Vážení občané,
s odstupem času jsme pro vás připravili aktualizované vydání brožury s názvem
Rukověť pro rodiny na Židlochovicku, ve které naleznete kontakty nejen na poskytovatele sociálních služeb, ale i na další instituce a organizace, které se sociální a příbuznou
problematikou v našem regionu zabývají.
Cílem komunitního plánování sociálních služeb je zajistit pro občany regionu
Židlochovice síť sociálních služeb, která bude co nejlépe odpovídat potřebám uživatelů služeb, možnostem poskytovatelů a zadavatelů, a tím budou vytvářeny předpoklady pro co nejefektivnější využití investovaných prostředků na poskytování sociálních služeb. Hlavním dokumentem je Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na léta
2020 - 2023. K prioritám plánování patří mimo jiné zvýšení informovanosti občanů
o poskytovaných službách v regionu.
V úvodní části brožury najdete vysvětlené základní pojmy z oblasti sociálních služeb,
následuje část, která se věnuje jednotlivým poskytovatelům a zařízením, včetně jejich
kontaktů. V závěru jsou uvedeny i kontakty na poskytovatele, kteří nesídlí v našem regionu, ale jsou využívány zdejšími klienty, a dále potom na organizace, které se sociální
a příbuzné problematice také věnují.
Věříme, že následující stránky přispějí k lepší informovanosti Vás, občanů, a že budou dobrým pomocníkem těm, kteří hledají pomoc v těžké životní situaci.
Informační brožura vznikla v rámci projektu Plánování sociálních služeb pro
ORP Židlochovice (registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006562),
na kterém se společně podílela Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, a Město
Židlochovice. Více informací o projektu naleznete na www.podbrnensko.cz a na
www.zidlochovice.cz.
Tým projektu
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Za vším stojí příběh...
V sociální oblasti je takových příběhů bezpočet. Vždy je důležité, aby lidé věděli,
kam se obrátit o pomoc a hlavně chtěli svoji situaci řešit.
Jeden by neměl být na všechno sám.
Paní Jana K. dlouhodobě pečovala o své staré rodiče, postupně musela opustit
i své zaměstnání. Zpočátku bylo vše bez problémů, rodičům vařila, pomáhala s hygienou, uklízela jim domácnost, prala prádlo, pomáhala vyřizovat jejich osobní záležitosti. Péči o rodiče věnovala veškerý svůj čas. Bohužel dlouhodobé napětí, ustaranost, často i fyzická námaha vykonaly za léta pečování své. Paní Jana onemocněla
cukrovkou a její zdravotní stav byl hodně komplikovaný. Jak zajisti péči rodičům?
Pomůže někdo z rodiny? Najednou řešila spoustu otázek. Kamarádka jí poradila obrátit se na pečovatelskou službu, její známá prý má s touto službou dobré zkušenosti. Hned po prvním kontaktu služby přijela sociální pracovnice a společně s paní
Janou a jejími rodiči nastavili pomoc pečovatelské služby tak, aby bylo zajištěno
vše potřebné. Rodiče paní Jany si na přítomnost pečovatelky velice rychle zvykli,
dokonce se více snažili být soběstační a paní Jana se konečně mohla věnovat sama
sobě, zejména zvládnout svoji nemoc. S úbytkem starostí kolem rodičů se zdravotní
stav paní Jany postupně zlepšil a její rodiče dodnes pečovatelskou službu využívají.
Člověk má dostat šanci.
Paní Božena žila díky své závislosti na alkoholu dlouhodobě na ulici. Postupně
ztratila kontakt se svou rodinou, dětmi, kamarády. Nepracovala, žila po boku člověka, který měl stejné problémy se závislostí, navíc byl agresivní, fyzicky i verbálně
paní Boženu napadal. Paní Božena žila z dávek hmotné nouze. Problémový člověk
se většinou brzo stává trnem v oku ostatním občanům obce a stížnosti se na obecní
úřad jen hrnuly. Starosta obce se aktivně postavil k řešení situace obou osob v nouzi, osobně se s nimi setkal a nabídl řešení a pomoc. Paní Božena cítila šanci zlepšit
si svůj život a nabízenou pomoc přijala. Starosta jí nabídl bydlení ve staré stavební
buňce na okraji obce. Přijala i nabídku možnosti se vykoupat v domě s pečovatelskou službou a zde si také vyprat prádlo. Podmínkou ale bylo, že bude pracovat
v obecní četě a pomáhat s úklidem města, péčí o zeleň atd. Paní Božena se snažila odvádět svou práci dobře a spolehlivě, s pomocí zaměstnanců obce sehnala
přes úřad práce zaměstnání, dokázala, že svoji situaci chce řešit. Časem získala malý
obecní byt a dnes žije normálním životem, dokonce navázala znovu vztahy s rodinou a svými kamarády.
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Vysvětlení základních pojmů v oblasti sociálních služeb
Sociální služby
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu,
zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování,
pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.
Cílem služeb bývá mimo jiné:
- podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho
návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního
životního stylu
- rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život
- snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů
Sociální služby zahrnují
- sociální poradenství
- služby sociální péče
- služby sociální prevence
Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné
informace přispívající k řešení jejich situace.
Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb.
Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro
oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se
zdravotním postižením a seniory. Služba se poskytuje bezúplatně.
Služby sociální péče
Osobní asistence
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se
zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to
v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
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Pečovatelská služba
Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí
i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Tísňová péče
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá vzdálená hlasová
a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo
schopností. Služba se poskytuje za úplatu.
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba
Průvodcovská a předčitatelská služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Tlumočnické služby
jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné
komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje za úplatu.
Podporované bydlení
Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob a obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za
úplatu.
Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit
pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
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Centra denních služeb
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení
s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Stacionáře denní a týdenní
Stacionáře denní / týdenní poskytují ambulantní / pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při
zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování
práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Tyto domovy poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Domovy pro seniory
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování
práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo
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závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí
a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim
v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým
potřebám těchto osob. Služba se poskytuje za úplatu.
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se
zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle
potřeby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.
Služby sociální prevence
Služby rané péče
Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou
se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte
s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti a obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování
práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění
bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.
Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči
o děti a mládež. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
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Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální
a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
bezúplatně.
Telefonická krizová pomoc
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo
v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
Služba se poskytuje bezúplatně.
Telefonická krizová intervence
Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta
s pracovištěm telefonické krizové intervence. Služba se poskytuje bezúplatně.
Krizová pomoc
Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy
přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy),
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
bezúplatně.
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší.
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu) a poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje
bezúplatně.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem
a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo
mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních
a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orien8

tovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli
řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem
o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování,
poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.
Služby následné péče a doléčovací
Služby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém
zařízení nebo které abstinují. Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho
vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou
rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
bezúplatně.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým
sociálním vyloučením. Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje bezúplatně.
Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro
osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.
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Terénní programy
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou
ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny
dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje bezúplatně.
Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje
formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba e poskytuje za úplatu.
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PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Uvedené výše dávek jsou aktuální k datu vydání brožury, mohou se vlivem zákonných úprav měnit.
Státní sociální podpora – „sociální dávky“
Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
- přídavek na dítě
- rodičovský příspěvek
- příspěvek na bydlení
- porodné
- pohřebné
Přídavek na dítě
Je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je
nižší než 2,7 násobek částky životního minima rodiny. Přídavek je vyplácen ve třech
výších podle věku nezaopatřeného dítěte.
Rodičovský příspěvek
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně,
celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání
celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Příspěvek na bydlení
Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů
na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní
náklady stanovené zákonem.
Porodné
Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte, nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů
v rodině.
Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž
příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7 násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené
dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.
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Pohřebné
Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti,
nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.
Pomoc v hmotné nouzi
Osoba v hmotné nouzi je tehdy, když osoba či rodina nemá dostatečné příjmy
a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy
nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem
nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
- příspěvek na živobytí
- doplatek na bydlení
- mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek na živobytí
Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při
nedostatečném příjmu. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje podle počtu osob
ve společné domácnosti a vyplácí se do výše životního minima těchto osob případně po odečtu jejich příjmů.
Doplatek na bydlení
Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů
na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny, a to včetně příspěvku na
bydlení ze systému státní sociální podpory.
Mimořádná okamžitá pomoc
Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit např. při postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná
pohroma, ekologická havárie, požár apod., nedostatek příjmů na hrazení nákladů
na vzdělání nezaopatřeného dítěte, při ohrožení sociálním vyloučením, na úhradu
nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů
dlouhodobé potřeby) a jejich celkové sociální poměry neumožňují zajištění těchto
bezodkladných potřeb vlastními silami.

