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2 ÚVODNÍ INFORMACE 

Komunitní plánování sociálních služeb ve Městě Židlochovice probíhá již od roku 2006, kdy 
ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje došlo k založení základní triády a ke vzniku 
Komunitního plánu sociálních služeb jako opatření Strategického plánu rozvoje města. 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 byla realizována druhá aktualizaci plánu 
sociálních služeb pro období 2016 – 2019. Mezi roky 2018 a 2020 probíhal projekt Plánování sociálních 
služeb pro ORP Židlochovice, v rámci kterého došlo k vytvoření a schválení Komunitního plánu 
sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2020-2023. Od roku 2020 je zřízena Komise pro 
plánování sociálních služeb, která je poradním orgánem Rady města Židlochovice. Ve své kompetenci 
kromě jiných zodpovědná za  procesy komunitního plánování sociálních služeb.  

Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice pro rok 2023 (dále také AP 2023) představuje 
jednoletý prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 
2020 – 2023 (dále také KPSS 2020 – 2023). Tento akční plán je tvořen z důvodu pružné reakce na 
potřebné změny v oblasti sociálních služeb v regionu a zároveň pro stanovení konkrétních dílčích cílů 
pro realizaci jednotlivých strategických záměrů a opatření KPSS 2020 – 2023 a z nich vyplývajících úkolů. 
AP 2023 stanovuje přednosti priorit a opatření a plán realizace úkolů, včetně předpokládaných termínů 
realizace či odpovědnosti. S ohledem na principy komunitního plánování v oblasti sociálních služeb 
Akční plán definuje rozvojovou strategii sociálních služeb v regionu na rok 2023 s ohledem na KPSS 2020 
– 2023.  

Akční plán vznikl na základě vyhodnocení plnění opatření a priorit KPSS 2020 – 2023 a na základě 
vyhodnocení plnění Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice pro rok 2021. Vyhodnocení 
plnění probíhalo jednak členy Komise pro plánování sociálních služeb (dále jen Komise), která je zřízena 
Radou města Židlochovice jako nejvyšší orgán procesu komunitního plánování v SO ORP Židlochovice, 
i jednotlivými místními aktéry v oblasti sociálních služeb. Po zapracování připomínek a úpravě 
dokumentu byl opětovně rozeslán pro finální kontrolu a následně představen Komisi, která ho schválila. 
Poté byl dokument předán a představen Radě a Zastupitelstvu města Židlochovice. Po schválení byl 
rozeslán všem představitelům obcí v SO ORP Židlochovice, rovněž i poskytovatelům sociálních služeb 
v regionu a zveřejněn na webových stránkách Města Židlochovice. 
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3 PŘEHLED PRIORIT A OPATŘENÍ 

Níže je vypsán základní přehled priorit a opatření Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP 
Židlochovice na období 2020 - 2023, do jehož struktury byly zařazovány konkrétní aktivity AP 2023: 

 

Strategický cíl č. 1 Síť sociálních a návazných služeb reagující na potřeby území 

Priorita č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

▪ Opatření č. 1.1.1 Zachování služeb odborného sociálního poradenství 
▪ Opatření č. 1.1.2 Zachování terénních pečovatelských služeb 
▪ Opatření č. 1.1.3 Zachování stávajících služeb prevence – nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež 
▪ Opatření č. 1.1.4 Zachování sociálních služeb chráněného bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením a pro seniory 
▪ Opatření č. 1.1.5 Zachování pobytových sociálních služeb – domov pro seniory a domov se 

zvláštním režimem 
▪ Opatření č. 1.1.6 Podpora hospicové péče 
▪ Opatření č. 1.1.7 Zachování působení specializovaných poskytovatelů 
▪ Opatření č. 1.1.8 Podpora a zachování stacionáře 
▪ Opatření č. 1.1.9 Komunitní centrum 

Priorita č. 1.2 Rozvoj současných sociálních a návazných služeb 

▪ Opatření č. 1.2.1 Sociální bydlení 
▪ Opatření č. 1.2.2 Terénní služby pro seniory a potřebné 
▪ Opatření č. 1.2.3 Rozvoj odlehčovacích služeb 
▪ Opatření č. 1.2.4 Rozvoj pobytových služeb pro seniory 
▪ Opatření č. 1.2.5 Podpora rozvoje sociálních služeb chráněného bydlení 
▪ Opatření č. 1.2.6 Rozvoj domovů se zvláštním režimem 
▪ Opatření č. 1.2.7 Rozvoj působení specializovaných poskytovatelů 

Priorita č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb 

▪ Opatření č. 1.3.1 Vznik stacionářů 
▪ Opatření č. 1.3.2 Vznik dalších komunitních center 
▪ Opatření č. 1.3.3 Podpora zaměstnávání znevýhodněných osob 
▪ Opatření č. 1.3.4 Prostupné bydlení 
▪ Opatření č. 1.3.5 Podpora mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace 
▪ Opatření č. 1.3.6 Duševní onemocnění a prevence sociálního vyloučení 

Priorita č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb 

▪ Opatření č. 1.4.1 Podpora neformálních pečovatelů 
▪ Opatření č. 1.4.2 Podpora komunitní sociální práce 
▪ Opatření č. 1.4.3 Podpora pracovníků v sociálních službách a sociální práci 
▪ Opatření č. 1.4.4 Prorodinná politika 
▪ Opatření č. 1.4.5 Prevence sociálního vyloučení 

Strategický cíl č. 2 Financování sociálních a návazných služeb 

Priorita 2.1 Financování sociálních a návazných služeb 

▪ Opatření č. 2.1.1 Zajištění financování sociálních služeb ze státního rozpočtu dle zákona 
108/2006 Sb. 

▪ Opatření č. 2.1.2 Zajištění financování sociálních služeb z obecních rozpočtů 
▪ Opatření č. 2.1.3 Financování sociálních služeb z dotačních zdrojů – individuální dotace 
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Strategický cíl č. 3 Odstraňování bariér a regionální spolupráce 

Priorita č. 3.1 Komunitní plánování a koordinace procesů v regionu 

▪ Opatření č. 3.1.1 Komunitní plánování sociálních služeb a koordinace procesů 

Priorita č. 3.2 Regionální spolupráce v oblasti sociálních služeb 

▪ Opatření č. 3.2.1 Síťování a spolupráce v oblasti sociálních služeb 
▪ Opatření č. 3.2.2 Meziobecní kooperace v regionu 

Priorita č. 3.3 Odstraňování bariér skrze zvyšování povědomí veřejnosti 

▪ Opatření č. 3.3.1 Informování o sociálních službách skrze komunikační kanály 
▪ Opatření č. 3.3.2 Zvyšování povědomí veřejnosti o sociální služby skrze prožitek 

Priorita č. 3.4 Rozvoj sousedské výpomoci a dobrovolnictví 

▪ Opatření č. 3.4.1 Rozvoj sousedské výpomoci a dobrovolnictví 

  



 

Stránka 6 z 27 

 

4 AKTIVITY AKČNÍHO PLÁNU 2023 

4.1 STRATEGICKÝ CÍL Č. 1 SÍŤ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB REAGUJÍCÍ NA POTŘEBY ÚZEMÍ 

PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.1.1 Zachování služeb odborného sociálního poradenství 

1. 

Název aktivity Odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek 

Popis aktivity 

Odborné sociální poradenství je poskytováno jako sociální služba dle zákona č. 108/2006 
Sb., formou ambulantní a terénní. Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek 
umožňuje zapůjčení potřebné pomůcky na přechodnou dobu lidem po úrazech, 
v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným. Zapůjčení pomůcky pomůže lidem překlenout 
období, než si budou moci opatřit pomůcku z vlastních prostředků nebo z příspěvku 
zdravotní pojišťovny. 

