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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.  

Akční plán sociálních služeb pro správní obvod obce s rozšířenou působností (dále také SO ORP) 
Židlochovice pro rok 2019 (dále také AP 2019) představuje jednoletý prováděcí dokument 
ke Komunitnímu plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2016 – 2019 (dále také 
KPSS 2016 – 2019). 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 2016 – 2019 a z nich vyplývajících úkolů. AP 2019 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 2019 s ohledem na KPSS 2016 – 2019.  

Akční plán vznikl na základě vyhodnocení plnění opatření a priorit KPSS 2016 – 2019 a na základě 
vyhodnocení plnění Akčního plánu pro rok 2016. Vyhodnocení plnění probíhalo jednak realizačním 
týmem projektu a jednak jednotlivými pracovními skupinami projektu (zástupci zadavatelů, 
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb z regionu a dalších místních aktérů v oblasti sociálních 
služeb). Na tomto základě byla sepsána prvotní verze dokumentu, ke které se znovu měli možnost 
vyjádřit všichni členové pracovních skupin i řídicí skupiny i jednotliví členové realizačního týmu projektu. 
Po zapracování připomínek a úpravě dokumentu byl opětovně rozeslán pro finální kontrolu a následně 
představen Řídicí skupině projektu, která ho schválila. Poté byl dokument předán a představen 
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 
projektu i Města Židlochovice. 

Akční plán vznikl v rámci projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, na kterém se 
společně podílí Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, a Město Židlochovice. Jedná se o jeden 
z hlavních výstupů projektu. Více informací o projektu a jeho realizaci, složení orgánu a další informace 
zjistíte z webu realizátora projektu (www.podbrnensko.cz).  

http://www.podbrnensko.cz/


 

 

 

3 PŘEHLED PRIORIT A OPATŘENÍ 

Níže je vypsán základní přehled priorit a opatření KPSS 2016 – 2019, do jehož struktury byly zařazovány 
konkrétní aktivity AP 2019: 

 

Priorita I. Zachování a rozšíření sociálních služeb i jejich kapacit v oblasti péče o seniory a zdravotně 
postižené 

Opatření I/a. Kulaté stoly  

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

Opatření I/c. Zvýšení kapacity stávajících zařízení péče o seniory a zdravotně postižené 

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

Opatření I/e Podpora působení specializovaných poskytovatelů pro seniory, zdravotně postižené 
dospělé a zdravotně postižené děti a mládež (včetně podpory osob pečujících) 

Opatření I/f Podpora komunity formou nabídky různorodých aktivit a poskytování zázemí pro 
sociální služby 

Priorita II. Podpora sociálního a chráněného bydlení 

Opatření II/a Zachování stávajících služeb 

Opatření II/b Zvýšení kapacit sociálního bydlení 

Priorita III. Aktivity zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Opatření III/a Koncepční řešení prevence kriminality a závislostí 

Opatření III/b Sociální podnikání, sociální zemědělství 

Opatření III/c Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA 

Opatření III/d Volný čas dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením 

Opatření III/e Pro-rodinná opatření 

Priorita IV. Dobrovolnictví 

Opatření IV/a Rozvoj dobrovolnictví v regionu 

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

Opatření V/a Web města Židlochovice 

Opatření V/b Tištěné materiály 

Opatření V/c Tematická setkávání - aktivity pro veřejnost 

  



 

 

4 AKTIVITY AKČNÍHO PLÁNU 2019 

4.1 PRIORITA I. ZACHOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I JEJICH KAPACIT V OBLASTI PÉČE 

O SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

Opatření I/a-i Kulaté stoly  

1. 

Název aktivity Kulaté stoly 

Popis aktivity 
Pravidelné setkávání, diskuze a kulaté stoly zaměřené na sociální služby v regionu 
pro poskytovatele, uživatele i zadavatele sociálních služeb. Cílem aktivity je společná 
koordinace a spolupráce v oblasti sociálních služeb. 