12

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Mezi tyto dávky se řadí:
- příspěvek na mobilitu
- příspěvek na zvláštní pomůcku
- průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.
Nárok na příspěvek na mobilitu mají při splnění podmínek osoby, které jsou na
území ČR hlášeny k trvalému pobytu a které zde mají bydliště a byl jim přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením. Výše dávky: 550 Kč měsíčně.
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:
- těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
- těžké sluchové postižení anebo
- těžké zrakové postižení
Tyto vady a postižení musí být charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a zdravotní stav osoby nesmí vylučovat přiznání tohoto příspěvku.
Průkaz osoby se zdravotním postižením
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je upraven v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů. Příspěvek je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona
o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče,
registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové
zdravotnické zařízení hospicového typu.
Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
- 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
- 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
- 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
- 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

13

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
- 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
- 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
- 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
Podpora v nezaměstnanosti 2019
- 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost

Na podporu
v nezaměstnanosti
Podpora
v nezaměstnanosti
2019 má nárok ten, kdo v posledních dvou lete
alespoň 12 měsíců, je veden v evidenci Úřadu práce a nepobírá starobní
Na podporu v nezaměstnanosti má nárok ten, kdo v posledních dvou letech odpodpory v nezaměstnanosti se liší podle věkových skupin:
pracoval alespoň 12 měsíců, je veden v evidenci Úřadu práce a nepobírá starobní
důchod. Délka podpory v nezaměstnanosti se liší podle věkových skupin:
do 50-ti let 5 měsíců
50 – 55 let 8 měsíců
nad 55 let 11 měsíců
Výšepodpory
podporyv nezaměstnanosti
v nezaměstnanosti
v jednotlivých
obdobích
(v případě,
Výše
se vse
jednotlivých
obdobích
liší (v liší
případě,
že
výpověď
dal zaměstnavatel):
zaměstnavatel):
1. a 2. měsíc

65 % čisté mzdy *

3. a 4. měsíc

50 % čisté mzdy *

5. – případně 11. měsíc 45 % čisté mzdy *

* maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 18 111 Kč. V případě, že se u

* maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 18 111 Kč. V případě, že se
zaměstnání účastní rekvalifikačního kurzu, náleží mu po celou dobu rekvalifika
uchazeč o zaměstnání účastní rekvalifikačního kurzu, náleží mu po celou dobu revýši 60podpora
% čisté mzdy
maximální
výše apodpory
se výše
zvyšuje
na 20 se
297
Kč.
kvalifikace
ve výšia 60
% čisté mzdy
maximální
podpory
zvyšuje
na 20
297 Kč.pracovní poměr ukončí zaměstnanec sám, případně dohodou se zam
Pokud
Pokud
poměrdélku
ukončí
zaměstnanec
případně
dohodou se zaměstnáležípracovní
mu po celou
podpora
ve výšisám,
45 %
z čisté mzdy.
navatelem, náleží mu po celou délku podpora ve výši 45 % z čisté mzdy.
případě,
je při
propuštění
sjednáno
odstupné,
se podpora
začíná podpora
VVpřípadě,
že že
je při
propuštění
sjednáno
odstupné,
se začíná
v neza- v ne
vyplácet
až
po
jeho
uplynutí.
Doba
odstupného
se
do
délky,
po
kterou má
městnanosti vyplácet až po jeho uplynutí. Doba odstupného se do délky, po kterou
nárok na podporu,
má nezaměstnaný
nároknezapočítává.
na podporu, nezapočítává.
Pokud člověk vyčerpal během posledních dvou let celou délku podpory a poté
Pokud člověk vyčerpal během posledních dvou let celou délku podpory a p
odpracoval alespoň 6 měsíců, má opět nárok na výplatu podpory v celé délce.
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alespoň 6 měsíců, má opět nárok na výplatu podpory v celé délce.