Realizátor aktivity Oblastní Charita Rajhrad 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 1 068 946 Kč 

Způsob financování Dotace, dary, dotace Operační program Zaměstnanost 

Odpovědnost Oblastní Charita Rajhrad 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Okamžitá kapacita 3 klienti 
Dotační program na podporu 

sociálních služeb v SO ORP 
Židlochovice 

2. 

Název aktivity Zachování služeb specializovaných poskytovatelů sociálních služeb 

Popis aktivity 

Zachování služeb pro seniory, dospělé osoby se zdravotním postižením, děti se zdravotním 
postižením a mládež (včetně podpory osob pečujících) v minimální síti SO ORP 
Židlochovice, pokračování ve spolupráci s nimi a pomoc při koordinaci jejich aktivit. Jedná 
se zejména o služby DOTYK II, Poradna rané péče DOREA, Společnost pro ranou péči, 
pobočka Brno, Tyfloservis o.p.s, TAMTAM, Persefona, z.s., Ratolest o.s., Paspoint z.ú., Práh 
jižní Morava, Diakonie ČCE a další. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice jako nositel KPSS SO ORP Židlochovice 

Spolupracující subjekty Jednotliví poskytovatelé sociálních služeb 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu V rámci provozních nákladů Města Židlochovice 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet specializovaných 
poskytovatelů 

10 
Minimální síť sociálních služeb 

na rok 2023 
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PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.1.2 Zachování terénních pečovatelských služeb 

1. 

Název aktivity Pečovatelská služba Židlochovice 

Popis aktivity 

Pečovatelská služba se poskytuje v rámci zákona o sociálních službách. Jedná se o pomoc 
osobám, které z důvodu věku nebo zdravotního postižení potřebují pomoc při úkonech 
běžných činností. Pomoc se poskytuje i rodinám s dětmi. Cílem aktivity je zachovat služby 
v rámci pečovatelské služby.  

Realizátor aktivity Město Židlochovice – organizační složka Pečovatelská služba 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 6 801 000 Kč 

Způsob financování Město Židlochovice, dotace, úhrady od uživatelů služby 

Odpovědnost Pečovatelská služba Židlochovice, Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Okamžitá kapacita 10 klientů 
Dotační program na podporu 

sociálních služeb v SO ORP 
Židlochovice 

2. 

Název aktivity Charitní pečovatelská služba Rajhrad 

Popis aktivity 
Charitní pečovatelská služba poskytuje péči dle zákona o sociálních službách osobám, které 
z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují pomoc při běžných úkonech péče o svoji 
osobu. Cílem aktivity je zachovat služby v rámci pečovatelské služby. 

Realizátor aktivity Oblastní Charita Rajhrad 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžné 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 7 901 512 Kč 

Způsob financování Dotace, úhrady uživatelů, dary 

Odpovědnost Oblastní Charita Rajhrad 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Okamžitá kapacita 8 klientů 
Dotační program na podporu 

sociálních služeb v SO ORP 
Židlochovice 

 

 

 

PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.1.3 Zachování stávajících služeb prevence – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

1. 

Název aktivity Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA 

Popis aktivity 

Služba sociální prevence nabízí bezpečný prostor, sociálně aktivizační služby, smysluplné 
trávení volného času, pomoc v oblasti vzdělávání, poradenství. Cílem aktivity je zachovat 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA v regionu, které pomáhá dětem trávit volný 
čas a pomáhá řešit jejich problémy.  

Realizátor aktivity Oblastní Charita Rajhrad, případně další subjekt 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 1 068 946 Kč 

Způsob financování Dotační tituly, obce, vlastní zdroje a dary 

Odpovědnost Oblastní Charita Rajhrad 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Okamžitá kapacita 10 klientů 
Dotační program na podporu 

sociálních služeb v SO ORP 
Židlochovice 
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PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.1.3 Zachování stávajících služeb prevence – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

2. 

Název aktivity S.O.S. Kompas Hrušovany 

Popis aktivity 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány osobám pečujícím o osobu 
blízkou – rodině nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého je 
vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte. Jedná 
se o rodiny s dětmi do 26 let věku. SAS nabízí činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti 
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Realizátor aktivity SOS dětské vesničky, z.s. - SOS Kompas JmK – Hrušovany 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Každý pracovní den 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 5 003 071 Kč 

Způsob financování Dotace, obce, vlastní zdroje a FR dary 

Odpovědnost SOS dětské vesničky, z.s. - SOS Kompas JmK – Hrušovany 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Okamžitá kapacita 6 klientů 
Dotační program na podporu 

sociálních služeb v SO ORP 
Židlochovice 

 

PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.1.4 
Zachování sociálních služeb chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením  
a pro seniory 

1. 

Název aktivity Chráněné bydlení Nosislav – Diakonie Brno 

Popis aktivity 

Chráněné bydlení Nosislav je pobytová služba, která nabízí možnost lidem se středním  
a těžkým postižením starším 40 let žít co nejvíce samostatně, a to formou bydlení 
v domácnosti, která se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Nabízí při tom 
asistenci a dopomoc při zvládání běžných aktivit a činností souvisejících s vedením 
domácnosti a sebeobsluhy. Cílem aktivity je zachovat službu chráněného bydlení 
v Nosislavi.  

Realizátor aktivity Diakonie ČCE, středisko Brno 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 7 986 000 Kč 

Způsob financování Úhrady uživatelů, dotace 

Odpovědnost Diakonie ČCE Brno 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování kapacity 10 lůžek 
Dotační program na podporu 

sociálních služeb SO ORP 
Židlochovice 
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PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.1.5 
Zachování pobytových sociálních služeb – domov pro seniory a domov se zvláštním 
režimem 

1. 

Název aktivity Domov Matky Rosy Rajhrad 

Popis aktivity 

Hlavním cílem zařízení je poskytování pobytové sociální služby občanům, kteří jsou příjemci 
důchodu, starší 55 let, a 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, a dále občany, kteří umístění 
potřebují z jiných důvodů. Cílem aktivity je zachovat pobytovou sociální službu v Rajhradě. 

Realizátor aktivity Česká provincie Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova  

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 21 750 000 Kč 

Způsob financování Úhrady uživatelů, dotace, příspěvky poskytovatele 

Odpovědnost Česká provincie Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování kapacity 40 lůžek 
Dotační program na podporu 

sociálních služeb SO ORP 
Židlochovice 

2. 

Název aktivity Villa Martha Hrušovany u Brna 

Popis aktivity 

Villa Martha je pobytové zařízení, které nabízí svým klientům bezpečné a klidné prostředí. 
Poskytuje služby lidem s Alzheimerovou nemocí a dalšími typy demencí a chronickými 
onemocněními, kteří mají vlivem těchto nemocí sníženou soběstačnost, a jejich stav 
vyžaduje trvale pomoc jiné osoby. 

Realizátor aktivity Betanie – křesťanská pomoc, z.ú. 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 11 826 000 Kč 

Způsob financování Dotace, úhrady uživatelů 

Odpovědnost Betanie – křesťanská pomoc z.ú. 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování stávající kapacity 20 lůžek 
Dotační program na podporu 

sociálních služeb v SO ORP 
Židlochovice 

3. 

