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2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK


AP – Akční plán sociálních služeb



ČR – Česká republika



Dotační program města Židlochovice – Podpora základních činností v oblasti poskytování
registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům SO ORP
Židlochovice



DLBsH sv. Josefa – Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa



EA – Ekonomicky aktivitní



EU – Evropská unie



EUROSTAT – statistický úřad Evropské unie



IROP – Integrovaný regionální operační program



KPSS – Komunitní plán sociálních služeb



KS – Koordinační skupina



MAS – Místní akční skupina



MěÚ – Městský úřad



MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR



NNO – Nestátní nezisková organizace



NUTS – Nomenklatura územních statistických jednotek (územní celky vytvořené
pro statistické účely EUROSTATu)



ORP – Obec s rozšířenou působností



o.p.s. – Obecně prospěšná společnost



OP Z – Operační program Zaměstnanost



Projekt – Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice



PS – Pracovní skupina



RUD – Rozpočtové určení dané



ŘS – Řídicí skupina



SAS – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi



SO ORP – Správní obvod obce s rozšířenou působností



z.ú. – Zapsaný ústav



z.s. – Zapsaný spolek
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3 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
aktualizace plánu pro období 2016 – 2019.
Komunitní plán sociálních služeb je základní strategický a plánovací dokument území, který slouží
pro kvalitní rozvoj území Správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále také SO ORP)
v oblasti sociálních služeb. Jedná se o komplexní dokument shrnující aktuální stav území
ve spojitosti se sociálními službami, stanovuje problematické oblasti a potřeby území, které je nutné
řešit. Zároveň tento strategický dokument stanovuje vizi budoucího stavu regionu a jednotlivé
priority a aktivity, jejichž naplňováním má být tato vize dosažena.
Na Komunitním plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-2023 (dále také
KPSS 2020-2023) se podílelo široké spektrum místních aktérů v oblasti sociálních služeb, včetně
zástupců místních i regionálních poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků v sociálních službách,
pracovníků i zástupců zadavatelů a zástupců obcí a měst z území, zástupců uživatelů sociálních
služeb i pečujících osob a dalších místních aktérů. V rámci projektu vznikly 3 orgány, které se
podílely na tvorbě dokumentu i samotném projektu a jeho jednotlivých výstupech:

Koordinační skupina

Řídicí skupina

Pracovní skupiny
Obr. 1
Zdroj:

•Koordinační skupina = realizační tým projektu
•Administrativní tým
•Odborný tým
•Nejvyšší orgán projektu
•Zaštiťuje a dohlíží na práci KS a PS
•Schvaluje výstupy projektu
•PS Sociální poradenství
•PS Služby sociální péče
•PS Sociální prevence

Schéma orgánů projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice.
Vlastní.

Orgány projektu:




Koordinační skupina – Realizační tým projektu, který zajišťoval celý chod projektu
po stránce odborné i procesní (např. pořádání PS a ŘS, předávání informací orgánům
projektu i další zainteresované veřejnosti, zajištění spolupráce s dalšími subjekty v oblasti
sociálních služeb, vypracování náležitých podkladů, zajištění účetnictví projektu atd.).
Koordinační skupina se skládala z administrativního týmu (projektový manažer,
administrativa a účetní) a z odborného týmu (odborník na strategické plánování, metodik
a odborný konzultant).
Řídicí skupina – Platforma partnerství zainteresovaných skupin z oblasti sociálních služeb
v regionu, jejímž smyslem bylo posílit vazby a vzájemnou spolupráci, dohlížet na práci KS
a PS, komplexně se podílet na procesu plánování, vzniku i schválení Komunitního plánu
sociálních služeb a Akčního plánu sociálních služeb 2019. Řídicí skupina měla celkem
15 členů – 5 zástupců zadavatelů a zřizovatelů sociálních služeb, 5 zástupců poskytovatelů
sociálních služeb a 5 zástupců uživatelů sociálních služeb, případně jejich rodinní příslušníci.
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Pracovní skupiny – Odborníci a subjekty z oblasti sociálních služeb v regionu, kteří hodnotili
současný stav sociálních služeb, hledali řešení jednotlivých problematických oblastí, podíleli
se na vzniku Komunitního plánu sociálních služeb a Akčního plánu sociálních služeb. V rámci
projektu vznikly celkem 3 pracovní skupiny (přibližně 10 členů v jedné pracovní skupině),
které jsou tematicky zaměřeny na konkrétní oblast sociálních služeb, a to Sociální
poradenství, Služby sociální péče a Služby sociální prevence.

Proces práce na dokumentu, harmonogram tvorby a proces schvalování naleznete v kapitole č. 11
Proces tvorby a schvalování .
Dokument vzniká v rámci projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice (registrační
číslo - CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006562). Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice je
projektem Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, ve spolupráci s městem Židlochovice. Cílem
projektu je vytvořit kvalitní dokumenty, prohloubit a zefektivnit současný stav spolupráce klíčových
aktérů, poskytnout rozvoj kvalifikace a kompetencí zainteresovaných subjektů podílejících
se na procesu komunitního plánování, zajistit dostatečnou informovanost aktérům v sociálních
službách i široké veřejnosti a nastavit efektivní koordinaci mezi obcemi a krajem. Nejsou opomenuty
ani další cílové skupiny, které jsou zapojeny do projektu, a bude nastaven systém evaluace
a monitoringu.

4 ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část Komunitního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-2023
je kapitolou popisující současný stav území s ohledem na oblast sociálních služeb. Cílem celé
kapitoly je poskytnout vstupní, základní data a informace o regionu, která budou sloužit k celkovému
zhodnocení regionu, na jejichž základě bude tvořena další kapitola či kapitoly dokumentu (například
SWOT Analýza či Strategická část). Rovněž v Analytické části vyplynou jednotlivé problémy
a potřeby regionu s ohledem na oblast sociálních služeb.
Samotná Analytická část dokumentu je rozdělena na několik dalších podkapitol dle tematických
oblastí, kterým se věnuje. Tedy s cílem shrnout a zhodnotit podobné či totožné charakteristiky
komplexně. Jedná se například o demografické údaje o místních obyvatelích, informace o situaci
na trhu práce v regionu atd. Údaje a informace nejsou vždy uvedeny ke stejným datům. V rámci
veřejně dostupných dat existují různé frekvence zveřejňování těchto údajů, tedy například
informace a údaje o vzdělanostní struktuře jsou do podrobnosti území SO ORP zveřejňovány
s výsledky Sčítání lidu, domů a bytů (tedy jednou za 10 let), kdežto informace o věkové struktuře
obyvatelstva jsou zveřejňovány minimálně jedenkrát ročně. Z tohoto důvodu nejsou v rámci
Analytické části dokumentu použita data ke stejnému datu. Nicméně pro účely charakteristiky území
jsou dostupné informace dostačující. Potřebný trendy a vývoj je v nich zachycen.

