové výstavby znázorňuje Obr. 10. 
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Obr. 10 Dokončené byty celkově a dokončené byty na 1000 obyvatel v ORP Židlochovice 

 
Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky 

 

2.4 Ekonomická aktivita obyvatel 
 
Ekonomickou aktivitu obyvatel v rámci SO ORP Židlochovice shrnuje Tab. 3. Je vidět, že 
z celkového počtu ekonomicky aktivních je více mužů než žen (přibližně 56 % EA mužů oproti 
44 % EA žen). Menší procentuální rozdíl je mezi zaměstnanci – muži a zaměstnanci – ženami 
(přibližně 52 % zaměstnanci – muži a 48 % zaměstnanci – ženy). Naopak u zaměstnavatelů 
a pracujících na vlastní účet jsou procentuální rozdíly větší (v obou případech přibližně 77 % 
muži a 23 % ženy; oproti Jihomoravskému kraji, kdy zaměstnavatelů mužů je 74 % a mužů 
pracujících na vlastní účet 71 %). Na rodičovské dovolené byly v r. 2011 v rámci SO ORP 
Židlochovice evidovány jen ženy. Podrobněji je analýza nezaměstnanosti představena 
v kapitole týkající se nezaměstnanosti a cílových skupin. 
 
Tab. 3 Ekonomická aktivita obyvatel v SO ORP Židlochovice 

 
celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 14 836 8 292 6 544 

v 
tom: 

zaměstnaní 13 844 7 781 6 063 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 10 882 5 713 5 169 

zaměstnavatelé 439 339 100 

pracující na vlastní účet 1 826 1 410 416 

ze 
zaměstnaných 

pracující důchodci 509 270 239 

na rodičovské dovolené 365 0 365 

nezaměstnaní 992 511 481 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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V souvislosti s analýzou ekonomické aktivity žen se nabízí i srovnání SO ORP Židlochovice 
a Jihomoravského kraje. V Tab. 4 jsou uvedeny procentuální podíly jednotlivých skupin 
ekonomicky aktivních žen (počítáno z celkového počtu ekonomicky aktivních žen). 
Jihomoravský kraj vykazuje vyšší podíl ekonomicky aktivních žen celkem, nicméně v rámci 
ORP Židlochovice lze sledovat vyšší podíl zaměstnaných žen (rozdíl 3 %), podobná situace je 
u zaměstnankyň (rozdíl přibližně 4,5 %). Naopak podíl zaměstnavatelek a žen pracujících na 
vlastní účet je v rámci Jihomoravského kraje vyšší (řádově v desetinách procent). Zajímavým 
jevem je vyšší podíl žen na mateřské dovolené – na Židlochovicku téměř 5,6 %, 
v Jihomoravském kraji kolem 4,2 %. Procento nezaměstnaných žen je na Židlochovicku menší 
než v Jihomoravském kraji, což odráží celkovou situaci ohledně nezaměstnanosti v regionu 
(viz dále). 
 
Tab. 4 Srovnání struktury ekonomicky aktivních žen v rámci SO ORP Židlochovice 
a Jihomoravského kraje (%) 

 
ORP JMK 

Ekonomicky aktivní ženy (% z celkového počtu EA) 6 544 (44,11 %) 260 937 (45,62 %) 

v tom: 

zaměstnané 92,65 89,14 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnankyně 78,99 74,45 

zaměstnavatelky 1,53 1,89 

pracující na vlastní účet 6,36 7,36 

ze zaměstnaných 
pracující důchodkyně 3,65 4,56 

ženy na mateřské dovolené 5,58 4,24 

nezaměstnané 7,35 10,86 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

 

2.5 Nezaměstnanost a pracovní příležitosti 
 
Následující část analýzy podává přehled dostupných informací o nezaměstnanosti v rámci 
ORP Židlochovice, Jihomoravského kraje a okresu Brno – venkov. Za ORP Židlochovice se 
podařilo zjistit jen některé údaje (viz Tab. 5). 
 
Tab. 5 Celková nezaměstnanost a podíl žen na celkovém počtu nezaměstnaných v rámci 
ORP Židlochovice 

ORP Židlochovice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evidovaní uchazeči 1 005 854 636 626 1 066 1 025 923 839 1188 

Míra nezaměst. (%) 6,53 5,49 4,08 4,00 7,66 7,44 6,80 5,70 8,07 

z toho ženy (počet) 499 459 200 227 482 454 355 427 607 

z toho ženy (%) 49,65 53,75 31,45 36,26 45,22 44,29 38,46 50,89 51,09 
Zdroj: ÚP Židlochovice 
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Tab. 6 Nezaměstnanost v rámci ORP Židlochovice (dle nové metodiky) 
  data za prosinec 2014 data za červenec 2015 

Dosažitelní uchazeči 15-64 1 254 1 044 

Obyvatelstvo 15-64 21 283 21 404 

Podíl nezaměstnaných osob 5,90% 4,90% 

Volná místa 231 215 

Počet nezaměstnaných absolventů  8 17 

Osoby nad 50 let 78 43 

Dlouhodobě nezaměstnaní (>5 měsíců)  167 53 

Zdroj: ÚP Židlochovice 

 
Nezaměstnanost v rámci ORP Židlochovice se dlouhodobě drží na relativně nízkých 
hodnotách. Podíl nezaměstnaných žen na celkovém počtu nezaměstnaných se pohybuje 
kolem 50 % (viz Obr. 11). Výkyvy byly zaznamenány v letech 2007 a 2008, což může souviset 
se zvýšenou porodností (matky na mateřské dovolené nejsou evidovány jako uchazečky 
o zaměstnání); je to však pouze domněnka, k jejímuž ověření by byla potřeba podrobnější 
analýza. V posledních letech je podíl nezaměstnaných žen v rámci ORP Židlochovice nepatrně 
vyšší; nabízí se vysvětlení, že na pracovním úřadě je evidován větší počet matek po mateřské 
dovolené nebo matek pečujících o dítě, které nejsou pro trh práce příliš atraktivní. V regionu 
dále existuje skupina nezaměstnaných absolventů, jejichž počet však kolísá v závislosti na 
ročním období (během letních prázdnin jsou často absolventi hlášeni na ÚP nebo stále 
hledají práci, v podzimních a zimních měsících se toto číslo snižuje). Stejně tak zde existuje 
skupina dlouhodobě nezaměstnaných (nad 5 měsíců) – ne všichni jsou však evidováni, a dále 
skupina nezaměstnaných osob starších 50 let.   
 
Obr. 11 Počty nezaměstnaných celkově a nezaměstnaných žen 

 
Zdroj: ČSÚ; čtvrtletní výkazy nezaměstnanosti (vždy k poslednímu čtvrtletí daného roku) 
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Obr. 12 Vývoj podílu nezaměstnaných žen v ORP Židlochovice, v okrese Brno – venkov 
a v Jihomoravském kraji – počítán podíl z celkového počtu nezaměstnaných 

 
Zdroj: ČSÚ; čtvrtletní výkazy nezaměstnanosti (vždy k poslednímu čtvrtletí daného roku) 

 
Shrnutí analýz 
 
Silné stránky: 

- relativně příznivá věková struktura (nárůst procentuálního podílu mladé složky 
obyvatelstva) 

- vyšší hodnoty porodnosti 
- nízká nezaměstnanost, existence pracovních příležitostí v blízkém Brně 

 
Slabé stránky 

- demografické stárnutí populace 
- ohrožení skupin obyvatel nezaměstnaností (matky s dětmi, starší občané) 
- v některých případech předimenzovaná výstavba satelitních městeček, která může 

vést k izolaci skupin obyvatel a potenciálním konfliktům a sociálním problémům 
 

2.6 Cílové skupiny 
 
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, 
která je definována jako oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého 
zdravotního stavu, pro krizovou sociální 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. Dále může být 
sociální služba poskytována osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 
(zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, 
a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb) 
a zdravotně postiženým (osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo 
kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci 
jiné osoby). 
V tomto výše uvedeném smyslu nalézáme na řešeném území následující cílové skupiny: 
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Zdravotně postižení – děti a mladiství do 18 let a dospělé osoby 
 
V roce 2014 byly vypláceny Úřadem práce v rámci celého ORP Židlochovice tyto příspěvky na 
péči: 
 
příspěvek na péči pro osoby do 18 let – jedná se o vyplácené PnP: 

- 98 osob 
- Dle stupňů závislosti  

  I. stupeň – 32 osob 

  II. stupeň – 25 osob 

  III. stupeň – 11 osob 

  IV. stupeň – 30 osob 
 
příspěvek na péči pro osoby nad 18 let – jedná se o vyplácené PnP: 

- 940 osob 
- Dle stupňů závislosti  

  I. stupeň – 221 osob 

  II. stupeň – 328 osob 

  III. stupeň – 242 osob 

  IV. stupeň – 149 osob 
 
Oběti domácího násilí 
 
V roce 2014 bylo na území ORP Židlochovice zaznamenáno: 

- počet případů týraných dětí: 3 
- počet případů zanedbávaných dětí: 84 
- počet rodin ohrožených domácím násilím: 18 

 
Děti a mládež ohrožení sociálně patologickými jevy (závislosti, trestná činnost) 
 
V roce 2014 bylo na území ORP Židlochovice zaznamenáno: 

- počet klientů kurátora pro mládež: 129 (z toho výchovné problémy 64, trestná 
činnost 36) 

- počet dětí s nařízenou ústavní výchovou: 8 
- počet rozhodnutí o výchovných opatřeních: 16 

 
Za rok 2014 bylo zaevidováno 197 klientů SPOD. 
 