Název aktivity Domov se zvláštním režimem sv. Luisy Rajhrad 

Popis aktivity 

Domov se zvláštním režimem sv. Luisy je pobytová sociální služba poskytovaná osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, nebo osobám se 
všemi typy demencí, a vyžadují pravidelnou pomoc a péči jiné osoby. Cílem aktivity je 
zachovat služby domova se zvláštním režimem v Rajhradě. 

Realizátor aktivity Oblastní Charita Rajhrad 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 12 925 964 Kč 

Způsob financování Úhrady uživatelů, dotace, dary 

Odpovědnost Oblastní Charita Rajhrad 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování kapacity zařízení 20 lůžek 
Dotační program na podporu 

sociálních služeb v SO ORP 
Židlochovice 
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PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.1.6 Podpora hospicové péče 

1. 

Název aktivity Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 

Popis aktivity 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa poskytuje zdravotní služby nevyléčitelně 
nemocným a umírajícím v posledních týdnech života, tedy důležitou návaznou službu na 
sociální služby. Klientům je současně poskytována zdravotní péče hrazená zdravotní 
pojišťovnou. Služba umožňuje zachování kontaktu nemocného s blízkými a důstojné prožití 
závěru života. Cílem aktivity je zachovat služby hospicové péče v regionu. 

Realizátor aktivity Oblastní Charita Rajhrad 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu V současnosti neznámé 

Způsob financování Úhrady uživatelů, dotace, dary, zdravotní pojišťovny 

Odpovědnost Oblastní Charita Rajhrad 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování kapacity 50 lůžek Oblastní charita Rajhrad 

2. 

Název aktivity Mobilní hospic sv. Jana 

Popis aktivity 

Mobilní hospic sv. Jana poskytuje zdravotnické služby nevyléčitelně nemocným a 
umírajícím v posledních týdnech života. Služba umožňuje zachování kontaktu nemocného s 
blízkými a důstojné prožití závěru života v domácím prostředí, kdy mobilní hospic dojíždí ke 
klientům do domovů. Cílem aktivity je zachovat služby hospicové péče v regionu, jelikož se 
jedná o důležitou návaznou službu na sociální služby. 

Realizátor aktivity Oblastní Charita Rajhrad 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu Nejsou známy 

Způsob financování Úhrady uživatelů, dotace, dary, zdravotní pojišťovny 

Odpovědnost Oblastní Charita Rajhrad 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování denní kapacity 18 klientů Oblastní charita Rajhrad 
 

 

 

 

PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.1.7 Zachování působení specializovaných poskytovatelů 

1. 

Název aktivity Podpora subjektů nadregionálních poskytovatelů sociálních služeb 

Popis aktivity 

Průběžné monitorování potřebnosti speciálních sociálních služeb v regionu a jejich zařazení 
do minimální sítě soc. služeb ORP Židlochovice na rok 2023, spolupráce s nimi a koordinace 
jejich aktivit. Jedná se zejména o tyto služby: DOTYK II, Poradna rané péče DOREA, 
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, Tyfloservis o.p.s., TAMTAM, Persefona,z.s., 
Ratolest o.s. Paspoint z.ú. a další subjekty. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice (nositel KPSS SO ORP Židlochovice) 

Spolupracující subjekty Jednotliví poskytovatelé 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu V rámci provozních nákladů Města Židlochovice, dotační program 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice, koordinátor KPSS 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet specializovaných 
poskytovatelů 

10 
Minimální síť sociálních služeb na 

rok 2023 
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PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.1.7 Zachování působení specializovaných poskytovatelů 

2. 

Název aktivity 
Podpora subjektů na podporu seniorů, zdravotně postižených dospělých a zdravotně 
postižených dětí a mládeže (včetně podpory osob pečujících) – Robátko apod. 

Popis aktivity 

Jedná se o spolupráci a vytváření podmínek pro působení organizací, které podporují 
seniory, osoby se zdravotním postižením dospělé i děti (včetně podpory pečujících) – jsou 
to např. Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnska, Židlochovicko, MC Robátko, 
Anděl strážný, Anděl na drátě atd. Cílem aktivity je zachování působení subjektů na 
podporu cílové skupiny.  

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Jednotlivé organizace 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu V rámci provozních nákladů Města Židlochovice 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Spolupráce subjektů a jejich 
podpora v roce 2023 

50 000 Kč Rozpočet Města Židlochovice 
 

PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.1.8 Podpora a zachování stacionáře  

1. 

Název aktivity Denní stacionář Židlochovice 

Popis aktivity 

Denní stacionář Židlochovice jako poskytovatele sociálních služeb  
stacionáře pro osoby ve věku 16 až 65 let se zdravotním postižením, s mentálním 
postižením či kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. V roce 2023 bude realizován společný projekt s Pečovatelskou službou 
Židlochovice na rozvoj obou služeb – více informací o tomto rozvojovém plánu je uvedeno 
v opatření 1.2.2 aktivita 2. Pečovatelská služba Židlochovice. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice – organizační složka Denní stacionář Židlochovice 

Spolupracující subjekty 
Komunitní centrum, zdravotnická zařízení, Základní a praktická škola Hustopeče, další 
místní aktéři v oblasti sociálních služeb v regionu 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu 2 465 000 Kč 

Způsob financování Dotace, rozpočet Města Židlochovice, úhrady uživatelů, rozpočty obcí 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Okamžitá kapacita Denního 
stacionáře 

10 
Dotační program na podporu 

sociálních služeb v SO ORP 
Židlochovice 
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PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.1.9 Komunitní centrum 

1. 

Název aktivity Komunitní centrum  

Popis aktivity 

Zajištění fungování Komunitního centra Židlochovice pro potřeby komunity na území města 
Židlochovice i komunity území SO ORP Židlochovice jakožto víceúčelové zařízení, které 
podporuje všestranný rozvoj všech cílových skupin. Komunitní centrum poskytuje 
komunitní sociální práci pro širokou veřejnost a potřebné, aktivizuje komunitu, 
v prostorách komunitního centra poskytuje prostor a zázemí pro terénní a ambulantní 
sociální služby, poradny a zároveň poskytuje prostor pro kulturní a společenské aktivity.  

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžné 

Doba realizace V průběhu celého roku 2023 

Náklady na aktivitu V rámci opatření 1.4.2 Podpora Komunitní sociální práce 

Způsob financování Dotace Operační program Zaměstnanost, rozpočet města Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Výstup a indikátor Výstup a indikátor 

Počet spolupracujících 
subjektů 

3 
Počet uzavřených smluv 

s poskytovateli sociálních služeb, 
prezenční listiny  

 

PRIORITA Č. 1.2 Rozvoj současných sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.2.2 Terénní služby pro seniory a potřebné 

1. 

Název aktivity Pečovatelská služba Židlochovice a Denní stacionář Židlochovice 

Popis aktivity 

Cílem aktivity je rozvoj Pečovatelské služby Židlochovice v roce 2023, a to skrze individuální 
projekt. Projekt si klade za cíl je zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb 
Pečovatelské služby a Denního stacionáře města Židlochovice. Jedná se o pořízení 
bezbariérového automobilu a standardního automobilu sdíleného Pečovatelskou službou a 
Denním stacionářem, kompenzačních pomůcek, pračky, sušičky, čteček pro evidenci 
prováděných úkonů a zeleň u DS včetně venkovního mobiliáře. 

Realizátor aktivity Pečovatelská služba Židlochovice a Denní stacionář Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V první polovině roku 2023 

Náklady na aktivitu 1 480 269 Kč 

Způsob financování Rozpočet Města Židlochovice, Dotace IROP 

Odpovědnost Pečovatelská služba Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zrealizování projektu 1 
Potvrzení od města Židlochovice – 

úspěšné realizování projektu 
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¨PRIORITA Č. 1.2 Rozvoj současných sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.2.4 Rozvoj pobytových služeb pro seniory 

1. 