4.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ SO ORP ŽIDLOCHOVICE
Správní obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice leží v Jihomoravském kraji, jižně
od krajského města Brna, je součástí regionu NUTS II Jihovýchod, který sdružuje území dvou krajů –
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Celková rozloha území SO ORP Židlochovice je 194,26 km 2,
počet obyvatel dosáhl hodnoty 32 620 (1. 1. 2019). Hustota zalidnění tak přesahuje 170 obyv./km2,
což je ve srovnání s celou ČR nadprůměrná hodnota.
V současnosti SO ORP Židlochovice zahrnuje 24 obcí: Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany, Ledce,
Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajhrad,
Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany, Židlochovice.
Statut města mají Rajhrad a Židlochovice, statut městyse pak Medlov a Nosislav.
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Obr. 2
Zdroj:

Administrativní členění SO ORP Židlochovice.
Český statistický úřad, www.czso.cz

Centrem řešeného území je město Židlochovice s více než 3 800 obyvateli. Avšak samotný význam
Židlochovic jako regionálního centra je výrazně zeslabován blízkostí Brna, které je hlavním zdrojem
pracovních příležitostí a centrem veškerých služeb. Hlavní přepravní proudy ze všech obcí regionu
tedy směřují do Brna, čemuž odpovídá mimo jiné také síť dopravních komunikací a vedení linek
veřejné dopravy.

4.2 DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
Samosprávný obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice měl k 1. 1. 2019 celkem
32 620 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel má pod vlivem suburbanizace trvale rostoucí tendenci.
Od roku 2001 vzrostl počet obyvatel o bezmála 6 000 (viz Obr. 3 Vývoj počtu obyvatel v SO ORP
Židlochovice v letech 2001–2018 (k 31. 12.)), což znamená nárůst o více než 20 %. Celkový přírůstek
obyvatelstva přepočtený na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhl v roce 2018 hodnoty 12,0 %,
a několikanásobně tak překročil průměr Jihomoravského kraje (3,7 %). Vyšší hodnoty dosahuje
v Jihomoravském kraji pouze SO ORP Šlapanice.
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Obr. 3
Zdroj:

Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Židlochovice v letech 2001–2018 (k 31. 12.).
Český statistický úřad, www.czso.cz

počet osob

Obyvatelstvo zapojující se do suburbanizačního procesu tvoří především mladší lidé v produktivním
věku. Proto také vyšší migrační přírůstky od roku 2007 přinesly s mírným zpožděním i nárůst počtu
narozených dětí (viz Obr. 4 Pohyb obyvatelstva SO ORP Židlochovice v letech 2001–2017).
Jak je patrné z Obr. 5 Počet živě narozených dětí v SO ORP Židlochovice v letech 2001–2017 počet
živě narozených dětí sleduje rostoucí trend a v následujících letech se dá očekávat jeho pokračování,
které s sebou např. přinese zvýšené nároky na kapacitu školských zařízení. Zárukou udržení
progresivní věkové struktury populace je rovněž příliv osob v produktivním věku, což dokládá
např. rozšiřující se základna věkové pyramidy obyvatelstva regionu (viz Obr. 6 Věková pyramida
obyvatelstva SO ORP Židlochovice k 31. 12. 2017). V současnosti je nejvíce zastoupenou věková
skupina 40-44 let, kterou tvoří populačně silné ročníky 70. let minulého století.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
přirozený pohyb

Obr. 4
Zdroj:

umělý pohyb

Pohyb obyvatelstva SO ORP Židlochovice v letech 2001–2017.
Český statistický úřad, www.czso.cz
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Počet živě narozených dětí v SO ORP Židlochovice v letech 2001–2017.
Český statistický úřad, www.czso.cz
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Věková pyramida obyvatelstva SO ORP Židlochovice k 31. 12. 2017.1
Český statistický úřad, www.czso.cz

Výrazný vysoký počet obyvatel v nejvyšší věkové kategorii je způsoben sloučením jednotlivých věkových
kategorií nad 89 let do jedné jediné 90 let a více. Ke sloučení nedošlo záměrně zpracovatelem, nýbrž
je způsobeno strukturou zveřejňovaných dat.
1

10

Židlochovicko si díky suburbanizaci udržuje stále příznivý index stáří, který na konci roku 2017
dosáhl hodnoty 93,5. Tato hodnota je menší než 100, což znamená, že předproduktivní věková
složka 0–14 let převažuje nad složkou poproduktivní 65+. V celém Jihomoravském kraji již index
stáří dosáhl hodnoty 123,5. Na druhou stranu i zde však probíhá proces demografického stárnutí.
Vedle zvyšujícího se podílu dětí ve věku 0–14 let se tak zvyšuje také zastoupení seniorů starších
65 let a klesá zastoupení ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Vývoj zastoupení věkových skupin obyvatelstva v SO ORP Židlochovice v letech 2008–2017 (v %).
Věková skupina

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0–14

14,7

15,0

15,5

16,0

16,5

16,8

17,1

17,5

17,8

18,2

15–64

71,3

70,8

70,1

69,2

68,4

67,7

67,1

66,2

65,6

64,9

65+

14,0

14,2

14,4

14,8

15,1

15,5

15,8

16,3

16,7

17,0

Zdroj:

Český statistický úřad, www.czso.cz

Mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatel SO ORP Židlochovice patřily v roce 2016 nemoci oběhové
soustavy. Podíl těchto nemocí má však v posledních letech klesající tendenci. Poměrně stabilní,
téměř třetinový podíl na všech úmrtích si naopak udržují novotvary, mezi které řadíme různé druhy
nádorových onemocnění.