Náhradní rodinná péče 
 
V roce 2014 bylo na území ORP Židlochovice evidováno: 
 

- počet pěstounů: 32 
- počet jim svěřených dětí: 27 
- počet podaných žádostí o náhradní rodinnou péči: 11 
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Osoby ohrožené sociálním vyloučením, sociální poradenství 
 
V roce 2014 bylo na území ORP Židlochovice evidováno: 
 

- počet osob propuštěných z výkonu trestu: 21 (bylo jim poskytnuto poradenství, 
zajištění materiálních potřeb a ubytování) 

- počet nově zaevidovaných klientů sociální práce: 207 
- počet klientů, se kterými se kontinuálně pracuje: 43 
- počet zdravotně postižených klientů využívajících sociální poradenství: 78 
- počet ostatních klientů, jimž bylo poskytnuto poradenství (nezaměstnaní, zdravotně 

postižení, senioři): není evidován 
- počet osob bez přístřeší: není evidován 

 
Nezaměstnaní 
 
V současnosti tvoří cca 6% obyvatel regionu (prosinec 2014), respektive necelých 5 % 
(červenec 2015) – odchylky jsou způsobeny pravděpodobně sezónností některých 
zaměstnání. Ve srovnání s ostatními správními obvody ORP v okolí Brna je nezaměstnanost 
nižší, nicméně i zde existují specifické skupiny nezaměstnaných (absolventi škol, mladé 
matky s malými dětmi, dále pak lidé předdůchodového věku - od 50 let), které se mohou 
potenciálně stát skupinami ohroženými sociálním vyloučením. 
 
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. 
 
Drogová problematika je dle vyjádření starostů obcí velice aktuální, nedobrá situace je např. 
v Žabčicích nebo v Blučině. V těchto případech je nutné spolupracovat s Policií ČR, což se ve 
všech případech nedaří. V budoucnosti bude nutné více se zaměřit na prevenci. 
 
Etnické menšiny 
 
V regionu Židlochovicko se vyskytují zejména občané vietnamské, ukrajinské, ruské a romské 
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. 
 
Sociálně slabší občané: počty na základě vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi 
(vypláceny Úřadem práce, za celý správní obvod ORP Židlochovice) 
 
příspěvek na živobytí: 186 osob (celý SO ORP) 

- zvlášť za město Židlochovice: 30 osob s trvalým pobytem celkem, z tohoto počtu 23 
osob s trvalým pobytem, které zde mají i skutečný pobyt 
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doplatek na bydlení: 81 osob (celý SO ORP) 
- zvlášť za město Židlochovice: 14 osob s trvalým pobytem celkem, z tohoto počtu 10 

osob s trvalým pobytem, které zde mají i skutečný pobyt 
 

2.7 Zjištění potřeb 
 
V rámci aktualizace proběhlo několik dotazníkových šetření: mezi poskytovateli, uživateli 
a zadavateli sociálních služeb. 
 

1) Výsledky dotazníkového šetření mezi uživateli a potenciálními uživateli sociálních 
služeb 

 
Na základě analýz odpovědí uživatelů lze uskutečnit stručné shrnutí základních potřeb, 
názorů a postojů zástupců jednotlivých cílových skupin uživatelů nebo potenciálních 
uživatelů sociálních služeb v ORP Židlochovice. 
 
Skupina rodičů dětí se zdravotním postižením 

- Jsou spokojeni s nabídkou sociálních služeb 
- Způsob informování o sociálních službách považují za dostačující (dávají přednost 

webovým stránkám), v případě potřeby by se obrátili na praktického lékaře nebo 
sociální odbor 

- Uvítali by výpomoc při hlídání dětí, alespoň příležitostnou (v době, kdy pečující osoba 
ukončí rodičovskou dovolenou a nastoupí do zaměstnání, by využili i pravidelnou 
výpomoc při hlídání dětí) – i dobrovolníci 

- Dále by ocenili setkávání rodičů postižených dětí (výměna zkušeností) 
 
Skupina osob se zdravotním postižením, pečující osoby a profesionální pečovatelé 

- Pečující osoby se cítí být dostatečně a adekvátně informovány, v případě potřeby by 
se obrátily na praktického lékaře nebo sociální odbor, případně by hledaly informace 
na internetu 

- Osoby pečující o zdravotně postižené zejména mladšího věku (např. rodiče žáků, kteří 
končí docházku v Základní a praktické škole Hustopeče) by uvítaly zřízení nové 
sociální služby – denní stacionář pro zdravotně postižené. Dotazovaní by ve většině 
případů využívali stacionář denně (pondělí až pátek) v době přibližně od 7 do 16 h, 
využili by i organizovaného svozu, pokud by byl nabízen 

- Osoby pečující o zdravotně postižené a seniory by uvítaly odlehčovací službu – pomoc 
v době nepřítomnosti rodinných příslušníků nebo pečujících osob (nemoc, dovolená) 

 
Skupina seniorů 

- Cítí se být dostatečně informováni o sociálních službách v regionu (dávají přednost 
informacím ve zpravodaji a tištěným materiálům) 

- S úrovní služeb jsou spíše spokojeni, v případě potřeby by se obrátili na praktického 
lékaře nebo sociální odbor 

- Uvítali by denní stacionář pro seniory a prostor pro setkávání seniorů 
- Upřednostňované možnosti rozšíření sociálních služeb: domov pro seniory se stálou 

lékařskou službou, rozšíření domu s pečovatelskou službou 
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- Výpomoc dobrovolníků je také poptávaná: doprovod k lékaři, na nákup, společenské 
aktivity… 

 
Skupina mladistvých do 26 let ohrožených sociálně-patologickými jevy 

- Nepříliš atraktivní nabídka volnočasových aktivit 
- V některých případech rizikové chování mládeže (návykové látky, kriminalita) 
- Potřeba věnovat se této cílové skupině a zmapovat podrobněji její potřeby vyvstala 

zejména ze strany představitelů obcí a volnočasových organizací 
 

2) Výsledky dotazníkového šetření mezi starosty obcí 
 
Šetření mezi představiteli obcí proběhlo v létě 2015, starostové byli vyzváni k vyplnění 
dotazníků a následně i dotazováni telefonicky. Podařilo se získat údaje a vyjádření od všech 
24 obcí ve správním obvodu ORP Židlochovice. 
 
Co se týče cílových skupin občanů vyžadující pozornost, byly nejčastěji uváděny následující: 

- mladiství bez smysluplného využití volného času 
- senioři 
- osoby drogově závislé a sociálně nepřizpůsobivé 
- nezaměstnaní 
- některé menší obce na svém území často neidentifikovaly žádnou z cílových skupin, 

která by vyžadovala větší pozornost 
 
Jako nejpalčivější problémy byly vnímány: 

- nedostatek zařízení a služeb pro seniory (nedostatečná péče o seniory) 
- nedostatek volnočasových aktivit pro mládež a seniory 
- bezdomovectví a s tím související pohyb osob sociálně nepřizpůsobivých po obci, 

kriminalita atd. 
- nedostatek pracovních příležitostí a s tím související nezaměstnanost 
- drogová problematika 
- problém sociálního bydlení (pro mladé rodiny, krizové byty) 

 
Obce v ORP Židlochovice by uvítaly následující zařízení a služby: 

- domov pro seniory 
- domov pro zdravotně postižené 
- denní stacionář pro seniory i zdravotně postižené, případně týdenní stacionář 
- sociální poradenství 
- případně sociální bydlení (menší obce se vyjadřovaly tak, že by v této oblasti rády 

spolupracovaly) 
 
Konkrétní plány obcí do budoucna: 

- Obec Měnín – zařízení péče o seniory, sociální byty (ve fázi záměru) 
- Obec Moutnice – zařízení péče o seniory nebo domov s pečovatelskou službou: je 

v územním plánu 
- Městys Nosislav – výhledově zařízení péče o seniory (ve fázi záměru), spíše však 

spolupráce se Židlochovicemi 
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- Obec Těšany – zařízení péče o seniory nebo domov s pečovatelskou službou: hledají 
se vhodné zdroje financování 

- Město Židlochovice (ve spolupráci s PS) – dostavba DPS, denní stacionář (pro seniory i 
zdravotně postižené): zpracovává se projektová dokumentace; dále odlehčovací 
služba pro seniory i zdravotně postižené, kapacita cca 5 klientů, nebylo by určeno pro 
osoby v terminálním stádiu (ve fázi záměru) 

 
Obce v různé míře podporují sociální služby finančně (viz dále). 
Jsou podporovány organizace a aktivity, které se sociální oblastí souvisí a mají přesah do 
rodinné politiky (např. dotační tituly na podporu spolků a volnočasových organizací, podpora 
prevence kriminality, poskytnutí prostorů seniorům a rodičům s dětmi, příspěvek při 
narození dítěte a při životních výročích, osvobození dětí do 1 roku od poplatku za odvoz 
odpadu, individuální dotace pro zdravotně postižené, poskytnutí zázemí pro sociální služby 
apod.). 
 

3) Výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli sociálních služeb 
 
Kapitola shrnuje zjištěné údaje od poskytovatelů sociálních služeb. V dotaznících 
poskytovatelé mimo základní údaje uvedli i svoje plány do budoucna. Přehled poskytovatelů 
je uveden v následující kapitole. 
 
Konkrétní potřeby a plány poskytovatelů: 
 

- Dotyk II: rozšíření kapacity rané péče o 8 klientů, abychom snížili počet 
neuspokojených klientů z kapacitních důvodů 

- Domov matky Rosy: úprava prostor prádelny a vnějších prostor pro relaxaci do konce 
roku 2016 v celkové hodnotě cca 500 000,- Kč 

- PS Židlochovice ve spolupráci s městem: výstavba denního stacionáře pro zdravotně 
postižené a seniory 

- Villa Martha Hrušovany: nástavba podkroví, navýšení kapacity o cca 6 klientů, celkové 
náklady cca 12 mil. Kč (investice); provoz cca 800 000 Kč/rok 

 
Obecné potřeby, pro které se vyjádřilo více poskytovatelů: 
 

- Koncipovaný rozvoj služeb vycházející z potřeb v daných lokalitách 
- Informovanost o službách, jejich propagace 
- Spolupráce mezi poskytovateli, provázanost s následnými službami 
- Užší spolupráce s obcemi 
- Setkávání, diskuze poskytovatelů, uživatelů, představitelů obcí a ostatních aktérů 

v sociálních službách 
- Efektivnější zjišťování potřeb uživatelů v regionu 
- Podpora při jednání se zastupiteli ohledně financování služby na základě počtu 

klientů v daném ORP 
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2.8 Přehled poskytovatelů a služeb v ORP Židlochovice 
 
V následujícím oddíle je uveden přehled poskytovatelů, kteří poskytují sociální služby na 
území ORP Židlochovice. Jde o poskytovatele, kteří mají sídlo jak zde (v zájmovém území), tak 
mimo území ORP (jedná se zejména o služby krajského dosahu). 
 

- Betanie – křesťanská pomoc, z.ú. (Villa Martha Hrušovany) 
- Česká provincie Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova (Domov Matky 

Rosy – domov pro seniory) 
- Diakonie ČCE – středisko v Brně (Chráněné bydlení Nosislav) 
- DOTYK II, o.p.s. (sociální rehabilitace, raná péče) 
- Město Židlochovice 
- Oblastní charita Rajhrad – jedna z 10 oblastních charit Diecézní charity Brno 

(pečovatelská služba, chráněné bydlení, dům léčby s hospicem, odlehčovací služby, 
sociální poradenství, nízkoprahové centrum) 

- Persefona, z. s. (odborné sociální poradenství pro oběti domácího a sexuálního násilí) 
- Rodinná pohoda, o.s. (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP) 
- Slezská diakonie (Poradna rané péče DOREA) 
- Středisko rané péče SPRP Brno, z.s. (poradna rané péče) 
- Svaz tělesně postižených, o.s. (sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně 

postižené) 
- Tyfloservis, o.p.s. (sociální rehabilitace pro zrakově postižené) 

 
Následuje přehled jednotlivých sociálních služeb, které jsou provozovány v rámci ORP 
Židlochovice. Tyto služby jsou rozděleny do skupin: služby péče, služby prevence a sociální 
poradenství. V některých případech nebylo možné zjistit kapacitu. 
 

A) Služby sociální péče 
 
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa – Charita Rajhrad 
 
Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 
Zřizovatel/poskytovatel: Oblastní charita Rajhrad 
Poskytované služby: Terminální paliativní péče, rozšířená paliativní péče 
Cílová skupina: Osoby nemocné v závěru života, jejich blízcí 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: 50 lůžek 
 

Domov Matky Rosy – domov pro seniory 
 
Adresa:  Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad 
Zřizovatel/poskytovatel: Česká provincie Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce 
Ježíšova 
Poskytované služby: domov pro seniory 
Cílová skupina: příjemci důchodu, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují 
částečnou nebo komplexní ošetřovatelskou péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny 
ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. 
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Spádovost: přednostně klienti z regionu Brno – venkov 
Kapacita: 40 lůžek 
 

Charitní pečovatelská služba 
 
Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 
Zřizovatel/poskytovatel: Oblastní charita Rajhrad 
Poskytované služby: Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek, péče o občany, 
kteří si nemohou samostatně zajistit nutné sociální úkony, terénní služba 
Cílová skupina: Uživatelé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 
Spádovost: Rajhradsko, Židlochovicko, Šlapanicko 
Kapacita: okamžitá kapacita 5 klientů (v jeden okamžik), roční kapacita 110 klientů 
 
Chráněné bydlení Nosislav 
 
Adresa: Vinohradská 486, 691 64 Nosislav 
Zřizovatel/poskytovatel: Diakonie ČCE Brno – středisko v Brně 
Poskytované služby: Chráněné bydlení 
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením nad 40 let (včetně seniorů) 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: 10 lůžek 
 
Chráněné bydlení sv. Luisy Rajhrad 
 
Adresa: Jiráskova 1014, 664 61 Rajhrad 
Zřizovatel/poskytovatel: Oblastní charita Rajhrad 
Poskytované služby: chráněné bydlení 
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, osoby s demencí 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: 20 lůžek 
 
Odlehčovací služby – Charita Rajhrad (DLBsH sv. Josefa) 
 
Adresa: Jiráskova 1014, Rajhrad 
Zřizovatel/poskytovatel: Oblastní charita Rajhrad 
Poskytované služby: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě 
pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, 
osoby (pre)terminálně nemocné 
Spádovost: Rajhradsko, Židlochovicko 
Kapacita: 50 lůžek 
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Pečovatelská služba Židlochovice 
 
Adresa: Masarykova 115, 667 01 Židlochovice 
Zřizovatel/poskytovatel: Město Židlochovice (organizační složka města) 
Poskytované služby: pečovatelská služba 
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, 
rodiny s dětmi do 6 let 
Spádovost: správní obvod ORP Židlochovice 
Kapacita: 150 klientů/rok 
 
Villa Martha (domov se zvláštním režimem) 
 
Adresa: Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brna 
Zřizovatel/poskytovatel: Betanie – křesťanská pomoc, z.ú. 
Poskytované služby: 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: 20 lůžek (bude rozšířeno) 
 

B) Služby sociální prevence 
 
DOTYK II, o.p.s. 
 
Adresa:  Vysoké Popovice 253, 664 84 
Zřizovatel/poskytovatel: DOTYK II, o.p.s. 
Poskytované služby: sociální rehabilitace, raná péče 
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s psychotickými nebo 
afektivními poruchami) ve věku 16 – 64 let, osoby se zdravotním postižením (děti 
s poruchami autistického spektra) do 7 let věku 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: sociální rehabilitace 40 uživatelů, raná péče 42 uživatelů za celý JMK (v našem ORP 
plán na rok 2016 – 1 klient) 
 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA 
 
Adresa: Komenského 38, 667 01 Židlochovice 
Zřizovatel/poskytovatel: Oblastní charita Rajhrad 
Poskytované služby: sociální prevence, sociálně aktivizační služby 
Cílová skupina: děti a mládež 11 až 26 let 
Spádovost: Židlochovicko, Rajhradsko 
Kapacita: 136 klientů za rok ambulantní služby, 136 klientů za rok terénní služby 
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Poradna rané péče DOREA 
 
Adresa: ústředí: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín; poradna:  Kamenná 21, 638 00 Brno 
Zřizovatel/poskytovatel: Slezská diakonie 
Poskytované služby: raná péče 
Cílová skupina: rodiny s dětmi se zdravotním postižením a ohroženým psychomotorickým 
vývojem 
Spádovost:  Jihomoravský kraj 
Kapacita: 60 rodin z celého JMK, na území ORP Židlochovice 2 rodiny 
 
Rodinná pohoda 
 
Adresa: Morávkova 305/35, 682 01 Vyškov 
Zřizovatel/poskytovatel: Rodinná pohoda, o.s. 
Poskytované služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP, možnost rané 
péče 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: trénování paměti 20 klientů/rok 
 