Název aktivity Rozvoj a vznik nových pobytových služeb pro seniory 

Popis aktivity 

Dle aktuálního stavu a zjištění Komise pro plánování sociálních služeb je potřeba zajistit 
pobytové služby pro seniory v mnohem větší míře, než tomu bylo doposud. Současné 
kapacity jsou nedostačující pro cílovou skupinu osob, kteří již nejsou schopny 
samostatného života v domácím prostředí ani za pomoci terénní sociální služby. Proto je 
cílem aktivity informovat území a jednotlivé místní aktéry a pokusit se tuto problematiku 
řešit. V roce 2023 se jedná především o komplexní zanalyzování stavu a výhled do 
budoucna s ohledem na současné zatížení pobytových sociálních služeb a zároveň 
seznámení regionu a místních aktérů s tímto stavem a dokumentem. 

Realizátor aktivity Komise pro plánování sociálních služeb 

Spolupracující subjekty MAS Podbrněnsko, město Židlochovice, další místní aktéři 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu - 

Způsob financování - 

Odpovědnost Komise pro plánování sociálních služeb 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Výstup a indikátor Výstup a indikátor 

Vznik dokumentu mapující 
potřebnost a současný stav 

pobytových služeb pro seniory 
v regionu a jeho zázemí 

1 Vytvoření dokumentu 

 

PRIORITA Č. 1.2 Rozvoj současných sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.2.6 Rozvoj domovů se zvláštním režimem 

1. 

Název aktivity Rozvoj poskytovatele Villa Martha Hrušovany u Brna 

Popis aktivity 

Villa Martha je pobytové zařízení, které nabízí svým klientům bezpečné a klidné prostředí. 
V roce 2023 je v plánu dostavba, díky které se zvýší kapacita zařízení o nových 6 míst a 
dojde k vybudování potřebného výtahu pro zajištění kvalitní péče o klienty a i k zajištění 
bezbariérovosti zařízení. 

Realizátor aktivity Betanie – křesťanská pomoc, z.ú. 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu Přibližně 10 000 000 Kč 

Způsob financování Dotace, financování ze strany JmK 

Odpovědnost Betanie – křesťanská pomoc z.ú. 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Výstup a indikátor Výstup a indikátor 

Realizace dostavby zařízení 1 
Potvrzení od poskytovatele 

sociální služby 

  Navýšení kapacity zařízení 6 míst 
Dotační program na podporu 

sociálních služeb v SO ORP 
Židlochovice 
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PRIORITA Č. 1.2 Rozvoj současných sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.2.7 Rozvoj působení specializovaných poskytovatelů 

1. 

Název aktivity Rozvoj působení specializovaných poskytovatelů 

Popis aktivity 

Většina specializovaných poskytovatelů plánuje rozvoj svých služeb skrze navýšení počtu 
pracovníků, respektive navýšení úvazků, a to průměrně o 1,0 FTE u jednotlivých 
specializovaných poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí na území Jihomoravského 
kraje. V těchto případech ovšem není přímá návaznost na poptávky, respektive region 
SO ORP Židlochovice. Jednotliví poskytovatelé působí na území celého kraje, tudíž nelze 
určit, jaká část úvazku připadá na SO ORP Židlochovice. Nicméně zmiňované navýšení má 
pozitivní dopad i na území SO ORP Židlochovice, zvýší se kapacita služeb a v případě 
potřeby osob z regionu budou služby zajištěny. 

Realizátor aktivity Jednotlivý nadregionální poskytovatelé 

Spolupracující subjekty - 

Četnost - 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu V současnosti není známo 

Způsob financování Rozpočty jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 

Odpovědnost Jednotlivý nadregionální poskytovatelé 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet specializovaných 
poskytovatelů 

10 
Minimální síť sociálních služeb na 

rok 2023 
 

 

PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.3.3 Podpora zaměstnávání znevýhodněných osob 

1. 

Název aktivity Projekt zaměstnanost – Začít znovu aneb návrat nezaměstnaných na trh práce 

Popis aktivity 

Realizace projektu, který se zaměřuje na osoby nezaměstnané, bez domova, drogově či 
alkoholově závislé a další osoby na okraji společnosti, které nemají možnost či nejsou 
schopny normálního fungování v rámci společnosti na území SO ORP Židlochovice  
a potřebují dlouhodobější podporu při návratu na trh práce.  

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty MAS Podbrněnsko, Úřad práce, Komunitní centrum Židlochovice 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 3 277 308 Kč  

Způsob financování Dotace Operační program Zaměstnanost Plus 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Celkový počet účastníků  5 Dokumenty projektu 

2. 

Název aktivity 
Spolupráce s Úřadem práce a dalšími aktéry na podpoře zaměstnávání znevýhodněných 
osob 

Popis aktivity 
Pravidelné setkávání zástupců města, Úřadu práce, odboru sociálních věcí MěÚ 
Židlochovice, podnikatelů a dalších zástupců místních aktérů v oblasti sociálních služeb  
a zaměstnanosti s cílem podporovat zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Úřad práce, Komunitní centrum Židlochovice 

Četnost 1x za rok 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu Režijní náklady města Židlochovice 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Uskutečněné setkání, počet 1 Zápis, případně prezenční listina 



 

Stránka 15 z 27 

PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.3.3 Podpora zaměstnávání znevýhodněných osob 

3. 

Název aktivity Rozvoj aktivit na podporu zaměstnávání znevýhodněných osob 

Popis aktivity 

V rámci projektů města Židlochovice a v rámci návazných organizací města Židlochovice 
(např. Komunitní centrum Židlochovice, Denní stacionář Židlochovice) budou diskutovány 
nové aktivity na podporu zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce. Budou 
vytvořeny vhodné podmínky k rozvoji konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, 
sociálního a environmentálního, které jsou stěžejní pro vznik sociálního podniku. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice, Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty 
Další organizace města, další případné subjekty z oblasti sociálních služeb i mimo něj, Úřad 
práce Židlochovice 

Četnost Pravidelně dle potřeby 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu - 

Způsob financování Město Židlochovice, dotace  

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Uskutečněné setkání na toto 
téma 

Min. 1 Zápis, případně prezenční listina 

Počet pilotně ověřených aktivit Min. 1 Potvrzení města Židlochovice 
 

PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.3.4 Prostupné bydlení 

1. 

Název aktivity Prostupné bydlení Židlochovice 

Popis aktivity 

Prostupné bydlení ve městě Židlochovice bylo ustanoveno již v roce 2019. V roce 2023 
bude pokračovat pilotní ověřování systému a budou navrhovány úpravy tak, aby byl systém 
prostupného bydlení v Židlochovicích kvalitní, efektivní a sloužil pro pomoc cílovým 
skupinám, a to včetně sociální práce poskytované ubytovaným osobám. 

Realizátor aktivity Sociální komise Rady města Židlochovice 

Spolupracující subjekty Komunitní centrum Židlochovice, Odbor sociálních věcí MěÚ Židlochovice 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu Režijní náklady města Židlochovice 

Způsob financování - 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Vyhodnocení systému 
prostupného bydlení  

1 Město Židlochovice 

2. 

Název aktivity Prostupné bydlení region 

Popis aktivity 
V rámci této aktivity začnou diskuze a probírání možností prostupného bydlení v regionu 
s cílem nalézt shodu napříč územím SO ORP Židlochovice tak, aby bylo možné následně 
v dalších letech pracovat na celoregionálním systému prostupného bydlení.  