Realizátor aktivity MAS Podbrněnsko 

Spolupracující subjekty Město Židlochovice 

Četnost Nejméně 4x za rok 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu Přibližně 1 000 Kč 

Způsob financování Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice 

Odpovědnost MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory 
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uskutečněných setkání 4 setkání za rok  Zápisy ze setkání 

2. 

Název aktivity Průběžná komunikace s představiteli obcí o sociálních službách a příbuzných aktivitách 

Popis aktivity 

Neformální setkávání představitelů obcí SO ORP Židlochovice a Valné hromady DSO Region 
Židlochovicko - představitelé obcí budou průběžně informováni o novinkách v sociální 
oblasti a stavu v regionu. Tato setkání lze chápat jako otevřenou platformu pro všechny 
významné aktéry v oblasti sociálních služeb.  

Realizátor aktivity Město Židlochovice, DSO Region Židlochovicko 

Spolupracující subjekty Představitelé obcí - zadavatelé 

Četnost Nejméně 2x za rok 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu Přibližně 1 000 Kč 

Způsob financování Město Židlochovice, DSO Region Židlochovicko 

Odpovědnost Město Židlochovice, DSO Region Židlochovicko 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uskutečněných setkání 2 setkání za rok  Zápisy ze setkání 

 

  



 

 

Opatření I/b. Zachování služeb a kapacity zařízení péče o seniory a zdravotně postižené 

1. 

Název aktivity Odborné sociální poradenství Charita Rajhrad 

Popis aktivity 

Odborné sociální poradenství je poskytováno jako sociální služba dle zákona č. 108/2006 
Sb., formou ambulantní a terénní. Poradna v hospici je zaměřena především na osoby 
pečující o těžce nemocné a osobám doprovázejícím nevyléčitelně nemocné v závěru života. 
Terénní forma poradenství je nabízena klientům v nejrůznějších krizových situacích.  
Součástí poradenství je i zprostředkování kontaktů na navazující služby či půjčovnu 
pomůcek. 

Realizátor aktivity Oblastní Charita Rajhrad 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu 587 000 Kč 

Způsob financování Dotace, dary 

Odpovědnost Oblastní Charita Rajhrad 

Výstupy a hodnotící indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Denní kapacita intervence 5 denně 
Dotační program na podporu soc. 

služeb v SO ORP Židlochovice 

2. 

Název aktivity Odlehčovací služby - Dům léčby bolesti s hospicem Rajhrad 

Popis aktivity 

Odlehčovací služba v hospici je poskytována nevyléčitelně nemocným a umírajícím 
v posledních týdnech života. Klientům je současně poskytována zdravotní péče hrazená 
zdravotní pojišťovnou. Odlehčovací služba umožňuje zachování kontaktu nemocného 
s blízkými a důstojné prožití závěru života. 

Realizátor aktivity Oblastní Charita Rajhrad 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu 3 200 000 Kč 

Způsob financování Příspěvky od obcí, úhrady od uživatelů, dotace. 

Odpovědnost Oblastní Charita Rajhrad 

Výstupy a hodnotící indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování kapacity zařízení 50 lůžek 
Dotační program na podporu soc. 

služeb v SO ORP Židlochovice 

3. 

Název aktivity Domov se zvláštním režimem 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 
duševními 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 2019 

Náklady na aktivitu 8 760 000 Kč 

Způsob financování Příspěvky od obcí, úhrady od uživatelů, dotace 

Odpovědnost Betanie - křesťanská pomoc, z.ú. 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování kapacity zařízení 20 lůžek 
Dotační program na podporu soc. 

služeb v SO ORP Židlochovice  

     
     
     
     
     



 

 

Opatření I/b. Zachování služeb a kapacity zařízení péče o seniory a zdravotně postižené 

4. 