Středisko rané péče SPRP Brno 
 
Adresa: Nerudova 7, Brno 602 00 
Zřizovatel/poskytovatel: Středisko rané péče SPRP Brno, z.s. 
Poskytované služby: raná péče 
Cílová skupina: rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým a kombinovaným 
postižením ve věku od narození do 7 let, rodina s dítětem s ohroženým vývojem v oblasti 
zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let. 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita:  75 JMK/ 5 ORP Židlochovice 
 

Svaz tělesně postižených, okresní organizace Brno – venkov 
 
Adresa: Palackého třída 11, 612 00 Brno 
Zřizovatel/poskytovatel: Svaz tělesně postižených 
Poskytované služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, základní sociální poradenství 
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři 
Spádovost: území okresu Brno - venkov 
 
Tyfloservis 
 
Adresa: Kamenomlýnská 124/2, Pisárky, 603 00 Brno (regionální středisko) 
Zřizovatel/poskytovatel: Tyfloservis, o.p.s 
Poskytované služby: 

- sociální rehabilitace (pro osoby se zrakovým postižené) 
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- základní sociální poradenství 
- výběr vhodných kompenzačních a optických pomůcek a nácvik práce s nimi 
- zvyšování samostatnosti v oblastech sebeobsluhy, prostorové orientace 

a samostatného pohybu, čtení a psaní Braillova písma, psaní na klávesnici, 
vlastnoručního podpisu (probíhá v místě bydliště i ambulantně) 

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: ambulantní  4, terénní 3 (denní kapacita služby) 
 

C) Sociální poradenství 
 

Odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek v DLBsH Rajhrad 
 
Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 
Zřizovatel/poskytovatel: Oblastní charita Rajhrad 
Poskytované služby: poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, 
psychologie, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; půjčovna pomůcek 
Cílová skupina: není specifikována 
Spádovost: Židlochovicko, Rajhradsko 
Kapacita: 500 klientů za rok 
 
Persefona 
 
Adresa: Jiráskova 8, 602 00 Brno 
Zřizovatel/poskytovatel: Persefona, z.s. 
Poskytované služby: Odborné sociální, právní a psychologické poradenství obětem 
domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Služby jsou poskytovány osobám starším 
18 let, ženám i mužům. 
Cílová skupina: Oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starší 18 let (nebo 
osoby blízké, které se obětem snaží pomoci) 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: Cca 3 klienti měsíčně ze správního obvodu ORP Židlochovice na poradenském 
místě v Židlochovicích 
 
Sociální poradenství dále poskytují (podrobněji viz výše): 
Svaz tělesně postižených, okresní organizace Brno – venkov 
Tyfloservis, o.p.s. 
Sociální odbor Městského úřadu ORP Židlochovice 
 
Ostatní zařízení 
 
V následujícím oddíle jsou pro úplný přehled uvedeny organizace a instituce, které poskytují 
příbuzné služby, avšak nejsou registrovány v Registru sociálních služeb. Jedná se o soukromá 
zařízení, sociální bydlení zřízené obcí, mateřská a rodinná centra, dobrovolnická centra apod. 
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Akátový dům Rajhrad 
 
Adresa: Městečko 52, 4664 61 Rajhrad 
Zřizovatel/provozovatel: S.E.N. bydlení 
Poskytované služby: služby zajišťují organizace registrované v registru sociálních služeb 
Cílová skupina: senioři, osoby se sníženou schopností pohybu  
Spádovost: Jihomoravský kraj 
 
Dům s chráněnými byty Blučina 
 
Adresa:  Na Lázních 696, 664 56 Blučina 
Zřizovatel/provozovatel: Obec Blučina 

Poskytované služby: dům pro nízkopříjmové osoby, možnost dovážky obědů 
Cílová skupina: nízkopříjmové osoby 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: 24 bytů 
 
Dům s pečovatelskou službou Žabčice  
Adresa:  Unkovická 533, 664 63 Žabčice 
Zřizovatel/provozovatel: Obec Žabčice 

Poskytované služby: služby poskytuje pečovatelská služba, která na místo dojíždí 
Cílová skupina: senioři 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: 25 bytů 
 
Senior park Medlov 
 
Adresa: Medlov 280, 664 66 Medlov 
Zřizovatel/provozovatel: Senior Park, a.s. 
Poskytované služby: služby zajišťuje Pečovatelská služba Židlochovice 
Cílová skupina: senioři, osoby se sníženou schopností pohybu  
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: 40 bytů 
 
Mateřské centrum Robátko 
 
Adresa: Nádražní 232 667 01 Židlochovice 
Zřizovatel/provozovatel: Mateřské centrum Robátko, o.s. 
Poskytované služby: aktivity pro rodiče s dětmi, které napomáhají zmírňovat izolaci rodičů 
s malými dětmi, klub pro rodiče s dětmi s Dawnovým syndromem 
Cílová skupina: rodiny s dětmi 
Spádovost: Židlochovice a okolí 
 
Rodinné centrum Na Myšáku 
 
Adresa: Těšany 139, 664 54 Těšany 
Zřizovatel/provozovatel: Rodinné centrum Na Myšáku, o.s. 
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Poskytované služby: aktivity pro rodiče s dětmi 
Cílová skupina: rodiny s dětmi 
Spádovost: Těšany a okolí 
 
Mateřské centrum Nosislávek 
 
Adresa: Masarykova 137, 691 64 Nosislav 
Zřizovatel/provozovatel: Mateřské centrum Nosislávek, o.s. 
Poskytované služby: aktivity pro rodiny s dětmi 
Cílová skupina: rodiny s dětmi 
Spádovost: Nosislav a okolí 
 
Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno 
 
Adresa: Jiráskova 1014, Rajhrad 
Zřizovatel/provozovatel: Oblastní charita Rajhrad 
Poskytované služby: dobrovolníci poskytují společnost zejména pacientům hospice (čtení, 
procházky, drobný nákup…), pomáhají s administrativní činností a podílejí se na 
jednorázových akcích (Tříkrálová sbírka, společenské akce, pomoc při živelních pohromách) 
Cílová skupina: pacienti hospice, dále podle aktivity 
Spádovost: Rajhrad; Jihomoravský kraj 
 

2.9 Finanční analýza 
 
V tabulce jsou uvedeny sociální služby registrované v ORP Židlochovice, jejich kapacita a 
plánované finance pro rok 2016. 
 
Tab. 7 Minimální síť sociálních služeb v regionu Židlochovice a jejich nákladovost 

název kapacita náklady (Kč) 

Domov Matky Rosy Rajhrad - domov pro seniory 40 lůžek 14 600 000,-Kč 

Villa Martha - domov se zvláštním režimem 20 lůžek 8 030 000,-Kč 

Město Židlochovice - Pečovatelská služba 150 klientů/rok 2 774 800,-Kč 

Chráněné bydlení Nosislav 11 lůžek 4 055 000,-Kč 

Chráněné bydlení sv. Luisy Rajhrad 20 lůžek 6 935 000,-Kč 

Nízkoprahové zařízení VATA ambul.136/rok, terénní  136/rok     1 023 000,-Kč   

DLBsH sv. Josefa - odborné soc. poradenství 500 klientů/rok 703 500,-Kč 

DLBsH - odlehčovací služby kapacita 50 lůžek 20 075 000,-Kč 

Charitní pečovatelská služba kapacita okam. 5 2 243 500,-Kč 

 
Celková částka na financování služeb v regionu: 60 439 800,-Kč. 
 
Financování sociálních služeb ze strany obcí (neinvestiční výdaje) 
 
V rámci dotazníkového šetření byly zjišťovány i finanční prostředky, které jednotlivé obce 
vydávají na sociální služby a doprovodné aktivity. V některých případech byly údaje uvedeny 
jen přibližně, následující text je tedy spíše rámcovým přehledem. 
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Všechny obce v ORP Židlochovice podporují finančně volnočasové organizace a aktivity 
(spolky, kluby seniorů, skupiny rodičů s dětmi) jednak prostřednictvím každoročně 
vyhlašovaných dotačních titulů, jednak formou individuálních dotací např. na jednorázové 
akce 
 
Prevence kriminality je podpořena např. ve spolupráci s obecní policií nebo ve spolupráci 
s místními školami, případně samostatnými programy. 
 
Další možností podpory v rámci sociální oblasti jsou dary nebo příspěvky při narození dítěte 
(finanční dar nejčastěji ve výši do 5 000 Kč, případně materiální pomoc) nebo dary seniorům 
při významných životních výročích. 
 