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty DSO Region Židlochovicko, Město Židlochovice 

Četnost 1x za rok 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu 3 000 Kč 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost Koordinátor komunitního plánování 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet setkání představitelů 
obcí z SO ORP Židlochovice, 

kde bude problematika řešena 
1 Zápis z jednání / prezenční listina 
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PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.3.5 Podpora mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

1. 

Název aktivity Senior Taxi 

Popis aktivity 

V rámci SO ORP Židlochovice je poskytována služba senior taxi občanům ve věku 65 a více 
let a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, kteří nejsou dostatečně mobilní a nejsou schopni 
jiným způsobem si zajistit své potřeby (lékař, úřad, nákup, rodina a přátelé aj.). Služba je 
poskytována v pracovní dni za částečnou úhradu klienty. 

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Dle potřeby, pracovní dny od 7 do 16 hodin 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu 850 000 Kč 

Způsob financování Dotace, částečná úhrada klientů 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Fungování Senior taxi 1 Město Židlochovice 

 

PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.3.6 Duševní onemocnění a prevence sociálního vyloučení 

1. 

Název aktivity Práh jižní Morava – terénní tým 

Popis aktivity 

Terénní forma sociální služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob s duševním 
onemocněním. Cílem bude podpora v procesu zotavení lidí s duševním onemocněním 
v nepříznivé situaci, aby byli samostatní a nezávislí v prostředí, které si sami vybrali 
k životu. V roce 2020 začal působit na území okresu Brno – venkov terénní tým pracovníků, 
kteří budou mapovat a pomáhat těmto osobám s integrací do běžného života, a bude 
pokračovat i v roce 2023. 

Realizátor aktivity Práh jižní Morava, z.ú. 

Spolupracující subjekty Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice 

Četnost Průběžně v roce 2023 

Doba realizace V průběhu celého roku 2023 

Náklady na aktivitu V současnosti není známo 

Způsob financování Dotace z Operačního programu Zaměstnanost 

Odpovědnost Práh jižní Morava, z.ú. 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet terénních týmů, které se 
budou problematice věnovat 

1 
Minimální síť sociálních služeb 
ORP Židlochovice pro rok 2023 

2. 

Název aktivity Osvětové aktivity pro veřejnost  

Popis aktivity 
V rámci této aktivity bude uspořádána akce pro veřejnost, která se bude věnovat prevenci 
duševního onemocnění, případně možnosti sebevyšetření na prvotní projevy duševních 
onemocnění.  

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty Město Židlochovice, RTIC Židlochovice, MKS Židlochovice 

Četnost Minimálně 1x za rok 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu 10 000 – 15 000 Kč 

Způsob financování Dotace Operační program Zaměstnanost, rozpočet Komunitního centra Židlochovice 

Odpovědnost Komunitní centrum Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uspořádaných 
osvětových aktivit pro 

veřejnost 
Min. 2 za měsíc 

Zápis z akce / prezenční listina / 
potvrzení KC Židlochovice 
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PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.4.1 Podpora neformálních pečovatelů 

1. 

Název aktivity Poradna pro neformální pečovatele při Komunitním centru Židlochovice 

Popis aktivity 
Zajištění fungování poradny pro neformální pečovatele při Komunitním centru Židlochovice 
a zavedení pravidelného poradenství a spolupráce s Komunitním centrem pro uspořádání 
vzdělávacích aktivit pro pečující a pro zvýšení společenského ocenění pečujících.  

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty 
Unie pečujících, Oblastní Charita Rajhrad, Diakonie ČCE – Svítání a další poskytovatelé 
sociálních služeb a místní aktéři v oblasti sociálních služeb v regionu 

Četnost Minimálně 1x za měsíc 

Doba realizace V průběhu celého roku 2023 

Náklady na aktivitu V rámci opatření 1.4.2 Podpora komunitní sociální práce 

Způsob financování Dotace Operační program Zaměstnanost 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet fungujících poraden pro 
neformální pečovatele 

v regionu 
1 

Dokumenty Komunitního centra 
Židlochovice 

 

 

 

 

 

PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.4.2 Podpora komunitní sociální práce 

1. 

Název aktivity Aktivity Komunitního centra  

Popis aktivity 

Fungování Komunitního centra Židlochovice, kde budou probíhat i jeho aktivity: 
▪ Fungování sociálního poradenství nadregionálních poskytovatelů a návazných 

služeb: 
o Česká alzheimerovská společnost 
o Poradna Svítání (Diakonie CČE) 
o Práh jižní Morava 
o Skleněnka z.s. 
o Unie Pečujících 
o Odborná poradna psychologa 
o Odborní poradna etopeda 
o Dluhová a hypoteční poradna 
o Persefona z.s. 
o SOS Kompas 
o Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnska-Židlochovice 

▪ Osvětové aktivity v oblasti sociálních služeb pro širokou veřejnost 
▪ Prostor pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb 
▪ Poskytování komunitní sociální práce, prevence sociálního vyloučení a aktivizace 

komunity 
▪ Síťování a spolupráce s organizacemi, odborníky a dalšími subjekty návazných služeb  
▪ Kulturní a společenské aktivity v rámci aktivizace a socializace komunity 
▪ Spolupráce s dalšími odborníky a subjekty působícími v oblasti sociálních služeb 

Realizátor aktivity Komunitní centrum – organizační složka MěÚ Židlochovice 

Spolupracující subjekty Obce, poskytovatelé soc. služeb, další místní aktéři v sociální oblasti 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu 2 297 000 Kč 

Způsob financování Dotace Operační program Zaměstnanost, rozpočet města Židlochovice 

Odpovědnost Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Výstup a indikátor Výstup a indikátor 

Komunitní sociální pracovník 1 
Dokument Komunitního centra 

Židlochovice 
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PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.4.2 Podpora komunitní sociální práce 

2. 

Název aktivity Síť obecních aktérů na sociální problematiku 

Popis aktivity 

Zajištění fungování sítě osob, které se věnují sociální oblasti v jednotlivých obcích regionu 
SO ORP Židlochovice jako základní platforma spolupráce v regionu. A to jak pro potřeby 
komunitního plánování, tak pro předávání informací, poskytování prvotní pomoci a 
směřování potřebných osob na poskytovatele sociálních služeb v případě problému a další 
činnosti související s poskytováním komunitní sociální práce a předáváním informací. 

Realizátor aktivity Pracovníci Komunitního centra Židlochovice 

Spolupracující subjekty Jednotlivé obce SO ORP Židlochovice 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu - 

Způsob financování Dotace Operační program Zaměstnanost 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Aktualizace sítě komunitních 
pracovníků 

1 Databáze, síť pracovníků 

3. 

Název aktivity Síťování organizací poskytující komunitní sociální práci 

Popis aktivity 

Zajistit síťování pracovníků Komunitních center a dalších institucí poskytující komunitní 
sociální práci na obdobné organizace a pracovníky v regionu i mimo region SO ORP 
Židlochovice s cílem předávání dobré praxe, spolupráce mezi oběma institucemi a 
výhledově společné aktivity těchto institucí.  

Realizátor aktivity 
Pracovníci Komunitního centra Židlochovice a dalších institucí poskytující komunitní 
sociální práci 

Spolupracující subjekty Komunitní centra a další instituce poskytující komunitní sociální práci 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu - 

Způsob financování Režijní náklady daných institucí 

Odpovědnost Komunitní centrum Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Uskutečněná setkání či 
síťování  

Min. 1 
Zápis z akce / prezenční listina / 

potvrzení KC Židlochovice 

4. 