Název aktivity Domov Matky Rosy - domov pro seniory Rajhrad 

Popis aktivity 

Hlavním cílem zařízení je poskytování pobytové sociální služby občanům, kteří jsou příjemci 
důchodu, starší 65 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 pak pro občany, kteří 
umístění potřebují z jiných důvodů. 

Realizátor aktivity Česká provincie Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu 16 500 000 Kč 

Způsob financování Příspěvky od poskytovatele, obcí, uživatelů 

Odpovědnost Česká provincie Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova 

Výstupy a hodnotící indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování kapacity zařízení 40 lůžek 
Dotační program na podporu soc. 

služeb v SO ORP Židlochovice 

5. 

Název aktivity Dům s pečovatelskou službou Židlochovice 

Popis aktivity 
Záměrem domu s pečovatelskou službou je poskytovat přiměřené bydlení a úkony 
pečovatelské služby zejména seniorům, kteří potřebují pomoc při zvládání péče o svoji 
osobu a o svoji domácnost. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Pečovatelská služba Židlochovice 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu Hrazeno nájemníky/uživateli 

Způsob financování Nájemné 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování kapacity zařízení 
25 bytových 

jednotek 
Dotační program na podporu soc. 

služeb v SO ORP Židlochovice 

6. 

Název aktivity Chráněné bydlení Nosislav 

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.  

Realizátor aktivity Diakonie ČCE, středisko Brno 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu 5 000 000 Kč 

Způsob financování úhrady uživatelů, dotace  

Odpovědnost Diakonie Brno 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování kapacity zařízení 10 lůžek 
Dotační program na podporu soc. 

služeb v SO ORP Židlochovice 

     

     

     

     



 

 

Opatření I/b. Zachování služeb a kapacity zařízení péče o seniory a zdravotně postižené 

7. 

Název aktivity Chráněné bydlení sv. Luisy Rajhrad 

Popis aktivity 

Chráněné bydlení sv. Luisy je pobytová sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním 
postižením - jedná se o osoby s lehčí a středně těžkou demencí. Sociální služba si klade 
za cíl maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta, s důrazem 
na individuální přístup ke každému klientovi respektující jeho potřeby, přání, požadavky 
a celoživotní zvyklosti. 

Realizátor aktivity Oblastní Charita Rajhrad 

Spolupracující subjekty  - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu 9 391 000 Kč 

Způsob financování Úhrady od 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 soc. 

služeb v SO ORP Židlochovice 

 

Opatření I/c. Zvýšení kapacity stávajících zařízení péče o seniory a zdravotně postižené 

1. 

Název aktivity Pečovatelská služba Židlochovice 

Popis aktivity Zvýšení kapacity zařízení o 10 klientů ročně (celkem cca 160 klientů ročně) 

Realizátor aktivity Pečovatelská služba Židlochovice, Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu 3 800 000 Kč 

Způsob financování Město Židlochovice, dotace, úhrady od uživatelů 

Odpovědnost Pečovatelská služba Židlochovice, Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zvýšení kapacity zařízení O 10 klientů 
Dotační program na podporu soc. 

služeb v SO ORP Židlochovice 

2. 

Název aktivity Pečovatelská služba Oblastní charity Rajhrad 

Popis aktivity Zvýšení kapacity zařízení ze 130 na 160 klientů ročně v roce 2019. 

Realizátor aktivity Oblastní Charita Rajhrad 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu 2 861 000 Kč 

Způsob financování Dotace, úhrady od uživatelů, dary 

Odpovědnost Oblastní Charita Rajhrad 

Výstupy a hodnotící indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zvýšení kapacity zařízení O 30 klientů 
Dotační program na podporu soc. 

služeb v SO ORP Židlochovice 

 

  

http://rajhrad.charita.cz/chranene-bydleni-sv-luisy/pro-koho-je-chranene-bydleni-urceno-cilova-skupina/


 

 

Opatření I/d-i Nové záměry v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené 

1. 