Pokud člověk v posledních dvou letech podporu čerpal, ale nevyčerpal celou
délku a odpracoval poté alespoň 3 měsíce, má opět nárok na výplatu podpory
v celé délce. Když 3 měsíce neodpracoval, má nárok dočerpat zbylou nevyčerpanou
délku podpory.
Po vyčerpání délky podpory má nezaměstnaný nárok pouze na běžné dávky
v hmotné nouzi.
Vyplácení výše uvedených dávek a příspěvků zajišťuje Úřad práce České
republiky – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Židlochovice.

Důchodové zabezpečení
O dávkách důchodového pojištění rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení podle zákona o dávkách. Žádosti o důchody sepisují místně příslušné okresní/
místní správy sociálního zabezpečení.
Důchody z českého důchodového pojištění jsou:
- řádné i předčasné důchody starobní (nárok na starobní důchod má pojištěnec,
jestliže dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění)
- invalidní (nárok na invalidní důchod má občan, pokud je invalidní a získal potřebnou dobu pojištění)
- vdovské, vdovecké a sirotčí (tzv. pozůstalostní důchody; náleží v případě, že zemře manžel, či manželka, nebo rodiče a tito získali potřebnou dobu pojištění
nebo byli poživatelé důchodu)
15

Pro občany z regionu Židlochovic příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení
Brno-venkov, Kounicova 14. Zde jsou zajišťovány:
- výplata nemocenských dávek
- podávání žádostí o výplatu důchodů: starobního, invalidních (částečného, plného), pozůstalostních (vdovský, vdovecký a sirotčí)
- posudková činnost pro účely důchodového pojištění
Zdravotní pojištění
Každý občan je přihlášen k příslušné zdravotní pojišťovně, kam je povinen hlásit
veškeré události a změny, které mají vliv na poskytování a úhradu pojistného.
V Židlochovicích je zastoupena Všeobecná zdravotní pojišťovna Brno – venkov,
úřadovna Židlochovice: Nám. Míru 149, 667 01 Židlochovice, tel.: 952 236 111, otevřeno pouze 1. a 3. čtvrtek v měsíci 8:30 – 11:30, 12:30 – 15:00.
A dále Česká průmyslová pojišťovna na adrese Židlochovice, Masarykova 116,
tel.: 547 214 017, otevřeno pouze v úterý 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Odbor sociálních věcí Městského úřadu ORP Židlochovice
- zajišťuje sociální práci, sociálně-právní ochranu dětí (SPOD), sociální poradenství
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PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PUSOBÍCÍCH NA ŽIDLOCHOVICKU
Následující sociální služby jsou provozovány v rámci ORP Židlochovice. Jsou rozděleny do skupin: služby péče, služby prevence a sociální poradenství
Služby sociální péče
Pečovatelská služba Židlochovice
Adresa: Masarykova 115, 667 01 Židlochovice
Zřizovatel/poskytovatel: Město Židlochovice (organizační složka města)
Poskytované služby: terénní pečovatelská služba dle zákona č.108/2006 SB.,
ve znění pozdějších předpisů.
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým
onemocněním, rodiny s dětmi
Kontakt: Lenka Brázdová, 547 238 578, 604 290 417, lenka.brazdova@zidlochovice.cz
Radmila Jurisová, 739 391 796, radmila.jurisova@zidlochovice.cz
Web: http://www.zidlochovice.cz/cs/sluzby/pecovatelska-sluzba-zidlochovice/
Charitní pečovatelská služba
Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel: Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby: sociální služba, která zajišťuje základní životní potřeby klientů přímo v jejich vlastním sociálním prostředí. Pomáhá imobilním klientům, osaměle žijícím lidem, kteří nemají pomoc rodiny a rodinám, které se o nemocného starají.
Služba je poskytována dle zákona o sociálních službách.
Cílová skupina: uživatelé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby
Kontakt: Lenka Krutinová, 731 124 470, lenka.krutinova@charita.rajhrad.cz
Web: http://rajhrad.charita.cz/charitni-pecovatelska-sluzba/
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Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa – odlehčovací služby Charita Rajhrad
Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel: Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby: služba poskytuje péči nevyléčitelně nemocným v závěru života a pomáhá příbuzným, blízkým i pozůstalým, poskytuje kvalifikovanou a důstojnou péči zaměřenou na zmírnění tělesného a duševního strádání nemocných.
Cílové skupiny: osoby nemocné v závěru života, jejich blízcí
Kontakt: Libor Žák, 733 676 404, libor.zak@rajhrad.charita.cz
Web: http://rajhrad.charita.cz/dum-lecby-bolesti-s-hospicem-sv-josefa1/