22,6
30,1
novotvary
nemoci oběhové soustavy

6,1

nemoci dýchací soustavy
ostatní

41,2
Obr. 7
Zdroj:

Příčiny úmrtí zemřelých v SO ORP Židlochovice v roce 2016 (%).
Český statistický úřad, www.czso.cz
Pozitiva

Negativa

Rostoucí počet narozených dětí

Klesá zastoupení produktivní skupiny obyvatel

Věková struktura obyvatel území

Nutnost posílit infrastruktura vzdělávacích zařízení (formální,
neformální, zájmové, celoživotní)

Růst počtu obyvatel
Vyšší podíl obyvatel ve věku 35 – 50 let v produktivní skupině
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4.3 DOMÁCNOSTI A BYTOVÁ VÝSTAVBA
V návaznosti na demografickou analýzu uvádíme i přehled hospodařících domácností v SO ORP
Židlochovice a jeho srovnání s Jihomoravským krajem (viz Tab. 3 Hospodařící domácnosti v SO ORP
Židlochovice (v %; k 26. 3. 2011). Jak v SO ORP, tak v Jihomoravském kraji výrazně převažují
hospodařící domácnosti s jednou rodinou, přičemž v rámci Židlochovicka je tento podíl vyšší
než u Jihomoravského kraje. V rámci jednočlenných domácností převažují úplné rodiny
bez závislých dětí. V rámci úplných rodin se závislými dětmi je zde rozdíl mezi Židlochovickem
a celým krajem výraznější, což může být způsobeno tím, že na Židlochovicku je více mladých rodin,
které se sem přistěhovaly zejména z Brna.
Vývoj počtu domácností podle typu mezi roky 2002 a 2009 v ČR.
Typ domácnosti
Celkem
úplná rodinná domácnost
neúplná rodinná domácnost
z toho
domácnost jednotlivce
vícečlenná nerodinná domácnost

Zdroj:

2002
3 950,9
2 544,6
392,5
904,7
109,1

Počet v tis.
2005
4 099,7
2 551,9
420,4
1 027,4
100,0

2009
4 366,2
2 641,7
449,2
1 180,6
94,8

Přírůstek / úbytek 2009 - 2002
absolutní v tis.
v%
415,3
10,5
97,1
3,8
56,7
14,4
275,8
30,5
-14,3
-13,1

Český statistický úřad – Výběrové šetření pracovních sil, www.czso.cz.
Hospodařící domácnosti v SO ORP Židlochovice (v %; k 26. 3. 2011).

Typ domácnosti
Tvořené jednou rodinou
úplné bez závislých dětí
úplné se závislými dětmi
z toho
neúplné bez závislých dětí
neúplné se závislými dětmi
Tvořené 2 a více rodinami
Domácnosti jednotlivců
Vícečlenné nerodinné domácnosti

Zdroj:

SO ORP Židlochovice
68,3
31,0
25,2
6,8
5,3
3,2
25,2
3,3

Jihomoravský kraj
62,4
28,8
20,5
6,7
6,4
2,2
30,6
4,7

Český statistický úřad, www.czso.cz.

Výstavba nových bytů reaguje na vysokou atraktivitu území pro nové rezidenty. Nejvíce bytů bylo
dokončeno v roce 2009 (278). V dalších letech ekonomická krize stavební boom mírně utlumila.
Skutečnost, že byly dokončovány rozestavěné projekty, však výraznější propad zmírnil. V současné
době je poptávka opět velmi vysoká a výrazně ji nesnižuje ani vysoká cena nemovitostí. Převážná
většina nově dokončených bytů se nachází v rodinných domech (v roce 2017 to bylo rekordních
95,1 %).
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Obr. 8

dokončené byty
z toho v rodinných domech
Vývoj počtu dokončených bytů v SO ORP Židlochovice v letech 2001–2017.

Zdroj:

Český statistický úřad, www.czso.cz
Pozitiva

Nadprůměrný počet rodin se závislými dětmi v JmK
Rostoucí trend úplných rodinných domácností
Nižší podíl osaměle žijících jedinců oproti JmK

Negativa
Práce s nově příchozími – suburbia – integrace – satelitní města –
neřízená výstavba
Nedostatečná nabídka na trhu s nemovitostmi (případně vysoká
cena)
Rostoucí trend domácností jednotlivce

4.4 EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Ekonomickou aktivitu obyvatel v rámci SO ORP Židlochovice shrnuje Tab. 4 Ekonomická aktivita
obyvatel v SO ORP Židlochovice v roce 2011. Jedná se o údaje veřejně dostupné pouze ze Sčítání lidu,
domů a bytů z roku 2011. Je patrné, že z celkového počtu ekonomicky aktivních (dále také EA) je
více mužů (přibližně 56 % EA muži oproti 44 % EA žen). Menší procentuální rozdíl je mezi
zaměstnanci – muži a zaměstnanci – ženy (přibližně 52 % zaměstnanci – muži a 48 % zaměstnanci
– ženy). Naopak u zaměstnavatelů a pracujících na vlastní účet jsou procentuální rozdíly větší
(v obou případech přibližně 77 % muži a 23 % ženy; oproti Jihomoravskému kraji, kdy
zaměstnavatelů muži je 74 % a muži pracujících na vlastní účet 71 %). Na rodičovské dovolené byly
v roce 2011 v rámci území SO ORP Židlochovice evidovány jen ženy.
Ekonomická aktivita obyvatel v SO ORP Židlochovice v roce 2011.
Ekonomicky aktivní obyvatelé
Ekonomicky aktivní obyvatele
zaměstnaní
zaměstnanci
z toho podle
postavení
zaměstnavatelé
v tom v zaměstnání
pracující na vlastní účet
pracující důchodci
ze zaměstnaných
na rodičovské dovolené
nezaměstnaní

Zdroj:

celkem
14 836
13 844
10 882
439
1 826
509
365
992

Sčítání lidu, domů a bytů 2011; www.czso.cz.