Název aktivity Denní stacionář Židlochovice 

Popis aktivity 

Vybudování a registrace nové služby denního stacionáře Židlochovice pro zdravotně 
postižené z regionu (cca 10 klientů). Služba bude registrována či zřízena na počátku roku 
2020, nicméně již v roce 2019 budou probíhat přípravy, bude zajištěno financování a bude 
probíhat samotná výstavba a úprava objektu pro potřeby Denního stacionáře. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2019/2020 

Náklady na aktivitu Stavební náklady cca 20 mil. Kč 

Způsob financování Stavba  - dotace IROP, město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Budování a výstavba denního 
stacionáře 

Realizace projektu 
Zpráva o realizaci projektu / 

Potvrzení Města Židlochovice 

2. 

Název aktivity Podporované byty / pečovatelské byty  

Popis aktivity 

Jedná se o vybudování celkem 5 bytových jednotek určených pro seniory či zdravotně 
postižené, které budou v rámci Podporovaného bydlení / Pečovatelských bytů ve městě 
Židlochovice. Podporované byty / pečovatelské byty budou zřízeny v průběhu roku 2020, 
nicméně v průběhu roku 2019 bude probíhat příprava, realizace, financování. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2019/2020 

Náklady na aktivitu 6 000 000 Kč 

Způsob financování V současnosti není známo – pravděpodobně dotace či rozpočet města Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zvýšení počtu Podporovaných 
bytů 

O 5 bytových 
jednotek 

Zpráva o realizaci projektu / 
Potvrzení Města Židlochovice 

 

Opatření 
I/e Podpora působení specializovaných poskytovatelů pro seniory, zdravotně postižené 

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

1. 

Název aktivity 
Zachování služeb pro seniory, zdravotně postižené dospělé a zdravotně postižené dětí 
a mládež (včetně podpory osob pečujících) v minimální síti SO ORP Židlochovice 

Popis aktivity 

Průběžné monitorování potřebnosti speciálních soc. služeb v regionu a jejich zařazení 
do minimální sítě soc. služeb ORP Židlochovice na rok 2020, spolupráce s nimi a pomoc 
při koordinaci jejich aktivit, jedná se zejména o služby DOTYK II, DOREA, Středisko rané péče 
SPRP Brno, Tyfloservis o.p.s., Odborné sociální poradenství Charita Rajhrad, TAMTAM, 
Persefona, z.s., Ratolest o.s., Paspoint z.ú. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice (nositel KPSS ORP Ž) 

Spolupracující subjekty Jednotliví poskytovatelé 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

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 

9 
Minimální síť sociálních služeb na 

rok 2020 



 

 

Opatření 
I/e Podpora působení specializovaných poskytovatelů pro seniory, zdravotně postižené 

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

2. 

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

Popis aktivity 

Spolupráce a vytváření podmínek pro působení organizací, které podporují seniory, 
zdravotně postižené dospělé i děti a mládež (včetně podpory osob pečujících) - např. Svaz 
tělesně postižených civilizačními chorobami Brno venkov, Klubeček dětí s Downovým 
syndromem v rámci činnosti MC Robátko atd. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Jednotlivé organizace 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

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 2019 

1 000 000 Kč Rozpočet Města Židlochovice 

 

Opatření 
I/f Podpora komunity formou nabídky různorodých aktivit a poskytování zázemí pro 

sociální služby 

1. 

Název aktivity Komunitní centrum Židlochovice 

Popis aktivity 

Vybudování a vznik nového Komunitního centra Židlochovice. Komunitní centrum bude 
fungovat od roku 2020, nicméně již v roce 2019 budou probíhat přípravy, bude zajištěno 
financování a bude probíhat samotná výstavba/úprava objektu pro potřeby Komunitního 
centra. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2019/2020 

Náklady na aktivitu - 

Způsob financování Projekt Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice 

Odpovědnost? Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Budování a výstavba 
Komunitního centra Židlochovice 

Realizace projektu 
Zpráva o realizaci projektu / 

Potvrzení Města Židlochovice 

 

  



 

 

4.2 PRIORITA II. PODPORA SOCIÁLNÍHO A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

Opatření II/b Zvýšení kapacit sociálního bydlení  

1. 