Název aktivity Seniorské kontaktní centrum Židlochovice 

Popis aktivity 

Cílem Seniorského kontaktního centra Židlochovice je umožnit seniorské populaci SO ORP 
Židlochovice problém s internetovou dostupností pro vyhledávání informací či práci na 
počítači. Zároveň umístění Seniorského kontaktního centra v Komunitním centru 
Židlochovice umožňuje za asistence pracovníků KC pomoci seniorům zvýšit jejich 
počítačovou gramotnost, případně pomoci s dalšími problémy, které senioři mohou mít.  

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu Režijní náklady KC Židlochovice 

Způsob financování Režijní náklady daných institucí 

Odpovědnost Komunitní centrum Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Fungování Senior pointu 1 Potvrzení město Židlochovice 
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PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.4.2 Podpora komunitní sociální práce 

4. 

Název aktivity Na péči nejsme sami 

Popis aktivity 

Projekt se snaží pomocí podpory neformálních pečujících a sdílené péče zlepšit rovný a 
včasný přístup ke kvalitním a cenově dostupným službám v domácím prostředí a zlepšit 
komfort života pečované i pečující osoby. Cílem projektu je komplexní podpora neformálně 
pečujících v regionu (koordinace sdílené péče, vzdělávání, poradenství, svépomocné 
skupiny, skupinová aktivizace a další) a vytvoření systému sdílené péče na úrovni obcí (síť 
jednotlivých aktérů v oblasti péče a systém účinného informování cílové skupiny). 

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Unie pečujících 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2023-2025 

Náklady na aktivitu 4 327 738 Kč 

Způsob financování Dotace, rozpočet města Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Realizace projektu 1 Potvrzení město Židlochovice 
 

 

PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.4.3 Podpora pracovníků v sociálních službách a sociální práci 

1. 

Název aktivity Pravidelné setkávání pracovníků v sociálních službách  

Popis aktivity 

Uspořádat setkání pracovníků v sociálních službách v regionu či působících v regionu 
s cílem předávání zkušeností a dobré praxe mezi jednotlivými pracovníky v sociálních 
službách, případně uspořádat workshop s kulturním program jako poděkování a ocenění 
práce v sociálních službách.  

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé sociální práce 

Četnost Minimálně 1x za rok 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu Přibližně 20 000 Kč 

Způsob financování Dotace Operační program Zaměstnanost 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uspořádaných setkání 1 Zápis ze setkání, prezenční listina 

2. 

Název aktivity Společné vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb  

Popis aktivity 
Uspořádat společné vzdělávací akce určené pro pracovníky působící v oblasti sociálních 
službách v regionu s cílem zajistit kvalitní a kvalifikované pracovníky a zároveň umožnit 
těmto pracovníkům předávání dobré praxe a síťování v rámci regionu.  

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé sociální práce 

Četnost Minimálně 1x za rok 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu Přibližně 20 000 Kč 

Způsob financování Dotace Operační program Zaměstnanost, jiné zdroje financí 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uspořádaných 
vzdělávacích akcí 

1 Zápis ze setkání, prezenční listina 
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PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.4.4 Prorodinná politika 

1. 

Název aktivity Realizace prorodinné politiky skrze Koordinátora rodinné politiky 

Popis aktivity 

V průběhu roku bude zajištěna realizace prorodinné politiky skrze stávající Koncepci, 
aktivizace místních aktérů a úzká spolupráce s Koordinátorem Komunitního plánování 
sociálních služeb a dalších subjektů souvisejících se sociální oblastí. V roce 2022 byl 
proveden audit Family Friendly Community a v roce 2023 bude postupně docházet k jeho 
naplňování a posilování prorodinné politiky.  

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice  

Spolupracující subjekty Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb, Město Židlochovice, další aktéři  

Četnost - 

Doba realizace V průběhu celého roku 2023 

Náklady na aktivitu Režijní náklady KC Židlochovice 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Projekt Obec přátelská rodině – 
vyhodnocení plnění 

1 
Report o splněných aktivitách v rámce 

FFC 
 

PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 1.4.5 Prevence sociálního vyloučení 

1. 

Název aktivity Komunitní sociální práce – směřující k prevenci sociálního vyloučení 

Popis aktivity 

V roce 2023 budou probíhat aktivity napříč územím SO ORP Židlochovice s cílem zajistit 
prevenci sociálního vyloučení potřebných osob, které budou primárně zajišťovat pracovníci 
Komunitního centra Židlochovice skrze komunitní sociální práci, případně specializovaní 
pracovníci Psycholog či Etoped. 

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice, Další subjekty v regionu SO ORP Židlochovice 

Spolupracující subjekty Místní aktéři v oblasti sociálních služeb v regionu, jednotlivé obce regionu 

Četnost Pravidelně 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu Není možné odhadnout 

Způsob financování Dotace Operační program Zaměstnanost, rozpočet města Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice, Další subjekty realizující komunitní sociální práci 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 
Pravidelné aktivity pro komunitu -

 prevenci soc. vyloučení (týdně) 
Min. 2 Komunitní centrum Židlochovice 

Jednorázové akce či aktivity pro 
komunitu sloužící k prevenci 
sociálního vyloučení (za rok) 

Min. 1 Komunitní centrum Židlochovice 

2. 

Název aktivity Osvětové aktivity jako prevence 

Popis aktivity 

V rámci Komunitního centra proběhnou osvětové aktivity pro širokou veřejnost, jejichž 
cílem je preventivně informovat účastníky o možných problémech, možnostech 
předcházení, případně možnostech řešení problémových či složitých životních situací. 
Jedná se o aktivity formou besed, přednášek, workshopů a dalších na témata 
bezdomovectví, finanční a dluhové pasti, závislosti a podobná témata. 

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty Místní aktéři v oblasti sociálních služeb 

Četnost Minimálně 1x za rok 

Doba realizace Průběžně v roce 2023 

Náklady na aktivitu 15 000 Kč 

Způsob financování Dotace Operační program Zaměstnanost 

Odpovědnost Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uspořádaných osvětových 
aktivit 

1 Vyhodnocení akce/ prezenční listina 
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4.2 STRATEGICKÝ CÍL Č. 2 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 

PRIORITA Č. 2.1 Financování sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 2.1.1 Zajištění financování sociálních služeb ze státního rozpočtu dle zákona 108/2006 Sb. 

1. 

Název aktivity Aktualizace sítě JmK 

Popis aktivity 

V regionu SO ORP Židlochovice je minimální síť stanovována každoročně. Po projednání 
navržené sítě sociálních služeb v zastupitelstvech všech obcí regionu, schvaluje pro potřebu 
JmK tuto síť za celý region Rada města Židlochovice a Zastupitelstvo města Židlochovice.  
Pro financování sociálních služeb ze státního a krajského rozpočtu je nutné, aby se služby 
každoročně hlásily do základní sítě sociálních služeb JmK, kterou stanovuje Jihomoravský 
kraj a schvaluje Zastupitelstvo JmK pro daný rok. Jen služby zařazené v této síti se mohou 
zúčastnit dotačního řízení na krajské úrovni. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice, poskytovatelé sociálních služeb 

Spolupracující subjekty Obce regionu, Jihomoravský kraj, poskytovatelé sociálních služeb 

Četnost Jednou ročně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu V rámci rozpočtu města Židlochovice 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Schválená síť na rok 2023 - Schválená síť služeb pro rok 2023 
 

PRIORITA Č. 2.1 Financování sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 2.1.2 Zajištění financování sociálních služeb z obecních rozpočtů 

1. 