Domov Matky Rosy Rajhrad
Adresa: Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova
Poskytované služby: pobytová sociální služba občanům-domov pro seniory
Cílová skupina: příjemci důchodu, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují částečnou nebo komplexní ošetřovatelskou péči, jež jim nemůže být zajištěna
členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.
Kontakt: Marie Kozáková, 547 232 535, reditel@domaro.cz
Web: www.domaro.cz
Chráněné bydlení Nosislav
Adresa: Vinohradská 486, 691 64 Nosislav
Zřizovatel: Diakonie ČCE Brno – středisko v Brně
Poskytované služby: pobytová umožňující klientům žít co nejvíce samostatně,
nabízí asistenci a dopomoc při zvládání běžných aktivit a činností souvisejících s vedením domácnosti a sebeobsluhy
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením nad 40 let (včetně seniorů)
Kontakt: Hana Prchalová, 737 218 420, chbn@diakoniebrno.cz
Web: http://www.brno.diakonie.cz, http://nosislav.diakonie.cz
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Chráněné bydlení sv. Luisy Rajhrad
Adresa: Jiráskova 1014, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel: Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby: pobytová služba podporující samostatnost a soběstačnost
klienta, s důrazem na individuální přístup, který respektuje jeho potřeby, přání, požadavky a celoživotní zvyklosti, poskytuje domácké prostředí.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby s mírnou až střední demencí od 55 let
Kontakt: Lenka Salajková, 731 405 543, lenka.salajkova@rajhrad.charita.cz
Web: http://rajhrad.charita.cz/chranene-bydleni-sv-luisy/kontakty/
Villa Martha (domov se zvláštním režimem)
Adresa: Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brna
Zřizovatel: Betanie – křesťanská pomoc, z.ú.
Poskytované služby: pobytová služba, která nabízí svým klientům klidné a bezpečné prostředí a komplexní péči
Cílová skupina: dospělé osoby od 27 let s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou, chronickým duševním onemocněním a ostatní typy demencí
Kontakt: Alena Štěpánková, 725 107 340, 547 214 759, vm.hrusovany@volny.cz
Web: http://www.betanie.eu/martha.html
Služby sociální prevence
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA
Adresa: Komenského 38, 667 01 Židlochovice
Zřizovatel: Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby: sociální prevence, sociálně aktivizační služby. Služba nabízí
bezpečný prostor, smysluplné trávení volného času, pomoc se zvládáním školních
povinností, poradenství, pomoc v krizi atd.
Cílová skupina: děti a mládež 11 až 26 let
Kontakt: Vendula Krajíčková, 739 389 264, vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz,
Web: http://rajhrad.charita.cz/nizkoprahove-centrum-pro-deti-a-mladez-vata/
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DOTYK II, o.p.s.
Adresa: Vysoké Popovice 253, 664 84
Zřizovatel: DOTYK II, o.p.s.
Poskytované služby: sociální rehabilitace, raná péče
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s psychotickými nebo afektivními poruchami) ve věku 16 – 64 let, osoby se zdravotním postižením (děti s poruchami autistického spektra) do 7 let věku
Kontakt: Josef Svoboda, reditel@dotyk2.cz, tel. 603 865 226, reditel@dotyk2.cz
Web: http://www.dotyk2.cz/
Poradna rané péče DOREA
Adresa ústředí: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
Poradna: Kamenná 21, 639 00 Brno
Zřizovatel: Slezská diakonie
Poskytované služby: raná péče
Cílová skupina: rodiny s dětmi se zdravotním postižením a ohroženým psychomotorickým vývojem
Kontakt: Lucie Freibergová, 734 862 310, rp.dorea@slezskadiakonie.cz
Web: www.sdbrno.cz
Středisko rané péče SPRP Brno
Adresa: Nerudova 7, Brno 602 00
Zřizovatel: Středisko rané péče SPRP Brno, z.s.
Poskytované služby: raná péče
Cílová skupina: rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let, rodina s dítětem s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve
věku od narození do 7 let.
Kontakt: Karla Němcová, 777 234 034, Vedouci.brno@ranapece.cz, brno@ranapece.cz
Web: http://www.ranapece.cz/
Od 1. 6. 2019 dojde u této služby ke změnám:
Zřizovatel: Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
Adresa: Uzbecká 32, 625 00 Brno – ostatní údaje zůstávají stejné
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Tyfloservis
Adresa: Kamenomlýnská 124/2, 603 00 BRNO
Zřizovatel: Tyfloservis, o. p.s.
Poskytované služby: sociální rehabilitace (pro zrakově postižené), výběr vhodných pomůcek a nácvik práce s nimi, nácvik dovedností v místě bydliště, sebeobsluha, prostorová orientace a samostatný pohyb, čtení a psaní Braillova písma, psaní
na klávesnici, vlastnoruční podpis
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením
Kontakt: Dana Cichá, 608 572 335, cicha@tyfloservis.cz
Web: http://www.tyfloservis.cz/
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
raná péče pro Moravu a Slezsko
Adresa: Jungmanova 25, 779 00 Olomouc
Zřizovatel: CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, O.P.S.
Poskytované služby: raná péče
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, děti, mladí lidé a dospělé osoby
a jejich rodiny
Kontakt: Anna Kučerová, ranapece@detskysluch.cz 730 642 677, 733 181 497
Web: http://www.detskysluch.cz/kontakt/jihomoravsky-kraj