V podpoře sociálních služeb (respektive poskytovatelů) se obec od obce liší, v některých 
případech nebyla zjištěna přesná částka. Finanční podpora také do jisté míry souvisí 
s velikostí obce, s přítomností zařízení poskytovatelů sociálních služeb apod. 
Nejčastěji uváděnými příspěvky na sociální služby byly následující: 

- Příspěvek na pečovatelskou službu 
- Příspěvek na domovy pro zdravotně postižené, domovy se zvláštním režimem 
- Příspěvek na domovy pro seniory 
- Příspěvek na ostatní sociální služby (např. raná péče, asistenční služby) 

 
V Tab. 7 je stručný přehled vybraných sociálních služeb v ORP, které jsou podporovány ze 
strany obcí. Některé obce přispívají na klienty ze svých obcí, některé obce podporují zařízení 
a služby, které působí na jejich území. Dále některé obce podporují i činnost nadregionálních 
služeb v závislosti na tom, zda tyto služby mají v obci klienty. 
 
Tab. 8 Spolufinancování vybraných sociálních služeb v regionu ORP Židlochovice (2014) 
  náklady (Kč) příspěvky od obcí (Kč) 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VATA 1 230 000 204 600 

Odborné sociální poradenství - Charita Rajhrad 703 500 35 000 

Pečovatelská služba Židlochovice 2 774 000 1 720 000 

Pečovatelská služba - Charita Rajhrad 2 243 500 82 000 

Dům léčby bolesti v Rajhradě 20 075 000 105 000 

Villa Martha Hrušovany 8 030 000 112 000 

 

2.10 SWOT analýza 
 
SWOT analýza byla vypracována na základě analýz, dotazníkového šetření a diskuzí 
s dotčenými účastníky komunitního plánování. 
Byly identifikovány tyto hlavní cílové skupiny: 

1) Senioři 
2) Zdravotně postižení (a pečující osoby) 
3) Děti a mladiství ohrožení sociálně patologickými jevy 
4) Ostatní 

 
V návaznosti na toto rozdělení je zpracována i SWOT analýza. 
 



KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP ŽIDLOCHOVICE NA LÉTA 2016-2019 

 

28 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Senioři 
- Existence pečovatelské služby 

(Židlochovice, Rajhrad) 
- Fungující zařízení: domovy pro seniory, 

domovy s pečovatelskou službou, 
domovy se zvláštním režimem, hospic 

- Fungující sociální odbor 
- Sociální poradenství 
- Blízkost Brna 
- V některých obcí fungující kluby 

důchodců 
- Podpora aktivit seniorů ze strany obcí, 

podpora organizací, které tyto aktivity 
organizují 

 
Zdravotně postižení (a pečující osoby) 

- Dostupnost Brna jako sídla 
poskytovatelů, kteří poskytují 
individuální služby rodinám 

 
Děti a mladiství ohrožení sociálně 
patologickými jevy 

- Podpora volnočasových organizací, 
které se věnují dětem a mládeži ze 
strany obcí 

- Široká nabídka aktivit pro děti do 12 let 
(volnočasové organizace, školy) 

- Existence nízkoprahového zařízení VATA 
- Fungující OSPOD, spolupráce sociálního 

odboru s ostatními obcemi v ORP 
- Podpora mateřských a rodinných center 

ze strany obcí 
 
Ostatní 

- Prevence kriminality na obcích (školní 
aktivity, spolupráce se spolky, s obecní 
policií atd.) 

- Podpora pro-rodinných opatření na 
obcích (v různé míře) 

 

Senioři 
- Domovy pro seniory, domovy 

s pečovatelskou službou, domovy se 
zvláštním režimem kapacitně 
nevyhovují 

- V některých obcích problém 
bezbariérovosti 

- V některých obcích nedostatečná 
nabídka volnočasových aktivit pro 
seniory 

 
Zdravotně postižení (a pečující osoby) 

- Neexistence denního stacionáře nebo 
obdobných služeb pro zdravotně 
postižené, z čehož vyplývá nejen 
omezená možnost návratu pečujících 
osob na trh práce, ale i omezená 
možnost pečujících osob zajistit např. 
běžné potřeby pro sebe, návštěvu 
lékaře, pobyt v nemocnici apod. 

 
Děti a mladiství ohrožení sociálně 
patologickými jevy 

- Častý výskyt drogové závislosti 
- Trestná činnost mladistvých 
- Nedostatečná nabídka volnočasových 

aktivit pro mládež 
- V některých obcích nedostatečné 

prostory, kde by se mládež mohla 
scházet  

 
Ostatní 

- Chybí koncepce prevence kriminality 
pro celé ORP; absence koordinátora pro 
prevenci kriminality pro ORP 

- V některých případech problematická 
spolupráce s Policií ČR 

- Nedostatečné koncepční zajištění a 
koordinace prorodinných opatření 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Senioři 
- Vybudování denního stacionáře pro 

seniory umožní návrat pečujících osob 
na trh práce 

- Pokračující podpora organizací, které se 
věnují volnému času a sociálně 
aktivizačním službám pro seniory je 
dobrým způsobem, jak bojovat proti 
sociálnímu vyloučení seniorů 

Senioři 
- Nedostatek financí, nemožnost získat 

finanční podporu na domovy pro 
seniory (pobytové služby) 

- Další stárnutí populace 
- Sociální vyloučení seniorů 
- Nespolupráce mezi poskytovateli, 

zadavateli a uživateli sociálních služeb 
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- Zefektivnění spolupráce mezi 
poskytovateli sociálních služeb a 
zadavateli (obcemi) 

- Získání dotací na podporu 
nízkonákladového a komunitního 
bydlení 

- Dobrovolnictví 
 
Zdravotně postižení (a pečující osoby) 

- Vybudování denního stacionáře pro 
zdravotně postižené – usnadnit pečující 
osobě vrátit se na trh práce 

- Dobrovolnictví – možnost krátkodobé 
péče o zdravotně postiženého, výpomoc 
pečující osobě 

- Podpora vzájemné komunikace, sdílení 
zkušeností cílená na pečující osoby 

 
Děti a mladiství ohrožení sociálně 
patologickými jevy 

- Dobrovolnictví – např. starší studenti by 
se věnovali mladším dětem 

- Zachovat i nadále podporu 
volnočasovým organizacím a mateřským 
a rodinným centrům 

 
Ostatní 

- Pozice preventisty by přispěla ke 
koncepčnímu řešení prevence 
kriminality na celém území ORP 

- Podpora sociálního bydlení v rámci 
spolupráce obcí (bydlení pro mladé 
rodiny nebo nízkopříjmové osoby, 
krizové byty) 

- Sociální podnikání: možnost, jak bojovat 
se sociálním vyloučením některých 
skupin obyvatelstva (zdravotně 
postižení, dlouhodobě nezaměstnaní, 
osoby nad 50 let apod.) 

- Všeobecná podpora dobrovolnictví 
(vhodná nejen pro potřebné, ale i jako 
smysluplné vyplnění času pro samotné 
dobrovolníky) 

- Podpora pro-rodinných aktivit ze strany 
obcí a její koncepční řešení má 
preventivní charakter 

Zdravotně postižení (a pečující osoby) 
- Neexistence odpovídajících a 

poptávaných služeb (denní stacionář) 
může vést k sociálnímu vyloučení jak 
zdravotně postižených, tak pečujících 
osob 

 
Děti a mladiství ohrožení sociálně 
patologickými jevy 

- Rostoucí problém závislostí u 
mladistvých i dětí 

- Neexistence adekvátních volnočasových 
aktivit může prohloubit výskyt sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže 

 
Ostatní 

- Nezájem představitelů obcí řešit a 
finančně se podílet na sociální 
problematice 

- Neschopnost poskytovatelů 
spolupracovat se zadavateli 

- Nekoncepční řešení prevence 
kriminality a prorodinných opatření 
může vést ke zvýšenému ohrožení 
některých cílových skupin sociálním 
vyloučením 

- Neefektivní spolupráce s Policií ČR 
 

 
  



KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP ŽIDLOCHOVICE NA LÉTA 2016-2019 

 

30 
 

3 NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

3.1 Vize 
 
Na základě shromážděných analytických podkladů, demografické analýzy, popisu cílových skupin 
obyvatelstva v území, zjištění potřeb uživatelů služeb, zjištění potřeb a možností zadavatelů, zjištění 
rozsahu v území poskytovaných sociálních služeb, zjištění možností poskytovatelů a SWOT analýzy 
byla formulována vize rozvoje sociálních služeb pro období 2016 – 2019: 

 
V zájmovém území je zajištěna dostatečná nabídka sociální péče o seniory a zdravotně 
postižené občany. 
Veřejnost má vysoké obecné povědomí o sociálních službách a je o nich dobře 
informována. 
Všechny skupiny obyvatelstva (děti, mládež, rodiny, senioři, zdravotně postižení) mají 
možnost využívat služeb sociální prevence jako ochranu před sociálním vyloučením. 
Financování sociálních služeb je efektivní, obce v regionu spolupracují s poskytovateli 
i uživateli při řešení sociální problematiky. 
 