13

muži

ženy
8 292
7 781
5 713
339
1 410
270
0
511

6 544
6 063
5 169
100
416
239
365
481

V souvislosti s analýzou ekonomické aktivity žen se nabízí srovnání SO ORP Židlochovice
a Jihomoravského kraje. V Tab. 5 Srovnání struktury ekonomicky aktivních žen v rámci SO ORP
Židlochovice a Jihomoravského kraje (%) jsou uvedeny procentuální podíly jednotlivých skupin
ekonomicky aktivních žen (počítáno z celkového počtu ekonomicky aktivitních žen). Jihomoravský
kraj vykazuje vyšší podíl ekonomicky aktivních žen celkem, nicméně v rámci SO ORP Židlochovice
lze sledovat vyšší podíl nezaměstnaných žen (rozdíl 3 procentní body), podobná situace
je u zaměstnankyň (rozdíl přibližně 4,5 procentních bodů). Naopak podíl zaměstnavatelek a žen
pracujících na vlastní účet je v rámci Jihomoravského kraje vyšší (řádově v desetinných procent).
Zajímavým jevem je vyšší podíl žen na rodičovské dovolené – na Židlochovicku téměř 5,6 %.
V Jihomoravském kraji kolem 4,2 %. Procento nezaměstnaných žen je na Židlochovicku menší
než v Jihomoravském kraji, což odráží celkovou situaci ohledně nezaměstnanosti v regionu.
Srovnání struktury ekonomicky aktivních žen v rámci SO ORP Židlochovice a Jihomoravského kraje (%)
Ekonomicky aktivní ženy
Ekonomicky aktivní ženy celkem
Podíl ekonomicky aktivních žen na celkovém počtu EA (%)
zaměstnaní
zaměstnanci
z toho podle postavení
zaměstnavatelé
v zaměstnání
v tom
pracující na vlastní účet
pracující důchodci
ze zaměstnaných
na rodičovské dovolené
nezaměstnaní

Zdroj:

SO ORP Židlochovice
6 544
44,11
92,65
78,99
1,53
6,36
3,65
5,58
7,35

Jihomoravský kraj
260 937
45,62
89,14
74,45
1,89
7,36
4,56
4,24
10,86

Sčítání lidu, domů a bytů 2011; www.czso.cz.
Pozitiva

Negativa

Podprůměrná nezaměstnanost oproti JmK

Nízké procento zastoupení žen zaměstnavatelek či pracujících
na vlastní účet

Nižší nezaměstnanost žen

Rozdíl mezi ženami a muži na vedoucích pozicích

4.5 NEZAMĚSTNANOST A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Nezaměstnanost v SO ORP Židlochovice odráží trendy patrné na úrovni celé ČR. Sledované období
počínající rokem 2015 je obdobím pokračujícího poklesu nezaměstnanosti souvisejícího
s pokračující ekonomickou expanzí. Tento trend je narušován pouze pravidelnými sezónními
fluktuacemi danými zvyšováním počtu pracovních příležitostí v souvislosti se sezónními pracemi
v zemědělství, stavebnictví a cestovním ruchu. V dubnu roku 2018 klesl podíl nezaměstnaných osob
pod úroveň 3 %. Z Obr. 9 Vývoj podílu nezaměstnaných osob a počtu volných pracovních v období
01/2015–01/2019 je zřejmé, že právě na jaře roku 2018 začal zároveň strmě růst počet volných
pracovních míst, což značí, že trh pracovní síly je již prakticky zcela vyčerpán. Ve srovnání s vyššími
územními celky je patrné, že region Židlochovicka dosahuje nižších hodnot, tedy že podíl
nezaměstnaných osob v SO ORP je nižší, než průměrné hodnoty vyšších územních celků.
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Obr. 9
Zdroj:

počet volných pracovních míst

Podíl nezaměstnaných osob (v %)

6,0

2016
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2019

Vývoj podílu nezaměstnaných osob a počtu volných pracovních v období 01/2015–01/2019.
Portál Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

SO ORP Židlochovice

Obr. 10
Zdroj:

okres Brno-venkov

Jihomoravský kraj

Česká republika

Podíl nezaměstnaných osob v SO ORP Židlochovice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj a Česká republika
od 1/2016 do 1/2019.
Portál Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.
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Pozitiva
Nízký podíl nezaměstnaných osob
Klesající trend podílu nezaměstnaných osob

Negativa
Schází sociální podnik pro osoby se znevýhodněním na trhu
práce
Systémové nastavení a podmínky pro veřejně prospěšné
práce ze strany obcí

Dostupnost Brna – obyvatelé regionu snáze najdou
zaměstnání i v dostupném Brně – vyšší zaměstnanost regionu
Počet volných pracovních míst

4.6 CÍLOVÉ SKUPINY
Komunita či cílová skupina osob, kterou spojují společně definované sociální problémy, tj. členové
komunity se nachází v nepříznivé sociální situaci; tato nepříznivá sociální situace je zároveň spojena
s dlouhodobými obtížemi v interakcích s okolním prostředím, které jsou společné pro danou
skupinu.
Nepříznivá sociální situace = oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého
zdravotního stav, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu
se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné
fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo
sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením (viz § 6 zákona č. 108/2006 Sb.).
Primární cílovou skupinou jsou osoby a skupiny osob na území ORP Židlochovice ohrožené
sociálním vyloučením a sociálně vyloučené. Sekundární cílová skupina je široká skupina lidí žijících
na území SO ORP Židlochovice, která se nenachází v situaci ohrožení sociálního vyloučením
či v situaci sociálního vyloučení. Tedy skupina osob, na kterou je nutné působit preventivním
charakterem.
Osoby a skupiny osob na území SO ORP Židlochovice ohrožené sociálním vyloučením a sociálně
vyloučené. Sociální vyloučení znamená obtížnou životní situaci, která člověka vylučuje z běžné
pospolitosti ostatních lidí a bez podpory (intervence) jeho návrat neumožňuje (EAPN ČR). Cílová
skupina osob sociálně vyloučených se vyznačuje rozmanitostí a v místě a čase se její složení
a charakteristika proměňuje (vliv celospolečenského vývoje – např. hospodářská situace
a zaměstnanost, ale také působení místních vlivů). Do této cílové skupiny zahrnujeme občany, které
mají většinou kumulaci více tak závažných problémů, že mnohý z nich by i jednotlivě ohrožoval
normální fungování člověka ve společnosti. Tyto problémy jsou vzájemně provázané a je třeba je
řešit komplexně. Aby byla pomoc konkrétnímu jednotlivci účinná a efektivní, je třeba nalézt klíčový
okruh problémů a ten začít řešit. Z tohoto podhledu na území Židlochovicka v současné době
identifikujeme tyto skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením, případně sociálně vyloučené:











osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém
či neadekvátním bydlení
osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
osoby ve finanční tísni
osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi na návykových látkách
osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
osoby se zdravotním, mentální a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučení- senioři a osaměle žijící
senioři
imigranti a azylanti, etnické menšiny
lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách (na území 2 vyloučené lokality)