Název aktivity Sociální bydlení Židlochovice II. etapa 

Popis aktivity 

Výstavba celkem 8 bytových jednotek sociálních bytů v obytných buňkách v ulici Nádražní a 
v ulici Palackého, konkrétně 6 bytových jednotek na ulici Nádražní a 2 bytové jednotky 
na ulici Palackého. Pravděpodobně dojde ke zprovoznění v roce 2020, nicméně již v roce 
2019 budou probíhat přípravy, bude zajištěno financování a bude probíhat samotná 
výstavba. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2019/2020 

Náklady na aktivitu Přibližně 7 000 000 Kč 

Způsob financování Dotace IROP, město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet nových bytových jednotek 
pro sociální bydlení 

8 bytových 
jednotek 

Kolaudační rozhodnutí 

Budování a výstavba sociálního 
bydlení 

Realizace projektu 
Zpráva o realizaci projektu / 

Potvrzení Města Židlochovice 

2. 

Název aktivity Sociální bydlení Židlochovice I. etapa 

Popis aktivity 
Vybudování 6 bytových jednotek sociálních bytů v ulici Zámecká a v ulici Komenského. 
Pravděpodobně dojde ke zprovoznění v roce 2020, nicméně již v roce 2019 budou probíhat 
přípravy, bude zajištěno financování a bude probíhat samotná výstavba. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 2019/2020 

Náklady na aktivitu Přibližně 8 000 000 Kč 

Způsob financování Dotace IROP, Město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet nových bytových jednotek 
pro sociální bydlení 

6 bytových 
jednotek 

Kolaudační rozhodnutí 

Budování a výstavba sociálního 
bydlení 

Realizace projektu 
Zpráva o realizaci projektu / 

Potvrzení Města Židlochovice 

 

  



 

 

4.3 PRIORITA III. AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Opatření III/a Koncepční řešení prevence kriminality a závislostí 

1. 

Název aktivity Koncepční řešení prevenci závislostí, kriminality, bezdomovectví a sociálního vyloučení 

Popis aktivity 

Cílem aktivity je koncepční řešení výše zmíněných problematických oblastí regionu, díky 
které bude možné efektivněji a kvalitněji řešit nenadálé situace. Výstupem by měl být 
dokument pro představitele obce, který bude mapovat potřeby a poskytovat údaje 
o subjektech, které v rámci problematiky v regionu působí.  

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty 
ÚP, PČR, Městská policie Židlochovice, Město Židlochovice, obce (komise, starostové), školy, 
zdravotnická zařízení, VATA, sociální odbor Města Židlochovice a další relevantní subjekty 

Četnost - 

Doba realizace 6 měsíců - 1 rok 

Náklady na aktivitu 5 000 Kč 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Vznik dokumentu 1 
Zápis ze Zastupitelstva Města 

Židlochovice 

2. 

Název aktivity Systematická práce s osobami ohroženými sociálním vyloučení 

Popis aktivity 
Město Židlochovice ve spolupráci s Úřadem práce a sociální odborem MěÚ Židlochovice 
zřídilo pozici koordinátora pro práci s lidmi ohroženými soc. vyloučením z důvodu - 
dlouhodobé nezaměstnanosti, závislostí, bezdomovectví atd.  

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Úřad práce, soc. odbor MěÚ Židlochovice 

Četnost Průběžně, v pracovních dnech po celý rok 

Doba realizace 2019 

Náklady na aktivitu 300 000 Kč 

Způsob financování Úřad práce, projekt OP Z 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet klientů 5 Potvrzení Města Židlochovice 

 

Opatření III/b Sociální podnikání, sociální zemědělství 

1. 