3.2 Priority 
 
Pro naplnění vize a na základě analýzy území byly stanoveny následující priority: 

I. Zachování a rozšíření sociálních služeb i jejich kapacit v péči o seniory a zdravotně 
postižené 

II. Podpora sociálního a chráněného bydlení 
III. Aktivity zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením 
IV. Dobrovolnictví 
V. Podpora informovanosti veřejnosti o sociálních službách a jiných aktivitách v sociální 

oblasti 
 

3.3 Opatření 
 

I. Zachování a rozšíření sociálních služeb i jejich kapacit v péči o seniory a zdravotně 
postižené 

a. Zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti poskytovatelů, uživatelů 
a zadavatelů sociálních služeb 

i. Kulaté stoly – představitelé obcí, poskytovatelé, besedy s uživateli… 
ii. Průběžná komunikace s představiteli obcí o sociálních službách 

a příbuzných aktivitách 
b. Zachování služeb a kapacit zařízení péče o seniory a zdravotně postižené 

i. Pečovatelská služba Židlochovice 
ii. Pečovatelská služba Oblastní charity Rajhrad 

iii. Odlehčovací služby – Dům léčby bolesti s hospicem Rajhrad 
iv. Domov se zvláštním režimem Villa Martha Hrušovany 
v. Domov Matky Rosy – domov pro seniory Rajhrad 

vi. Dům s pečovatelskou službou Židlochovice 
c. Zvýšení kapacity stávajících zařízení péče o seniory a zdravotně postižené 

i. Rozšíření DPS Židlochovice 
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ii. Domov se zvláštním režimem Villa Martha Hrušovany (navýšení 
kapacity o cca 6 klientů) 

d. Nové záměry v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené 
i. Denní stacionář pro zdravotně postižené Židlochovice 

ii. Výstavba zařízení péče o seniory Měnín 
iii. Výstavba zařízení péče o seniory Moutnice 
iv. Výstavba zařízení péče o seniory Nosislav 
v. Výstavba zařízení péče o seniory Těšany 

vi. Odlehčovací služba Židlochovice 
e. Podpora působení specializovaných poskytovatelů služeb pro seniory, 

zdravotně postižené dospělé a zdravotně postižené děti a mládež (včetně 
podpory osob pečujících) 

i. DOTYK II 
ii. Poradna rané péče DOREA 

iii. Rodinná pohoda 
iv. Středisko rané péče SPRP Brno 
v. Svaz tělesně postižených, okresní organizace Brno – venkov 

vi. Tyfloservis, o.p.s. 
vii. Odborné sociální poradenství – charita Rajhrad 

viii. Persefona, z.s. 
 

II. Sociální a chráněné bydlení 
a. Zachování stávajících služeb 

i. Chráněné bydlení Rajhrad 
ii. Chráněné bydlení Nosislav 

b. Zvýšení kapacit sociálního bydlení (v souvislosti se schválením nového zákona 
o sociálním bydlení) 

i. Sociální bydlení v Židlochovicích (možná spolupráce s ostatními obcemi 
v rámci ORP Židlochovice) 

ii. Vstupní (startovací) byty Měnín 
 
III. Aktivity zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a. Koncepční řešení prevence kriminality a závislostí 
i. Zpracování koncepce prevence kriminality a závislostí v ORP 

Židlochovice 
b. Sociální podnikání, sociální zemědělství 

i. Sociální podnik v Židlochovicích (technické služby, údržba zeleně, psí 
útulek…) 

ii. Informace o sociálním podnikání a sociálním zemědělství na webových 
stránkách města Židlochovice 

c. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA 
i. Zachování provozu nízkoprahového centra VATA 

d. Volný čas dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením 
i. Zmapování priorit cílové skupiny ohledně volnočasových a jiných aktivit 

ii. Podpora vzniku volnočasového centra ve spolupráci s ostatními obcemi 
ORP Židlochovice 

e. Pro-rodinná opatření 
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i. Koncepční řešení rodinné politiky v obcích (zpracování koncepcí 
rodinné politiky, metodická pomoc obcím) 

ii. Podpora mateřských a rodinných center, podpora dalších organizací, 
které se věnují volnočasovým aktivitám jakožto prevenci před 
sociálním vyloučením 

 
IV. Dobrovolnictví 

a. Rozvoj dobrovolnictví v regionu 
i. Zjištění nabídky a poptávky 

ii. Koordinace nabídky a poptávky 
 

V. Podpora informovanosti veřejnosti o sociálních službách a jiných aktivitách 
v sociální oblasti 

a. Web města Židlochovice 
i. Pravidelně aktualizované záložky na webu města Židlochovice 

b. Tištěné materiály 
i. Informační brožury o sociálních službách na Židlochovicku (ve 

spolupráci s ostatními obcemi ORP Židlochovice) 
ii. Informační materiály o pro-rodinných opatřeních 

c. Tematická setkání 
i. Kulaté stoly – představitelé obcí, poskytovatelé, besedy s uživateli 

(kryje se částečně s opatřením I.a.i) 
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4 AKČNÍ PLÁN – popis navržených aktivit  
 

I. Zachování a rozšíření sociálních služeb i jejich kapacit v péči o seniory a zdravotně 
postižené 

 
a. Zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti poskytovatelů, uživatelů 

a zadavatelů sociálních služeb 
 
Opatření: I.a.i - Kulaté stoly – představitelé obcí, poskytovatelé, besedy s uživateli… 

Realizátor projektu: Pracovní skupina pro KPSS, Město Židlochovice 

Popis projektu: 
Pravidelná setkávání, diskuze, kulaté stoly za účasti 
poskytovatelů, uživatelů i zadavatelů sociálních 
služeb 

Doba realizace: Od 2016 průběžně 

Celkové náklady: Cca 1000 Kč / rok 

Způsob financování: Město Židlochovice 

 
Opatření: I.a.ii - Průběžná komunikace s představiteli obcí o sociálních službách 
a příbuzných aktivitách 

Realizátor projektu: 
Pracovní skupina pro KPSS, pracovník pro regionální 
rozvoj na Městském úřadě Židlochovice 

Popis projektu: 

Neformální setkávání představitelů obcí SO ORP 
Židlochovice a valné hromady DSO Region 
Židlochovicko – představitelé obcí budou průběžně 
informováni o novinkách v sociální oblasti 
(legislativní změny, nové záměry, dotace); tato 
setkání lze chápat jako otevřenou platformu pro 
všechny významné aktéry v oblasti sociálních služeb, 
měla by sloužit i k výměně zkušeností. 

Doba realizace: Od 2016 průběžně 

Celkové náklady: Cca 1000 Kč / rok 

Způsob financování: Město Židlochovice 

 
b. Zachování služeb a kapacit zařízení péče o seniory a zdravotně postižené 

 
Opatření: I.b.i - Pečovatelská služba Židlochovice 

Realizátor projektu: PS Židlochovice, Město Židlochovice 

Popis projektu: Zachování stávající kapacity (cca 150 klientů ročně) 

Doba realizace: průběžně 

Celkové náklady: Cca 2 800 000 Kč / rok 

Způsob financování: 
Město Židlochovice, příspěvky od obcí, příspěvky od 
uživatelů 
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Opatření: I.b.ii - Pečovatelská služba Oblastní charity Rajhrad 

Realizátor projektu: Charita Rajhrad 

Popis projektu: 
Zachování stávající kapacity (okamžitá kapacita – 
5 klientů) 

Doba realizace: průběžně 

Celkové náklady: Cca 2 300 000 Kč / rok 

Způsob financování: Příspěvky od obcí, příspěvky od uživatelů 

 
Opatření: I.b.iii - Odlehčovací služby – Dům léčby bolesti s hospicem Rajhrad 

Realizátor projektu: Charita Rajhrad 

Popis projektu: Zachování stávající kapacity (50 lůžek) 

Doba realizace: průběžně 

Celkové náklady: Cca 20 000 000 Kč /rok 

Způsob financování: Příspěvky od obcí, příspěvky od uživatelů 

 
Opatření: I.b.iv - Domov se zvláštním režimem Villa Martha Hrušovany 

Realizátor projektu: Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.  