Kvantifikovat skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením a osob sociálně vyloučených lze
obtížně, u některých podskupin nám mohou pomoci statistiky Úřadu práce a výkazy MPSV: V 20 -01
Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí, V 26-01 Roční výkaz o sociální práci.
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Jedná se o údaje evidovaných úkonů sociální práce Odboru sociálních věcí MěÚ Židlochovice.
U většiny skupin lze předpokládat, že počty osob jsou vyšší, pouze nevyhledali pomoc nebo jejich
problémy nejsou řešeny veřejným subjektem.
Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin - počty klientů, se kterými se aktivně
ve sledovaném roce pracovalo v letech 2016 až 2018.
Údaje za SO ORP Židlochovice

2018

osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním

2017

2016

156

104

230

osoby závislé na péči jiné osoby

1

0

7

osoby s různým stupněm omezení / způsobilosti k právním úkonům

5

0

0

osoby ohrožené sociálním vyloučením

16

16

6

osoby ohrožené rizikovým způsobem života

39

37

33

oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí

0

0

2

osoby bez přístřeší (od 2018 sloučeno s nejistým bydlením)

0

6

8

osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení

32

10

9

nezaměstnaní

25

18

64

imigranti

1

1

0

rodiny s dětmi

6

2

1

anonymní klienti

200

209

246

osoby neschopné splácet pohledávky

0

0

3

další skupiny osob neuvedené výše

4

5

0

Zdroj:

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz
Roční výkaz o výkonu SPOD -počet klientů řešených kurátorem pro mládež v letech 2016 až 2018.
Údaje za SO ORP Židlochovice

2018

2017

2016

trestná činnost

18

17

25

přestupky

26

24

14

výchovné problémy

82

74

75

dohledy/od roku 2014 uložená trestní opatření

2

3

0

uložená výchovná opatření mladistvým

1

1

5

opatření uložená dětem mladším 15 let

3

0

6

návrh na předběžné opatření

0

0

0

návrh na ústavní výchovu/od roku 2014 uložená trestní opatření

2

0

1

návrh na ochrannou výchovu

0

0

0

Zdroj:

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

4.6.1 Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém
či neadekvátním bydlení
Přesný počet této skupiny je těžko zjistitelný. Sčítání lidí bez domova ukazují, že se soustředí
do velkých měst (větší anonymita, lepší sociální pomoc), avšak dle našich zkušeností se téměř každá
obec potýká s problémem „svých bezdomovců“. Častěji však také u jednotlivců ale i celých rodin,
které žijí v neadekvátním prostředí – staré a neudržované domy a ubytovny. Na území SO ORP se
nachází dokonce několik ubytoven v naprosto nevyhovujícím stavu pro bydlení.
Za celé správní území můžeme vycházet z údajů Odboru sociálních věcí při MěÚ Židlochovice, který
se snaží řešit ubytování osob v nouzové situaci – měsíčně se na sociální pracovníky obrátí s žádostí
o pomoc při řešení této situace přibližně 5 občanů, kteří se ocitli zcela bez přístřeší a dalších
přibližně 10 obyvatel, kteří musí svou bytovou situaci rovněž v nejbližší době vyřešit. Mezi tyto
osoby patří nejen osoby bez domova, ale i osoby propuštěné z výkonu trestu, z ústavní péče,
náhradní rodinné péče, mladí dospělí, kteří z různých příčin opouštějí svou rodinu. Jen na území
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města Židlochovice se v současné době zdržují 2 osoby bez přístřeší („na ulici“) a 8 osob v buňkách
nevhodných pro bydlení.
Systém prostupného bydlení některé obce teprve připravují (např. Židlochovice mají přidělenu
dotaci na sociální byty Sociální bydlení Židlochovice I. Etapa, CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0010286)
a Sociální bydlení Židlochovice - II. Etapa, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008133 – více informací
viz kapitola SWOT Analýza a Strategická část.

4.6.2 Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Ve městě Židlochovice sídlí pracoviště Úřadu práce ČR. S ohledem na hospodářský vývoj je
dlouhodobě míra nezaměstnanosti vcelku nízká, přesto je zde k lednu 2019 evidováno
628 dosažitelných uchazečů (tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku
pro přijetí zaměstnání).
Statistika nezaměstnanosti z územního hlediska SO ORP Židlochovice k měsíci lednu od 2015 do 2019.

2015
2016
2017
2018
2019

Dosažitelní uchazeči Obyvatelstvo 15 - 64
15 - 64 let
let
1 255
21 283
1 002
21 404
863
21 418
723
21 491
628
21 521

Zdroj:

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Stav k měsíci lednu roku

Podíl nezaměstnaných
osob (%)
5,9
4,7
4,0
3,4
2,9

Volná pracovní
místa
191
125
197
345
623

Místní samosprávy se snaží hůře uplatnitelným osobám pomoci - ve většině obcí jsou při obecním
úřadu zaměstnávání pracovníci (tzv. technické čety na úklid veřejných prostranství apod.). Některé
z obcí také spolupracují s Úřadem práce, např. město Židlochovice na základě Dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) s Úřadem práce vytváří každoročně
6-8 pracovních míst pro osoby hůře uplatnitelné na trhu práce (z důvodu věku, vzdělání, zdravotních
omezení atd.). Dále se snaží systematicky pracovat i s několika osobami sociálně nepřizpůsobenými
(bezdomovci, alkoholici, osoby závislé atd.), kdy koordinátor veřejně prospěšných prací má
na starosti 2 -3 osoby a je jim nápomocen při zvládání pracovních povinností včetně režimu a dalších
pracovních návyků. Koordinátor úzce spolupracuje se Odborem sociálních věcí MěÚ Židlochovice
a společně se snaží řešit problémy.