Název aktivity Vytváření podmínek nebo zázemí pro vznik a fungování sociálního podniku 

Popis aktivity 

Město Židlochovice a další subjekty dlouhodobě usilují o vznik a fungování sociálního 
podniku v regionu, nicméně zatím neúspěšně. Z tohoto pohledu bude min. ze strany Města 
Židlochovice vyvíjeno maximální úsilí pro vytváření pozitivních podmínek a zázemí 
pro sociální podnik a jeho fungování. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice  

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu Provozní náklady města Židlochovice 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet pracovních schůzek 2 Zápis / Potvrzení Města Židlochovice 

 

 



 

 

Opatření III/c Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA 

1. 

Název aktivity Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA 

Popis aktivity Zachování stávající kapacity (cca 200 klientů ročně) 

Realizátor aktivity Oblastní Charita Rajhrad 

Spolupracující subjekty - 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu 1 450 000 Kč 

Způsob financování Vlastní zdroje, příspěvky od obcí, dotační tituly, dary 

Odpovědnost Oblastní Charita Rajhrad 

Výstupy a hodnotící indikátory 

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zachování kapacity 200 klientů 
Dotační program na podporu soc. 

služeb v SO ORP Židlochovice 

 

Opatření III/d Volný čas dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením 

1. 

Název aktivity Zmapování priorit cílové skupiny ohledně volnočasových a jiných aktivit 

Popis aktivity 
Zmapování priorit cílové skupiny v oblasti volnočasových aktivit a trávení volného času bude 
realizováno v rámci nově vytvářeného Komunitního plánu sociálních služeb pro SO ORP 
Židlochovice na roky 2020-2023. 

Realizátor aktivity MAS Podbrněnsko 

Spolupracující subjekty Město Židlochovice 

Četnost Průběžně 

Doba realizace 6 měsíců  

Náklady na aktivitu - 

Způsob financování Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice 

Odpovědnost MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zmapování tématu, zapracování 
tématu do KPSS2020-2023 

1 
Schválení části KPSS 2020-2023 ŘS 

projektu / Zápis ze zasedání 

 

Opatření III/e Pro-rodinná opatření 

1. 

Název aktivity Koncepční řešení rodinné politiky v obcích 

Popis aktivity 
Zmapování potřebnosti a aktuálnosti tématu a nastavení systematického přístupu celého 
regionu v této problematice bude součástí tvorby nového Komunitního plánu sociálních 
služeb pro SO ORP Židlochovice na roky 2020-2023. 

Realizátor aktivity MAS Podbrněnsko 

Spolupracující subjekty Město Židlochovice 

Četnost průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu V současné době není známo 

Způsob financování Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice 

Odpovědnost MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zmapování tématu, zapracování 
tématu do KPSS2020-2023 

1 
Schválení části KPSS 2020-2023 ŘS 

projektu / Zápis ze zasedání 

     

     



 

 

Opatření III/e Pro-rodinná opatření 

2. 

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

Popis aktivity 
Finanční i nefinanční podpora ze strany obcí, možnost spolupráce při vyhledávání dotačních 
zdrojů a pomoci financování. 

Realizátor aktivity Jednotlivé obce SO ORP Židlochovice 

Spolupracující subjekty MAS Podbrněnsko (pomoc při vyhledávání dotačních zdrojů) 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu V současné době není známo 

Způsob financování Jednotlivé obce SO ORP Židlochovice 

Odpovědnost Jednotlivé obce SO ORP Židlochovice 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zmapování tématu v rámci KPSS 
2020-2023 

12 obcí 
Šetření, rozhovory a téma v KPSS 

2020-2023 

4.4 PRIORITA IV. DOBROVOLNICTVÍ 

 Opatření IV/a Rozvoj dobrovolnictví v regionu 

1. 