Paspoint z.ú.
Adresa: Anenská 10/10, 602 00 Brno
Zřizovatel: Paspoint z.ú.
Poskytované služby: SAS, raná péče, sociální rehabilitace,
Cílová skupina: osoby postižené autismem a jejich rodiny
Kontakt: Tomáš Dostál, ředitel, reditel@paspoint.cz tel. 775 170 795
Web: www.paspoint.cz
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Sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Adresa: Jiráskova 1014, Rajhrad
Zřizovatel: Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby: poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech,
práva, psychologie, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
Cílová skupina: není specifikována
Kontakt: rajhrad@rajhrad.charita.cz
Web: http://rajhrad.charita.cz/dum-lecby-bolesti-s-hospicem-sv-josefa1/
Persefona
Adresa: Jiráskova 216/8, 602 00 Brno
Zřizovatel: Persefona, o.s.
Poskytované služby: Odborné sociální, právní a psychologické poradenství
Cílová skupina: oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starší 18
let, osoby blízké obětem, dále také původci násilí v blízkých vztazích (pouze terapeutické služby směřující ke zvládání agrese), které se snaží pomoci)
Kontakt: Dagmar Rudická, 545 245 996 / 732 534 024, drudicka@persefona.czKontakty pro oběti a osoby blízké: poradna@persefona.cz, 737 834 345 / 545 245 996
Kontakty na průvodce násilí: bezpecnesouziti@persefona.cz ,731 442 731
Web: www.persefona.cz
Základní sociální poradenství je povinen zabezpečit každý poskytovatel sociální služby. Lze se obrátit i na odbor sociálních věcí MěÚ Židlochovice (kontakty viz
předchozí kapitola)
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Ostatní zařízení
V následující části jsou pro úplný přehled uvedeny organizace a instituce, které
poskytují příbuzné služby, avšak nejsou registrovány v Registru sociálních služeb.
Jedná se o soukromá zařízení, sociální bydlení zřízené obcí.
Akátový dům Rajhrad
Adresa: Městečko 52, 4664 61 Rajhrad
Kontakt: info@senbydleni.cz, tel. 776 479 455 (vedoucí), 797970363 (vedoucí pečovatelka)
Web: http://www.senbydleni.cz/akatovy-dum/
Poskytované služby: služby zajišťují organizace registrované v registru sociálních
služeb
Cílová skupina: senioři, osoby se sníženou schopností pohybu
Dům s chráněnými byty Blučina
Adresa: Na Lázních 696, 664 56 Blučina
Kontakt: podatelna(a)blucina.cz. 547 235 306
Poskytované služby: dům pro nízkopříjmové osoby, možnost dovážky obědů
Cílová skupina: nízkopříjmové osoby
Kapacita: 24 bytů
Dům s pečovatelskou službou Žabčice
Adresa: Unkovická 533, 664 63 Žabčice
Kontakt: Ivana Pospíšilová, dps.zabcice@seznam.cz, tel. 547 234 442
Web: http://www.zabcice.cz/obec/dumspec.htm
Poskytované služby: služby poskytuje pečovatelská služba, která na místo dojíždí
Cílová skupina: senioři
Kapacita: 25 bytů
Senior park Medlov
Adresa: Medlov 280, 664 66 Medlov
Kontakt: Jana Šindelářová, penzion.medlov@senior-park.cz, tel. 777 814 461
Web: http://www.senior-park.cz/medlov-u-brna
Poskytované služby: služby zajišťuje terénní pečovatelská služba