4.6.3 Osoby ve finanční tísni
Osoby ve finanční tísni mohou pobírat státní příspěvky, jedná se zejména o dávky pomoci v hmotné
nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). V SO ORP
Židlochovice bylo vyplaceno v roce 2018 celkem 1 452 dávek v hmotné nouzi.
Statistika vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi v SO ORP Židlochovice mezi roky 2012 a 2018.
Rok

Dávky pomoci v hmotné nouzi

2012

1 952

2013

3 249

2014

3 797

2015

3 361

2016

3 055

2017

2 359

2018

1 452

Zdroj:

Úřad práce ČR, pracoviště Židlochovice

Některé osoby trápí předluženost, mají více pohledávek, než příjmů, situaci neřeší a jejich
zadluženost se zvyšuje. Proto právě včasná informace, pobídka, může změnit předpoklad úspěšnosti
řešení. Této skupině chybí informace a často nejsou dostatečně „finančně gramotní“.
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Jinou skupinu tvoří osoby s nízkými příjmy. Často se jedná o důchodce, jejichž důchod je tak malý,
že nestačí pokrýt nejzákladnější životní potřeby, případně již nejsou soběstační a sociální služby
nemají z čeho hradit. Zde je třeba pomoci se získáváním dalších možných podpor.

4.6.4 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi na návykových látkách
Závislosti na návykových látkách jsou jedním z důvodů, proč lidé upadnou do problémů a jejich
řešení se jim postupně vymyká. Nejvíce devastační jsou závislosti na alkoholu, ve Výroční zprávě
o stavu ve věcech drog v České republice 2016 (zpracovalo Národní monitorovací středisko
pro drogy a závislosti) je uvedeno, že 13,0 % obyvatel alespoň jednou v týdnu pije nadměrné
množství alkoholu, dále je vysoké procento užívání psychoaktivních léků – 17,3 %. Užívání
nelegálních drog je v obecné populaci velmi nízký, nejvyšší výskyt závislých osob je ve věkových
skupinách 15-24 let a 25 – 34 let.
Nejvíce devastační jsou závislosti na alkoholu, v každé obci regionu je několik místních alkoholiků,
kteří jsou z důvodu této závislosti zcela vyloučeni z běžného života. Často se sdružují u místních
obchodů, společnost se jim vyhýbá a štítí se jich. Práci s těmito lidmi se nikdo cíleně nevěnuje, pokud
nejsou v rozporu se zákonem. Závislosti jsou často spojeny s násilím na blízkých osobách.
Domácí násilí je fyzické, psychické či sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází
opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných incidentů
se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený
vztah.
Právě pro svou skrytost lze těžko odhadovat výskyt. Podle publikovaných průzkumu se pohybuje
v populaci starší 15 let okolo 16 %. Nejčastějšími oběťmi partnerského násilí jsou ženy (odhad
ze 100 obětí je 90 žen a 10 mužů). Obětmi domácího násilí jsou nejčastěji děti, dle odhadů se fyzické
násilí vyskytuje u 48 % dětí a psychické týrání u 38 % dětí (ROSA, 2009, www.pvsps.cz/).
Domácí násilí je krizová situace, kterou bez vnější intervence většinou nelze řešit a s ohledem
na následky je nutná dlouhodobější pomoc. Na území Židlochovicka v současné době nepůsobí
žádná NNO, zabývající se touto problematikou. V minulých letech probíhala spolupráce s organizací
Persefona z.s., která měla v Židlochovicích 2x za měsíc poradnu. V současné době jsou však osoby
ohrožené domácím násilím odkázány na město Brno, to však bývá pro mnohé kvůli souvisejícímu
omezování svobody nedostupné.
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Prevalence kouření, konzumace alkoholu, užívání psychoaktivních léků a těkavých látek podle podhlaví a
věkových skupin v roce 2016 (%).

Zdroj:

Národní výzkum 2016, www.vlada.cz

4.6.5 Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou, tzv. neformální pečovatelé
Počet osob pečujících o blízkou osobu není evidován. Z údajů Úřadu práce vyplývá, že v roce 2018
bylo na území SO ORP Židlochovice vypláceno 14 155 příspěvků na péči (tj. měsíčně 1 180
příspěvků) a 10 495 příspěvků pro osoby se zdravotním postižením, například příspěvek
na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku (tj. měsíčně 874). Není však vedena evidence, o kolik
osob s tímto příspěvkem pečuje člen rodiny a kde je péče řešena profesionální sociální službou.
Vyplacené Příspěvky na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postiženém v SO ORP Židlochovice mezi roky
2012 a 2018.
Rok

Příspěvek na péči

Dávky pro OZP

2012

12 044

8 800

2013

12 812

9 305

2014

12 568

9 275

2015

12 745

9 291

2016

12 544

8 914

2017

12 760

9 258

2018

14 155

10 495

Zdroj:

Úřad práce ČR, pracoviště Židlochovice

Vezměme pouze pro příkladnou ukázku Pečovatelskou službu v Židlochovicích, která ročně obslouží
přibližně 160 klientů. Z toho vyplývá, že o velkou část osob závislých na pomoci druhé osoby pečují
neformální pečovatelé, tj. nejčastěji rodinní příslušníci (orientační porovnání: 1 180 příspěvků –
160 čerpaných sociálních služeb by znamenalo 1 020 pečovatelů).
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Nicméně je nutné zdůraznit, že je v současné době velký přetlak na poskytování terénní pečovatelské
služby a služby bohužel nemají dostatečnou kapacitu na uspokojení veškeré poptávky. Je téměř
denní praxí, že terénní služby musejí zájemce o službu odkazovat na jiné poskytovatele nebo odmítat
právě z důvodu nedostatečné kapacity.
Počet klientů Pečovatelské služby Židlochovice v letech 2016 - 2018
Počet klientů
muži
ženy
celkem

Zdroj:

2016

2017
36
114
150

2018
42
113
155

39
118
157

Odbor sociálních věcí Města Židlochovice a Pečovatelská služba Židlochovic.

Z Tab. 11 Vyplacené Příspěvky na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postiženém v SO ORP
Židlochovice mezi roky 2012 a 2018. také vyplývá, že počet příspěvků na péči za posledních 7 let
stoupl, což odpovídá jednak stárnutí populace a zvyšování počtu nesoběstačných osob z důvodu
věku, ale také celospolečenskému trendu, kdy je podporována péče v domácím prostředí a probíhá
deinstitucionalizace sociální péče.
Tomuto trendu neodpovídá podpora, která je pečujícím osobám poskytována – a to nejen finanční
příspěvky, ale také odborné poradenství a konzultace konkrétních zdravotních či psychologických
aspektů, případně podpora návratu na trh práce v případě ukončení péče.