Název aktivity Dobrovolnictví v regionu 

Popis aktivity 
Zmapování dobrovolnictví v regionu, jeho současné potřeby a možnosti rozvoje budou 
realizovány v rámci nově vytvářeného Komunitního plánu sociálních služeb pro SO ORP 
Židlochovice na roky 2020-2023.  

Realizátor aktivity MAS Podbrněnsko 

Spolupracující subjekty Město Židlochovice 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu 0 Kč 

Způsob financování Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice 

Odpovědnost MAS Podbrněnsko 

Výstupy a hodnotící indikátory  
Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Zmapování tématu, zapracování 
tématu do KPSS2020-2023 

1 
Schválení části KPSS 2020-2023 ŘS 

projektu / Zápis ze zasedání 

4.5 PRIORITA V. PODPORA INFORMOVANOSTI VEŘEJNOSTI O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A JINÝCH 

AKTIVITÁCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI  

Opatření V/a Web městě Židlochovice 

1. 

Název aktivity Pravidelná aktualizace informací o sociálních službách na webu 

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 2019 

Náklady na aktivitu V současné době není známo 

Způsob financování Město Židlochovice 

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící 
indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Aktualizování webových stránek 
Města Židlochovice 

Min. 4x ročně 
Potvrzení Města Židlochovice / 

Zveřejnění na webových stránkách 

 



 

 

Opatření V/b Tištěné materiály 

1. 

Název aktivity Průvodce sociálními službami na Židlochovicku 

Popis aktivity 
Vydání průvodce sociálními službami (brožura) dostupnými v regionu, včetně základního 
přehledu polokomerčních i komerčních subjektů. Distribuovány budou do obcí, 
k poskytovatelům sociálních služeb a na veřejně dostupná místa. 

Realizátor aktivity MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé sociálních služeb, členové PS projektu a další subjekty 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu 60 000 Kč 

Způsob financování Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice 

Odpovědnost MAS Podbrněnsko 

Výstupy a hodnotící 
indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Vydání průvodce sociálními 
službami na Židlochovicku 

1 Průvodce sociálními službami 

2. 

Název aktivity Zpravodaje obcí  

Popis aktivity 
Pravidelné informování veřejnosti o sociálních službách v regionu a probíhajícím projektu 
v místních periodicích/zpravodajích obcí.  

Realizátor aktivity MAS Podbrněnsko 

Spolupracující subjekty Město Židlochovice 

Četnost Průběžně 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu Přibližně 1 000 Kč 

Způsob financování Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, Město Židlochovice 

Odpovědnost MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící 
indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet vydaných článků v 
průběhu roku 2019 ve všech 

periodicích/zpravodajích 
3 Vydané články 

 

Opatření V/c Tematická setkávání - aktivity pro veřejnost 

1. 

Název aktivity Burza sociální služeb 

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

Realizátor aktivity MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty Regionální a nadregionální poskytovatelé, domácí hospice a další subjekty 

Četnost Předpoklad jaro 2019 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu Přibližně 60 000 Kč 

Způsob financování Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice 

Odpovědnost MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící 
indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet prezentujících se subjektů 8 Prezenční listina / Zápis z akce 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

Opatření V/c Tematická setkávání - aktivity pro veřejnost 

2. 

Název aktivity Kurzy a semináře pro veřejnost 

Popis aktivity Pořádání kurzů a seminářů určených pro širokou veřejnost v průběhu roku. 

Realizátor aktivity Město Židlochovice 

Spolupracující subjekty 
 

Četnost 3x za rok 

Doba realizace V průběhu roku 2019 

Náklady na aktivitu Přibližně 5 000 Kč 

Způsob financování Město Židlochovice a ostatní obce  

Odpovědnost Město Židlochovice 

Výstupy a hodnotící 
indikátory  

Výstup a indikátor Cílová hodnota Doložení 

Počet uspořádaných akcí 3 Prezenční listina 

Počet návštěvníků kurzů 30 Zápis / Prezenční listina 

 