Popis projektu: Zachování stávající kapacity (20 lůžek) 

Doba realizace: průběžně 

Celkové náklady: Cca 8 030 000 Kč / rok 

Způsob financování: Příspěvky od církve a obcí, příspěvky od uživatelů 

 
Opatření: I.b.v - Domov Matky Rosy – domov pro seniory 

Realizátor projektu: 
Česká provincie Kongregace sester Těšitelek 
Božského Srdce Ježíšova 

Popis projektu: Zachování stávající kapacity (40 lůžek) 

Doba realizace: průběžně 

Celkové náklady: Cca 14 600 000 Kč / rok  

Způsob financování: Příspěvky od poskytovatele, obcí, uživatelů  

 
Opatření: I.b.vi - Dům s pečovatelskou službou Židlochovice 

Realizátor projektu: Město Židlochovice 

Popis projektu: Zachování kapacity (20 bytů) 

Doba realizace: průběžně 

Celkové náklady: Hradí si sami nájemníci 

Způsob financování: Nájmy od uživatelů 
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c. Zvýšení kapacity stávajících zařízení péče o seniory a zdravotně postižené 
 
Opatření: I.c.i - Rozšíření DPS Židlochovice 

Realizátor projektu: Město Židlochovice – DPS Židlochovice 

Popis projektu: Navýšení počtu bytů  

Doba realizace: 2016 - 2019  

Celkové náklady: 
Dle počtu plánovaných bytů (odhad: cca 6 mil. Kč – 
samotná výstavba) 

Způsob financování: Město Židlochovice, dotační zdroje MMR, IROP, OP Z 

 
Opatření: I.c.ii - Domov se zvláštním režimem Villa Martha Hrušovany (navýšení kapacity o 
cca 6 klientů) 

Realizátor projektu: Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.  

Popis projektu: 

Vybudování dalších prostor pro poskytování 
sociálních služeb v prostorách doposud 
nevyužívaného podkroví objektu a zbudování výtahu 
pro zajištění bezbariérové obsluhy těchto prostor, 
což umožní navýšit kapacitu zařízení o 6 lůžek na 
celkovou kapacitu 26 klientů 

Doba realizace: 2017 - 2018 

Celkové náklady: Investice: cca 12 mil. Kč, provoz 800 000 Kč/rok 

Způsob financování: 
IROP, PO2, SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucí k sociální inkluzi 

 
d. Nové záměry v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené 

 
Opatření: I.d.i - Denní stacionář pro zdravotně postižené Židlochovice 

Realizátor projektu: 
Město Židlochovice (možná spolupráce s ostatními 
obcemi v regionu) 

Popis projektu: 

Registrace nové služby, vybudování denního 
stacionáře pro zdravotně postižené z regionu (cca 10 
klientů), v budoucnosti možnost rozšíření cílové 
skupiny – senioři 

Doba realizace: 2016 - 2018 

Celkové náklady: 
Investice cca 6 mil. Kč – bude řešeno společně 
s rozšířením DPS , provoz cca 2 mil. Kč /rok 

Způsob financování: 
Vlastní prostředky města Židlochovice, příspěvky od 
obcí, IROP, OP Z, případně národní zdroje (dotace 
MMR) 

 
Opatření: I.d.ii - Výstavba zařízení péče o seniory Měnín 

Realizátor projektu: Obec Měnín 

Popis projektu: Vybudování zařízení péče o seniory (domov pro 
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seniory, komunitní dům…) 

Doba realizace: 2016 - 2019 

Celkové náklady: V době zpracování plánu nejsou známy 

Způsob financování: Vlastní prostředky obce, dotační zdroje 

 
Opatření: I.d.iii - Výstavba zařízení péče o seniory Moutnice 

Realizátor projektu: Obec Moutnice 

Popis projektu: 
Vybudování zařízení péče o seniory (domov pro 
seniory, komunitní dům…) 

Doba realizace: 2016 - 2019 

Celkové náklady: V době zpracování plánu nejsou známy 

Způsob financování: V době zpracování plánu nejsou známy 

 
Opatření: I.d.iv - Výstavba zařízení péče o seniory Nosislav 

Realizátor projektu: Městys Nosislav 

Popis projektu: 
Vybudování zařízení péče o seniory (domov pro 
seniory, komunitní dům…) 

Doba realizace: 2016 - 2019 

Celkové náklady: V době zpracování plánu nejsou známy 

Způsob financování: V době zpracování plánu nejsou známy 

 
Opatření: I.d.v – Výstavba zařízení péče o seniory (domov seniorů, komunitní bydlení, dům 
s pečovatelskou službou) Těšany 

Realizátor projektu: Obec Těšany 

Popis projektu: 
Vybudování zařízení péče o seniory (domov pro 
seniory, komunitní dům…) 

Doba realizace: 2016 - 2019 

Celkové náklady: V době zpracování plánu nejsou známy 

Způsob financování: V době zpracování plánu nejsou známy 

 
Opatření: I.d.vi – Odlehčovací služba Židlochovice 

Realizátor projektu: Město Židlochovice 

Popis projektu: 

Výstavba zařízení – péče o zdravotně postižené 
a o seniory, kteří v době nepřítomnosti rodinných 
příslušníků/pečujících osob (nemoc, dovolená) 
nemohou být sami doma ani s dopomocí 
pečovatelské služby. Služba by byla zřízena pro max. 
5 klientů a nebyla by určena pro občany 
v terminálním stádiu života. 

Doba realizace: 2016 - 2019 
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Celkové náklady: V době zpracování plánu nejsou známy 

Způsob financování: V době zpracování plánu nejsou známy 

 
e. Podpora působení specializovaných poskytovatelů služeb 

 
Opatření: I.e.i až I.e.viii - Podpora působení specializovaných poskytovatelů služeb pro 
seniory, zdravotně postižené dospělé a zdravotně postižené děti a mládež (včetně podpory 
osob pečujících) 

Realizátor projektu: Poskytovatelé konkrétních sociálních služeb  

Popis projektu: Zachování kapacit, případně jejich rozšíření 

Doba realizace: průběžně 

Celkové náklady: Dle aktuálního počtu klientů 

Způsob financování: Příspěvky od obcí, dotační programy 

 
II. Sociální a chráněné bydlení 

 
a. Zachování stávajících služeb 

 
Opatření: II.a.i - Chráněné bydlení Rajhrad 

Realizátor projektu:  Charita Rajhrad 

Popis projektu:  Zachování kapacity (20 lůžek) 

Doba realizace:  Průběžně 

Celkové náklady:  Cca 6 935 000 Kč / rok 

Způsob financování:  Vlastní zdroje, příspěvky od obcí, uživatelů 

 
Opatření: II.a.ii - Chráněné bydlení Nosislav 

Realizátor projektu: Diakonie CČE Brno  

Popis projektu: Zachování kapacity (10 lůžek) 

Doba realizace: Od r. 2016 průběžně 

Celkové náklady: Cca 4 055 000 Kč / rok 

Způsob financování: 
Vlastní zdroje poskytovatele, městys Nosislav, 
příspěvky od dalších obcí a uživatelů 

 
b. Zvýšení kapacit sociálního bydlení 

 
Opatření: II.b.i - Sociální bydlení v Židlochovicích 

Realizátor projektu: 
Město Židlochovice (možná spolupráce s ostatními 
obcemi v regionu) 

Popis projektu: 
Vybudování sítě prostupného bydlení v souvislosti se 
schválením nového zákona o sociálním bydlení 
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Doba realizace: 2016 - 2019 

Celkové náklady: Dle počtu bytů (v době zpracování plánu není známo) 

Způsob financování: 
Vlastní prostředky města a obcí, dotační zdroje 
MMR, IROP, OP Z (související sociální služby) 

 
Opatření: II.b.ii – Vstupní (startovací) byty Měnín 

Realizátor projektu: Soukromý poskytovatel a obec Měnín 

Popis projektu: 
Vybudování sociálního bydlení pro osoby 
v nepříznivé sociální situaci 

Doba realizace: Od 2016 průběžně 

Celkové náklady: Dle počtu bytů (v době zpracování plánu není známo) 

Způsob financování: 
Vlastní prostředky poskytovatele, obce, dotační 
zdroje 

 
III. Aktivity zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 
a. Koncepční řešení prevence kriminality a závislostí 

 
Opatření: III.a.i - Zpracování koncepce prevence kriminality a závislostí v ORP Židlochovice 

Realizátor projektu: 
Pracovní skupina KPSS, koordinátor prevence 
kriminality pro SO ORP Židlochovice 

Popis projektu: 

Koncepční přístup k prevenci kriminality zaručí 
efektivnější řešené této problematiky, počítá se se 
zapojením hlavních aktérů (městské a obecní policie 
působící na území, Policie ČR, poskytovatelé služeb 
prevence v rámci ORP, sociální odbor MěÚ 
Židlochovice, volnočasové organizace, školy atd.) 