4.6.6 Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Jedná se o osoby, které jsou dlouhodobě omezené ve svém fungování a jsou odkázáni na pomoc
druhých. Pomoc s obstaráním základních potřeb je většinou zajištěna – buď se starají osoby blízké,
nebo je odebírána profesionální služba sociální péče. Přesto jsou v mnohých případech tyto osoby
vyloučené ze společnosti a nemají příležitost se zapojit do běžného života. Také se často setkáváme
se situací, že handicapovaná osoba nemá dostatek informací o existenci sociálních služeb
zaměřených přímo na jejich problémy. Takto specializované NNO mají nadregionální charakter,
sídlo mimo region Židlochovicka a pro mnohé je problém dopravovat se za nimi.
Tato skupina je v mnohých případech úzce provázána s cílovou skupinou osob pečujících o osobu
blízkou.
Počet osob se zdravotním postižením na území komunity SO ORP Židlochovice můžeme odhadovat
dle počtu vyplacených dávek pro osoby se zdravotním postižením – viz Tab. 11 Vyplacené Příspěvky
na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postiženém v SO ORP Židlochovice mezi roky 2012 a 2018.

4.6.7 Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Území SO ORP Židlochovice se nachází nedaleko Brněnské metropole, v některých obcích došlo
k prudké a rozsáhlé bytové výstavbě, vznikají zde nové ulice a čtvrti pro převážně mladé rodiny –
tzv. vliv suburbanizace – viz kapitola Demografická analýza a Domácnosti a bytová výstavba. Tyto
rodiny zde nemají širší rodinné zázemí, za prací většinou dojíždějí, a pokud se jim nepodaří navázat
vztahy s místními obyvateli, tak v případě krizové situace se nemají na koho obrátit (tzv. sousedská
nebo přátelská výpomoc).
Stejně tak neúplné rodiny, v nichž je chod domácnosti plně závislý na příjmu jen jednoho z rodičů,
patří mezi skupiny, které jsou více ohroženy zejména chudobou, ale také problémy plynoucími
ze skutečnosti, že výchova a dohled nad vzděláváním leží pouze na jednom rodiči. Přitom podíl
neúplných rodin vlivem rostoucí rozvodovosti za poslední roky stoupá, jak je patrné z Tab. 2 Vývoj
počtu domácností podle typu mezi roky 2002 a 2009 v ČR.
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4.6.8 Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené soc. vyloučením - osaměle žijící senioři
S vývojem demografické křivky, kdy se populace dožívá stále vyššího věku, stoupá i počet osamělých
seniorů, zejména žen. To potvrzuje i statistika v kapitole Demografická analýza, ovšem ne všichni
z nich žijí sami.
Není vedena žádná evidence osaměle žijících seniorů, záleží na konkrétní obci, jak sleduje a řeší takto
rizikové osoby. V některých obcích jsou například zavedena tísňová tlačítka pro osaměle žijící
seniory (Židlochovice, Hrušovany u Brna), mnohde funguje sousedská výpomoc a je nabízena
pečovatelská služba. Mnoho starších osob však nikoho „cizího“ k sobě domů pustit nechce
a na základě znalosti prostředí víme, že je zde stále hodně seniorů, kteří v případě krizové situace
se nemají na koho se obrátit.

4.6.9 Imigranti a azylanti - etnické menšiny
K 1. 1. 2019 pobývalo na území města Židlochovice legálně 1 092 cizinců, z toho 718 zde má udělen
trvalý pobyt, 311 přechodný. Dle konzultace na Oddělení azylové a migrační politiky MV ČR v Brně
nejsou statistiky cizinců dle adresy trvalého nebo přechodného pobytu vypovídající – občané EU
nemají povinnost se hlásit k pobytu a jejich pohyb není sledován. (Informativní výčet Ministerstvo vnitra ČR)
U národnostních menšin neexistuje žádná evidence těchto občanů. Lze vycházet pouze z dat
získaných při Sčítání lidu v roce 2011, kdy v Jihomoravském kraji žili v největším zastoupení kromě
národnosti „moravské“, příslušníci národnosti slovenské, polské, ukrajinské, vietnamské a ruské.
Romská národnost nebyla v celkovém počtu obyvatelstva zastoupena ani 0,1 %, což koresponduje
s odhady na Židlochovicku. (Zdroj: Koncepce integrace národnostních menšin a cizinců ve městě Židlochovice, 2017,
Mgr. Iva Tycová, schváleno RM)
Na základě znalosti místních poměrů je možné identifikovat národnostní menšiny:






Vietnamská komunita v Židlochovicích - Tato komunita je soustředěna kolem majitele
bývalého Národního domu na náměstí v Židlochovicích, kde je provozováno restaurační a
ubytovací zařízení.
Vietnamská komunita na území SO ORP: vietnamští občané provozují několik obchodů
v území SO ORP Židlochovice (např. v Židlochovicích, Žatčanech). Žije zde několik funkčních
vietnamských rodin, děti navštěvují místní vzdělávací zařízení a soužití s majoritní
společností je bezkonfliktní, ale nedošlo ke sblížení a zapojení do občanského života.
Romské komunity - Dále se na území SO ORP vyskytují menší romské komunity, spíše
rodinného charakteru. V některých komunitách se objevují opakované těžko řešitelné
problémy.
Barmánci - Od roku 2009 na základě programu pro uprchlíky z Barmy přijalo město
Židlochovice 5 člennou rodinu, která zde od té doby žije, ale není schopna samostatně
fungovat bez pomoci pracovníků sociálního odboru a je odkázána na sociální podporu.
Rodina se také dosud nevčlenila do místní komunity a ze strany obyvatel nacházíme mnohdy
nepochopení nezasloužené podpory a péče.

4.6.10 Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Na území SO ORP Židlochovice jsou 2 sociálně vyloučené lokality:




Lokalita Židlochovice – jedná se o pět obyvatelných buněk a částečně zděný domek v majetku
města, kde je v současné umožněno přebývat osobám bez přístřeší. Mezi nájemníky jsou osoby
ve finanční tísni, osoby závislé na alkoholu a rovněž rodina s dětmi. Jedná se o osoby dlouhodobě
nezaměstnané, někteří i nezaměstnatelní. Počet osob je přibližně 10.
Lokalita Hrušovany u Brna – V objektu je 48 bytů v 8 podlažní budově; z cca 70 % rodiny s dětmi,
10 % senioři. Přibližně 60 % je nezaměstnaných. K bytům jsou krátkodobé nájemní smlouvy.
V domě je dosud funkční výtah, elektřina, voda a centrální vytápění. Byty se pronajímají
bez připojení k elektrické energii, nájemníci si vzájemně „vypomáhají“ napojením kabely
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od bytů, kde elektřina funguje. Ve vyšších patrech neteče teplá voda, v domě je vysoký výskyt
švábů a štěnic. Dům je v zanedbaném stavu.
Kumulace problémových osob v těchto dvou lokalitách zapříčiňuje zvýšenou kriminalitu v těchto
oblastech. Počet osob žijících v těchto lokalitách je přibližně 80.
Rovněž se na území SO ORP Židlochovice nacházela ještě jedna sociálně vyloučená lokalita.