Cílová skupina: senioři, osoby se sníženou schopností pohybu
Kapacita: 40 bytů
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Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno
Adresa: Jiráskova 1014, Rajhrad
Kontakt: Mária Durkáčová, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, tel. 736 529 319
Web: http://rajhrad.charita.cz/dobrovolnictvi/
Poskytované služby: dobrovolníci poskytují společnost zejména pacientům hospice (čtení, procházky, drobný nákup…), pomáhají s administrativní činností a podílejí se na jednorázových akcích (Tříkrálová sbírka, společenské akce, pomoc při
živelních pohromách)
Pobytové služby v širším okolí Židlochovicka
Penzion s pečovatelskou službou (penzion) Újezd u Brna
Adresa: Štefánikova 960, 664 53 Újezd u Brna
Kontakt: Marie Jadrná jadrna@ujezdubrna.cz , tel. 544 224 218, 544 224 336,
725 171 859
Web: http://www.ujezdubrna.cz/zivot-ve-meste/o-meste/socialni-zarizeni/dum-specovatelskou-sluzbou-penzion/
Charakter zařízení: ubytování hotelového typu, byty se samostatným vchodem
a sociálním zařízením, garsoniéry pro jednotlivce a byty 1+1 pro manželské páry.
Služby: pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou „Na Rychmanově“
Adresa: Rybářská ulice 1001, 664 53 Újezd u Brna
Kontakt: Marie Jadrná, jadrna@ujezdubrna.cz , tel. 544 224 218, 544 224 336,
725 171 859
Web: http://www.ujezdubrna.cz/zivot-ve-meste/o-meste/socialni-zarizeni/dum-specovatelskou-sluzbou-na-rychmanove/
Charakter zařízení: bezbariérové ubytování – byty se samostatným vchodem
a sociálním zařízením, garsoniéry pro jednotlivce a byty 1+1 pro manželské páry.
Služby: pečovatelská služba
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Domov pro seniory Sokolnice
Adresa: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
Kontakt: tel.: 544 423 151; vedoucí Petr Nováček, reditel@domovsokolnice.cz, tel.
544 224 438, 544 423 150
Web: http://www.ddsokolnice.cz/
Charakter zařízení: Poskytování pobytových služeb osobám důchodového věku
se sníženou soběstačností v oddělení Domova pro seniory, v oddělení se zvláštním
režimem osobám se sníženou nebo pokročilou ztrátou paměťových a orientačních
schopností, jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby.
Služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Zastávka u Brna
Adresa: Sportovní 432, 664 84 Zastávka u Brna
Kontakt: dszastavka.burianek@seznam.cz, tel. 546 418 811, 546 418 815,
ředitel: 725 487 370
Web: http://ddzastavka.unas.cz/
Charakter zařízení: poskytování ubytovacích služeb osobám důchodového věku
se sníženou soběstačností.
Služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory Předklášteří
Adresa: Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří
Kontakt: T. Franc, reditel@domovpredklasteri.cz, tel. 549 439 611, 549 439 612
Web: www.domovpredklasteri.cz
Charakter zařízení: Poskytování ubytovacích služeb osobám důchodového věku
se sníženou soběstačností.
Služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
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Zdravotnické služby