Název aktivity Dotační program města Židlochovice 

Popis aktivity 

V rámci ORP Židlochovice byl na podporu sociálních služeb po vzájemné domluvě starostů 
jednotlivých obcí ustanoven dotační program „Podpora základních činností v oblasti 
poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům 
správního obvodu ORP Židlochovice.“ Město Židlochovice je vyhlašovatelem, garantem 
i správcem tohoto dotačního programu, který je vyhlašován každoročně. Cílem aktivity je 
podporovat poskytovatele sociálních služeb v regionu ve smyslu zajištění péče 
pro potřebné obyvatele regionu.  

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Obce regionu ORP Židlochovice 

Četnost Jednou ročně 

Doba realizace Rok 2023 

Náklady na aktivitu V rámci rozpočtu Města Židlochovice 

Způsob financování Město Židlochovice a obce regionu 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Vyhlášení dotačního programu 
pro rok 2023 

Dle počtu žádajících 
poskytovatelů 

Smlouvy s poskytovateli 
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PRIORITA Č. 2.1 Financování sociálních a návazných služeb 

Opatření č. 2.1.3 Financování sociálních služeb z dotačních zdrojů – individuální dotace 

1. 

Název aktivity Dotační poradenství a informování o vhodných dotačních titulech 

Popis aktivity 

V průběhu roku 2023 budou realizátory aktivity hledány vhodné dotační tituly pro rozvoj 
sociálních služeb v regionu a budou tyto informace sdělovat a poskytovat potenciálním 
žadatelům (poskytovatelé sociálních služeb, zadavatelé, představitelé obcí a další). Rovněž 
v případě potřeby budou realizátoři aktivity poskytovat i dotační poradenství pro jednotlivé 
místní aktéry. 

Realizátor aktivity MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu - 

Způsob financování Provozní náklady realizátorů 

Odpovědnost MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet poskytnutých konzultací 
v rámci dotačního poradenství 

2 Potvrzení od realizátora aktivit 

Počet rozeslaných informací 
o dotačních příležitostech 

(email) 
2 Potvrzení od realizátora aktivit 
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4.3 STRATEGICKÝ CÍL Č. 3 ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR A REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 

PRIORITA Č. 3.1 Komunitní plánování a koordinace procesů v regionu 

Opatření č. 3.1.1 Komunitní plánování sociálních služeb a koordinace procesů 

1. 

Název aktivity Udržení procesů komunitního plánování v SO ORP Židlochovice 

Popis aktivity 
V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb v SO ORP Židlochovice bude 
pracovat stálá skupina (Komise), jejichž cílem je pravidelný monitoring  
a evaluace dokumentů a rovněž vznik Akčních plánů na jednotlivé roky.  

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Místní aktéři v oblasti sociálních služeb, MAS Podbrněnsko 

Četnost Setkání min. 1x ročně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 5 000 Kč 

Způsob financování Rozpočet města Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet setkání řídicí skupiny Min. 2 Zápis z jednání / prezenční listina 

2. 

Název aktivity Aktualizace potřebné dokumentace a pravidelné vydávání Akčních plánů 

Popis aktivity 

V rámci pokračujícího procesu komunitního plánování budou pravidelně vyhodnocovány 
dokumenty (především Komunitní plán sociálních služeb) a bude prováděna jejich 
aktualizace. Rovněž v průběhu roku vznikne Akční plán sociálních služeb na území SO ORP 
Židlochovice na rok 2023. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Místní aktéři v oblasti sociálních služeb, MAS Podbrněnsko 

Četnost - 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu 10 000 Kč 

Způsob financování Rozpočet města Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet vydaných nových 
dokumentů 

Min. 3 
Zpráva o realizaci, Evaluační 

zpráva, Akční plán 
 

PRIORITA Č. 3.2 Regionální spolupráce v oblasti sociálních služeb 

Opatření č. 3.2.1 Síťování a spolupráce v oblasti sociálních služeb 

1. 

Název aktivity Pravidelné setkávání poskytovatelů sociálních služeb a představitelů obcí 

Popis aktivity 

V rámci roku 2023 bude uspořádáno min. 1 setkání poskytovatelů sociálních služeb  
a představitelů obcí SO ORP Židlochovice, kde budou představeny jednotlivé služby, jejich 
činnosti i finanční náročnost. Cílem setkání je předat potřebné informace vedením obcí 
(na které se v prvotní fázi obracejí jejich obyvatelé s žádostí o pomoc) a zároveň 
pro potřeby předávání dobrých zkušeností a síťování. 

Realizátor aktivity Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb 

Spolupracující subjekty Komunitní centrum, MAS Podbrněnsko, další místní aktéři v oblasti sociálních služeb 

Četnost 1x za rok 

Doba realizace Podzim 2023 

Náklady na aktivitu 5 000 Kč 

Způsob financování Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice 

Odpovědnost Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uspořádaných setkání 1 Zápis ze setkání, prezenční listina 
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PRIORITA Č. 3.2 Regionální spolupráce v oblasti sociálních služeb 

Opatření č. 3.2.1 Síťování a spolupráce v oblasti sociálních služeb 

2. 

Název aktivity Pravidelné předávání informací mezi místními aktéry 

Popis aktivity 
Pravidelné předávání informací v oblasti sociálních služeb v regionu mezi místními aktéry 
v regionu SO ORP Židlochovice.  

Realizátor aktivity Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb 

Spolupracující subjekty Komunitní centrum, MAS Podbrněnsko, další místní aktéři v oblasti sociálních služeb 

Četnost Pravidelně 

Doba realizace Průběžně v roce 2023 

Náklady na aktivitu - 

Způsob financování Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice 

Odpovědnost Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uspořádaných kulatých 
stolů 

Minimálně 1 Zápis ze setkání, prezenční listina 

3. 

Název aktivity Příklady dobré praxe 

Popis aktivity 

Uspořádat v roce 2023 minimálně 1 akci pro předávání zkušeností a dobré praxe mezi 
všemi místními aktéry v oblasti sociálních služeb a vedením obcí z regionu ve formě 
Příkladů dobré praxe. Rovněž v rámci akce je možné navštívit místní poskytovatele 
sociálních služeb, či jiný region se snahou přenést dobré zkušenosti do regionu 
SO ORP Židlochovice. 

Realizátor aktivity MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé sociálních služeb, další místní aktéři v oblasti sociálních služeb, obce regionu 

Četnost Minimálně 1x za rok 

Doba realizace 2023 

Náklady na aktivitu 5 000 Kč 

Způsob financování V současné době není známo 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uskutečněných Příkladů 
dobré praxe 

1 Zápis z akce / prezenční listina 
 

PRIORITA Č. 3.2 Regionální spolupráce v oblasti sociálních služeb 

Opatření č. 3.2.2 Meziobecní spolupráce 

1. 

Název aktivity Kulaté stoly či společné setkání obcí SO ORP Židlochovice 

Popis aktivity 

Budou uspořádána setkání vedení obcí z regionu, na kterých bude řešena regionální  
a nadregionální problematika sociální oblasti na území SO ORP Židlochovice a možný 
společný koordinovaný postup celého území. Jedná se například o témata prostupného 
bydlení, sdílení komunitních pracovníků, rodinná politika, síť komunitních pracovníků 
v jednotlivých obcích regionu, preventivní aktivity pro širokou veřejnost a další potřebná 
témata. 