Doba realizace: 2016 - 2017 

Celkové náklady: Samotné zpracování dokumentu: cca 10 000 Kč 

Způsob financování: 
Dotace JMK, vlastní zdroje města Židlochovice, 
příspěvek od obcí 

 
b. Sociální podnikání, sociální zemědělství 

 
Opatření: III.b.i - Sociální podnik v Židlochovicích 

Realizátor projektu: Město Židlochovice 

Popis projektu: 

Založení sociálního podniku – osoby ohrožené 
sociálním vyloučením (dlouhodobě nezaměstnaní, 
senioři, případně nezaměstnaní absolventi, osoby 
sociálně nepřizpůsobivé atd.) – technické služby, psí 
útulek, péče o zeleň, případně aktivity v oblasti 
sociálního zemědělství 

Doba realizace: 2016 - 2019 
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Celkové náklady: V době zpracování plánu nejsou známy 

Způsob financování:  IROP, OP Z, vlastní prostředky města 

 
Opatření: III.b.ii - Informace o sociálním podnikání a sociálním zemědělství na webových 
stránkách města Židlochovice 

Realizátor projektu: Pracovní skupina KPSS 

Popis projektu: 

Podávání aktuálních informací o společensky 
prospěšných aktivitách – průběžná aktualizace webu 
města Židlochovice, články v místním zpravodaji 
(a jejich rozesílání do obcí, které mají zájem 
problematiku propagovat) 

Doba realizace: průběžně 

Celkové náklady: Cca 1000 Kč /rok 

Způsob financování: Město Židlochovice 

 
c. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA 

 
Opatření: III.c.i - Zachování provozu nízkoprahového centra VATA 

Realizátor projektu: Charita Rajhrad 

Popis projektu: 
Zachování stávající kapacity (cca 130 klientů 
ambulantní formou, 130 klientů terénní formou) 

Doba realizace: průběžně 

Celkové náklady: Cca 1 023 000 Kč /rok 

Způsob financování: 
Vlastní zdroje, příspěvky od obcí, dotační tituly, 
sponzoři 

 
d. Volný čas dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením 

 
Opatření: III.d.i - Zmapování priorit cílové skupiny ohledně volnočasových a jiných aktivit 

Realizátor projektu: Pracovní skupina KPSS, koordinátor rodinné politiky 

Popis projektu: 

Dotazníkové šetření na úplných základních školách 
a gymnáziu, věková skupina cca 11 až 19 let, cílem je 
zjistit preference mladých ohledně trávení volného 
času, zaměřit se i na problematiku návykových látek 

Doba realizace: 2016 

Celkové náklady: Cca 5000 Kč 

Způsob financování: 
Dotace JMK na podporu prorodinných opatření na 
úrovni obcí 

 
Opatření: III.d.ii - Podpora vzniku volnočasového centra ve spolupráci s ostatními obcemi 
ORP Židlochovice 

Realizátor projektu: Město Židlochovice v případné spolupráci s okolními 
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obcemi a místními NNO 

Popis projektu: 

Volnočasové, případně komunitní centrum, které by 
pokrývalo poptávku mládeže po volnočasových 
aktivitách (bude se vycházet z realizovaného 
opatření III.d.i); prostor i pro další věkové skupiny 

Doba realizace:  2016 - 2019 

Celkové náklady: V době zpracování plánu nejsou známy 

Způsob financování: V době zpracování plánu nejsou známy 

 
e. Pro-rodinná opatření 

 
Opatření: III.e.i - Koncepční řešení rodinné politiky v obcích (zpracování koncepcí rodinné 
politiky, metodická pomoc obcím) 

Realizátor projektu: 
Pracovní skupina KPSS, koordinátor rodinné politiky 
pro SO ORP Židlochovice 

Popis projektu: 

Metodická podpora obcím, které se chtějí věnovat 
rodinné politice a prorodinným opatřením, pomoc 
při zpracování koncepce, hledání finančních zdrojů 
pro prorodinná popatření (jak pro obce, tak pro 
neziskové organizace, mateřská centra atd.); 
návaznost na Strategii rodinné politiky pro SO ORP 
Židlochovice (Projekt „Region přátelský rodině“ 
v akčním plánu meziobecní spolupráce na období 
2016 – 2017) 

Doba realizace: Od r. 2016 průběžně 

Celkové náklady: Cca 30 000 Kč / rok 

Způsob financování: 
Dotace JMK – podpora prorodinných aktivit na 
úrovni obcí 

 
Opatření: III.e.ii - Podpora mateřských a rodinných center, podpora dalších organizací, 
které se věnují volnočasovým aktivitám jakožto prevenci před sociálním vyloučením 

Realizátor projektu: Koordinátor RP, obce v regionu 

Popis projektu: 

Finanční podpora ze strany obcí, pomoc 
koordinátora při vyhledávání dotačních zdrojů na 
aktivity organizací; návaznost na Strategii rodinné 
politiky pro SO ORP Židlochovice (Projekt „Region 
přátelský rodině“ v akčním plánu meziobecní 
spolupráce na období 2016 – 2017) 

Doba realizace: Od r. 2016 průběžně 

Celkové náklady: Závisí na rozhodnutí obcí; koordinátor viz bod III.e.i 

Způsob financování: Koordinátor: dotace JMK 
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IV. Dobrovolnictví 
 

a. Rozvoj dobrovolnictví v regionu 
 
Opatření: IV.a.i - Zjištění nabídky a poptávky 

Realizátor projektu: Pracovní skupina KPSS, koordinátor rodinné politiky  

Popis projektu: 

Zjištění poptávky po konkrétních službách 
jednotlivých potenciálních uživatelů (např. hlídání 
dětí, doučování, pomoc s péčí o zdravotně 
znevýhodněné, trávení volného času se seniory), 
prostřednictvím opatření III.d.i zmapování možné 
nabídky (ochota mládeže podílet se na těchto 
aktivitách), dále prostřednictvím dotazování např. 
aktivních seniorů; informace na webu měst a obcí, ve 
zpravodajích atd. 

Doba realizace: 2016 

Celkové náklady: V době zpracování plánu nejsou známy 

Způsob financování: Město Židlochovice, dotace JMK 

 
Opatření: IV.a.ii - Koordinace nabídky a poptávky 

Realizátor projektu: 
Město Židlochovice ve spolupráci s PS a sociální 
komisí 

Popis projektu: 
Shromáždění podkladů, jednání s potenciálními 
uživateli a dodavateli dobrovolnických služeb, 
koordinace konkrétních dobrovolných aktivit 

Doba realizace: Od r. 2016 

Celkové náklady: 
V době zpracování plánu nejsou známy (závisí na 
objemu nabídky a poptávky) 

Způsob financování: Dotace JMK, nadace, případně OP Z 

 
V. Podpora informovanosti veřejnosti o sociálních službách a jiných aktivitách 

v sociální oblasti 
 

a. Web města Židlochovice 
 
Opatření: V.a.i - Pravidelně aktualizované záložky na webu města Židlochovice 

Realizátor projektu: 
Pracovní skupina KPSS, koordinátor rodinné politiky 
ve spolupráci se správcem webových stránek 

Popis projektu: 
Aktualizace webových stránek (záložek) na webu 
města, které se týkají sociální oblasti 

Doba realizace: průběžně 

Celkové náklady: Cca 1000 Kč / rok 

Způsob financování: Město Židlochovice 
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b. Tištěné materiály 

 
Opatření: V.b.i - Informační brožury o sociálních službách na Židlochovicku 

Realizátor projektu: Pracovní skupina KPSS, koordinátor rodinné politiky 

Popis projektu: 
Vydání tištěné brožury o sociálních službách 
a příbuzných aktivitách pro uživatele, poskytovatele, 
zadavatele a širokou veřejnost 

Doba realizace: 2016 

Celkové náklady: Cca 30 000 Kč 

Způsob financování: 
Obce SO ORP Židlochovice, DSO Region 
Židlochovicko 

 
Opatření: V.b.ii - Informační materiály o pro-rodinných opatřeních 

Realizátor projektu: Pracovní skupina KPSS, koordinátor rodinné politiky 

Popis projektu: 
Vydání tištěného materiálu týkající se rodinné 
politiky a prorodinných opatření 

Doba realizace: 2015 - 2016 

Celkové náklady: Cca 10 000 Kč 

Způsob financování: 
Dotace JMK (podpora prorodinných opatření na 
úrovni obcí), případně příspěvek od obcí 

 
c. Tematická setkání 

 
Opatření: V.c.i - Kulaté stoly – představitelé obcí, poskytovatelé, besedy s uživateli 

Realizátor projektu: 
Pracovní skupina KPSS, koordinátor rodinné politiky, 
koordinátor prevence kriminality 

Popis projektu: 

Tematická setkání – sociální služby, nové aktivity 
v sociální oblasti (např. dobrovolnictví, sociální 
podnikání, sociální inovace), prevence kriminality, 
rodinná politika 

Doba realizace: průběžně 

Celkové náklady: 
1000 Kč / rok pro koordinátora schůzek, případně 
další prostředky pro zvané hosty 

Způsob financování: 
Město Židlochovice, dotace JMK, DSO Region 
Židlochovicko 
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5 KONTAKTY 
 
Lenka Brázdová (koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb) 
Tel. 604 290 417, mail: Lenka.Brazdova@Zidlochovice.cz 
 
Lucie Kubalíková (pracovnice pro přípravu strategických dokumentů) 
Tel. 734 352 329, mail: Lucie.Kubalikova@Zidlochovice.cz 
 
Jana Richterová (projektová manažerka města Židlochovice) 
Tel. 604 290 408, mail: Jana.Richterova@Zidlochovice.cz 
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