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa – Charita Rajhrad
Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Kontakt: Marie Konzalová, marie.konzalova@rajhrad.charita.cz, tel. 737 230 774,
547 232 223
Web: http://rajhrad.charita.cz/dum-lecby-bolesti-s-hospicem-sv-josefa1/
Zařízení poskytuje celostní péči pacientům všech věkových skupin, kteří trpí
chronickou bolestí různého původu, a paliativní péči pacientům, kterým již nelze
zajistit vyléčení.

Mobilní hospic Sv. Jana
Adresa: Jiráskova 47, 664 V61 Rajhrad
Kontakt: Ivona Kuchaříková, 734 435 127 ivona.kucharikova@rajhrad.charita.cz
Web: https://rajhrad.charita.cz/mobilni-hospic-sv-jana/
Mobilní hospic Sv. Jana poskytuje odbornou péči lidem v závěru života, zachovává lidskou důstojnost a respektuje přání klientů být ve svých posledních dnech
doma, v kruhu svých blízkých. Mobilní hospic je specializovaný lékařsko-ošetřovatelský tým, který nabízí po předchozí domluvě péči 24 hodin denně.

Charitní ošetřovatelská služba
Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Kontakt: Lucie Průdková, lucie.prudkova@rajhrad.charita.cz tel. 737 220 084
Web: http://rajhrad.charita.cz/charitni-osetrovatelska-sluzba/kontakt/
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Charitní ošetřovatelská služba pečuje o těžce nemocné v jejich domácím prostředí. Péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry dle předpisu ošetřujícího lékaře,
možnost zapůjčení zdravotních pomůcek. Ošetřovatelská služba vyjede za pacientem domů a zajistí ošetření bez nutnosti hospitalizace.
Domácí ošetřovatelská péče
Adresa: Rybářská 1001, 664 53 Újezd u Brna
Kontakt: Martina Matějková, dp.matejkova@seznam.cz, tel.: 724 175 955
Služby ošetřovatelské zdravotní péče jsou poskytovány těžce nemocným v jejich
domácím prostředí v obcích: Těšany, Nesvačilka, Moutnice, Měnín, Žatčany, Telnice,
Sokolnice, Újezd u Brna. Péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry dle předpisu
ošetřujícího lékaře, možnost zapůjčení zdravotních pomůcek.
Nové projekty
Komunitní centrum Židlochovice
Město Židlochovice získalo projekt na výstavbu komunitního centra. Občané
města Židlochovice a občané okolních obcí získají odpovídající zázemí pro realizaci
sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit. Hlavním cílem je zlepšit
sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Hlavní a nosnou myšlenkou je
vybudování polyfunkčního komunitního centra, které bude přístupné všem členům komunity bez ohledu na jejich zdravotní stav, věk, etnickou příslušnost, příjem
nebo jiný sociální status. Dokončení stavbu se předpokládá do června 2020.
Denní stacionář Židlochovice
Město Židlochovice vybuduje a zřídí novou sociální službu, která v regionu dlouhodobě chybí. Jedná se o denní stacionář dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách. Služba je určena osobám ze Židlochovic a okolí, které nejsou soběstačné ze zdravotních důvodů a potřebují péči další osoby. Denní stacionář bude mít
kapacitu 10 klientů, bude umístěn v suterénu a prvním nadzemním podlaží nové
přístavby Domu s pečovatelskou službou, ve druhém podlaží bude pět nových pečovatelských bytů.
Prostupné bydlení
Jedná se o prostupné bydlení pro osoby v bytové nouzi. Město Židlochovice vybuduje do roku 2020 šestnáct sociálních bytů. Celý systém se bude skládat z několika různých druhů bytových jednotek, určených pro různé cílové skupiny, přitom
bude umožněn prostup jednotlivými druhy bydlení. V rámci prostupného bydlení
bude možnost využívat sociální práci a služby, které pomohou konkrétní osobě
s návratem k běžnému bydlení.
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