Realizátor aktivity 
Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb, Koordinátor rodinné politiky, 
Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Jednotlivé obce regionu, další místní aktéři v oblasti sociálních služeb, MAS Podbrněnsko 

Četnost 1x za rok 

Doba realizace - 

Náklady na aktivitu 10 000 Kč 

Způsob financování 
Dotace Operační program zaměstnanost, Komunitní centrum Židlochovice, DSO Region 
Židlochovicko, MAS Podbrněnsko 

Odpovědnost Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb, Koordinátor rodinné politiky 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uspořádaných setkání 1 Zápis ze setkání, Prezenční listina 
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PRIORITA Č. 3.3 Odstraňování bariér skrze zvyšování povědomí veřejnosti 

Opatření č. 3.3.1 Informování o sociálních službách skrze komunikační kanály 

1. 

Název aktivity Pravidelné informování skrze místní periodika 

Popis aktivity 
Pravidelné informování veřejnosti o sociálních službách v regionu a probíhajícím projektu v 
místních periodicích/zpravodajích obcí a zároveň informování skrze místní infokanál  
a lokální televizi. 

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice, město Židlochovice 

Spolupracující subjekty 
Město Židlochovice, RTIC Židlochovice, poskytovatelé sociálních služeb, odbor sociálních 
věcí MěÚ Židlochovice, obce, JmK 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu Přibližně 1 000 Kč 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet vydaných článků v 
průběhu roku 2023 ve všech 

periodicích/zpravodajích 
3 Vydané články 

2. 

Název aktivity Aktualizace informací na webových stránkách 

Popis aktivity 

Pravidelná aktualizace webových stránek Města Židlochovice, sekce sociálních služeb,  
a zveřejňování praktických a aktuálních informací.  

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu V současné době není známo 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Výstupy a hodnotící indikátory 

Aktualizování webových 
stránek Města Židlochovice 

Min. 4x ročně 
Potvrzení Města Židlochovice / 

Zveřejnění na webových stránkách 

3. 

Název aktivity Aktualizace Rukověti 2023 

Popis aktivity 

Aktualizace dokumentu Rukověť pro rodiny na Židlochovicku, ve které jsou uvedeny 
kontakty nejen na poskytovatele sociálních služeb, ale i na další instituce a organizace, 
které se sociální a příbuznou problematikou v našem regionu zabývají. 

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice a MAS Podbrněnsko 

Spolupracující subjekty - 

Četnost - 

Doba realizace V průběhu roku 2023 

Náklady na aktivitu V rámci režijních nákladů obou institucí 

Způsob financování Komunitní centrum Židlochovice a MAS Podbrněnsko 

Odpovědnost Komunitní centrum Židlochovice a MAS Podbrněnsko 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Výstupy a hodnotící indikátory 

Vydání dokumentu 1 Zveřejnění/vydání dokumentu 
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PRIORITA Č. 3.3 Odstraňování bariér skrze zvyšování povědomí veřejnosti 

Opatření č. 3.3.2 Zvyšování povědomí veřejnosti o sociální služby skrze prožitek 

1. 

Název aktivity Osvětové aktivity Doprovázení umírajících a pečujících 

Popis aktivity 
V roce 2023 Komunitní centrum Židlochovice uspořádá osvětovou aktivitu (seminář, 
workshop, besedu, přednášku, případně další formáty) na téma Doprovázení umírajících  
a pečujících, respektive k obecně tabuizovanému tématu umírání a smrti.  

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Minimálně 1x za rok 

Doba realizace V současné době není známo 

Náklady na aktivitu 10 000 – 15 000 Kč 

Způsob financování Komunitní centrum Židlochovice 

Odpovědnost Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uskutečněných 
osvětových aktivit 

1 
Zápis z osvětové aktivity, 

prezenční listina 

2. 

Název aktivity Osvětové aktivity Komunitního centra Židlochovice na sociální témata 

Popis aktivity 

V roce 2023 proběhnou v Komunitním centru Židlochovice osvětové aktivity zaměřené 
na sociální témata a témata prevence (jako jsou například dluhové poradenství, bezpečně 
na internetu, ovládání moderních technologií apod.) s cílem otevřít diskuzi na tato témata 
ve společnosti, či s cílem preventivních opatření, či pomoci potřebným v dané 
problematice. 

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Minimálně 2x za rok 

Doba realizace V současné době není známo 

Náklady na aktivitu 30 000 Kč 

Způsob financování Komunitní centrum Židlochovice 

Odpovědnost Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Výstup a indikátor Výstup a indikátor 

Počet uskutečněných 
osvětových aktivit 

2 
Zápis z osvětové aktivity, 

prezenční listina 

3. 

Název aktivity Burza sociálních služeb Židlochovice 

Popis aktivity 
Představení poskytovatelů sociálních služeb v regionu a dalších místních aktérů v oblasti 
sociálních služeb pro širokou veřejnost, v rámci které budou pořádány i přednášky z oblasti 
sociálních služeb. 

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty 
MAS Podbrněnsko, poskytovatelé sociálních služeb, další místní aktéři v oblasti sociálních 
služeb v regionu i mimo něj 

Četnost 2023 

Doba realizace 1x půl den 

Náklady na aktivitu Přibližně 10 000 – 15 000 Kč 

Způsob financování Města Židlochovice, Komunitní centrum Židlochovice, další dotační zdroje 

Odpovědnost Město Židlochovice, Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet prezentujících 
se subjektů 

8 Prezenční listina / Zápis z akce 
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PRIORITA Č. 3.3 Odstraňování bariér skrze zvyšování povědomí veřejnosti 

Opatření č. 3.3.2 Zvyšování povědomí veřejnosti o sociální služby skrze prožitek 

4. 

Název aktivity Osvětové aktivity jiné formy 

Popis aktivity 

V rámci aktivit Komunitního centra Židlochovice budou uspořádány aktivity pro širokou 
veřejnost v podobě zážitkových či prožitkových akcí s cílem osvěty veřejnosti v sociální 
oblasti a s cílem prevence. Jedná se například o promítání filmů, tematické dny, osobní 
svědectví a další podobné aktivity. 

Realizátor aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Minimálně 1x za rok 

Doba realizace V současné době není známo 

Náklady na aktivitu 10 000 – 15 000 Kč 

Způsob financování Komunitní centrum Židlochovice 

Odpovědnost Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Výstup a indikátor Výstup a indikátor 

Počet uskutečněných 
osvětových aktivit 

1 
Zápis z akce / prezenční listina / 

vyhodnocení akce 
 

 

PRIORITA Č. 3.4 Rozvoj sousedské výpomoci a dobrovolnictví 

Opatření č. 3.4.1 Rozvoj sousedské výpomoci a dobrovolnictví 

1. 

Název aktivity Start projektu Pomáháme si 

Popis aktivity 

Nastavení základních principů a rámci nového systému organizování svépomoci (projekt 
Pomáháme si), který by měl fungovat v následujících letech. V roce 2023 bude probíhat 
příprava tohoto systému, nastavování základních rámců a principů, zjišťování potřeb 
v území a dalších potřebných procesů.  

Realizátor aktivity Komunitní sociální pracovník při Komunitním centru Židlochovice 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé služeb, odbor sociálních věcí MěÚ Židlochovice 

Četnost průběžně 

Doba realizace Průběžně v roce 2023 

Náklady na aktivitu Mzdové náklady na komunitního sociálního pracovníka  

Způsob financování Dotace Operační program Zaměstnanost 

Odpovědnost Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Návrh řešení, koordinace 
systému dobrovolnictví a 

sousedské výpomoci 
1 Dokument, KC Židlochovice 

 