Bývalá lokalita Žatčany – Od roku 1993, kdy se sem přistěhovala rodina azylantů
z Rumunska. Rodina nemá stálé příjmy, žádný z dospělých členů v ČR oficiálně nikdy
nepracoval. Jsou vypláceni rodinnými dávkami, opakovaně se dopouští trestných činů
(žebrota i s malými dětmi, převaděčství, krádeže), problémová péče o děti a školní docházka.
Rodina poskytovala bydlení v domě dalším četným příslušníkům rumunské národnosti, kteří
se dopouštěli deliktů, zejména žebroty, opakovaných krádeží apod. V roce 2018 byl rodině
ukončen nájem a nyní se zdržuje v ubytovně v Židlochovicích. Počet osob v rodině je 8.
Pozitiva

Negativa

Prostupné bydlení v Židlochovicích

2 sociálně vyloučené lokality v regionu

Zabezpečení péče o seniory a starší obyvatel

Neřešená oblasti integrace cizinců a imigrantů

Venkovský charakter – pospolitost obyvatel

Nespolupráce v regionu v oblasti bezdomovectví a osob
ohrožených ztrátou zaměstnání
Schází podpora neformálních pečovatelů
Schází systémová koordinace a osvěta v oblasti domácího
násilí
Osoby propadávající systémem sociálních služeb z důvodu
nedostatečných finančních prostředků

4.7 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V této podkapitole je uveden základní přehled poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí
na území SO ORP Židlochovice. Tedy nejedná se pouze o poskytovatele sociálních služeb, kteří
zde mají sídlo. Níže následuje výčet jednotlivých sociálních služeb na území SO ORP Židlochovice
k začátku roku 2019, včetně základních informací o dané službě a kontaktních údajích. Přehled je
rozdělen na Služby sociální péče, služby prevence a služby sociálního poradenství.

4.7.1 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/poskytovatel: 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.
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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@rajhrad.charita.cz
Web: http://rajhrad.charita.cz/charitni-pecovatelska-sluzba/

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa – odlehčovací služby Charita Rajhrad







Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel/poskytovatel: 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: Kateřina Zoufalá, 733 676 404, katerina.zoufala@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/poskytovatel: 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: http://www.domaro.cz/

Chráněné bydlení Nosislav







Adresa: Vinohradská 486, 691 64 Nosislav
Zřizovatel/poskytovatel: 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

Chráněné bydlení sv. Luisy Rajhrad







Adresa: Jiráskova 1014, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel/poskytovatel: 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/

24

Villa Martha (domov se zvláštním režimem)







Adresa: Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brna
Zřizovatel/poskytovatel: 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

4.7.2 Služby sociální prevence
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA







Adresa: Komenského 38, 667 01 Židlochovice
Zřizovatel/poskytovatel: Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby: sociální prevence, sociálně aktivizační služby. 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/

DOTYK II, o.p.s.







Adresa: Vídeňská 11/127, Brno-jih, Přízřenice, 619 00 Brno
Zřizovatel/poskytovatel: DOTYK II, o.p.s.
Poskytované služby: sociální rehabilitace, raná péče
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s psychotickými nebo
afektivními poruchami) ve věku 16 – 64 let, osoby se zdravotním postižením
(děti s poruchami autistického spektra) do 7 let věku
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/poskytovatel: 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: Uzbecká 32, 625 00 Brno
Zřizovatel/poskytovatel: Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
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/

Tyfloservis



Adresa: Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno
Zřizovatel/poskytovatel: Tyfloservis, o.p.s.
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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/poskytovatel: 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, PhD., 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/poskytovatel: 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

4.7.3 Sociální poradenství
Odborné sociální poradenství








Adresa: Jiráskova 1014, Rajhrad
Zřizovatel/poskytovatel: Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby: poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva,
psychologie, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
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.cz
Kontakty pro oběti a osoby blízké: poradna@persefona.cz, 737 834 345 / 545 245 996
Kontakty na průvodce násilí: bezpecnesouziti@persefona.cz 731442731
Web: www.persefona.cz

Základní sociální poradenství je povinen zabezpečit každý poskytovatel sociální služby. Lze se
obrátit i na odbor sociálních věcí MěÚ Židlochovice.
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4.7.4 Další neregistrované služby
V regionu SO ORP Židlochovice se nachází několik soukromých zařízení, která většinou pečují
o seniory. Jedná se o služby, které nejsou registrovány dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tyto služby také nejsou součástí minimální sítě sociálních služeb
Jihomoravského kraje, a tudíž nemají možnost čerpat dotace poskytované státem, nemusí naplňovat
standardy kvality dle jmenovaného zákona. Poskytují zejména bezpečné bydlení pro seniory
a aktivizační služby. Některá zařízení zajišťují péči svým klientům terénní formou sociální služby,
zejména pečovatelskou službou.
Akátový dům v Rajhradě, S.E.N.



Městečko č. 52, 66461 Rajhrad
moderní a bezpečné bydlení pro seniory

Senior park Medlov



Medlov 280, 66466
bezpečné bydlení pro seniory
Pozitiva

Negativa

Vysoké zastoupení poskytovatelů sociálních služeb

Schází podpora pro neformální pečující

Působení specializovaných poskytovatelů sociálních služeb

Nedostatek pobytových služeb

Dostupná pečovatelská služba na území všech obcí regionu

Nedostatečná kapacit domů se zvláštním režimem
Schází systém/koordinace pro zapojení dobrovolníků
Schází odlehčovací služby

4.8 FINANCOVÁNÍ A VYUŽITÍ SLUŽEB
Velkým problémem ve financování sociálních služeb jsou podfinancované platy všech pracovníků,
kteří ve službách pracují. Ve službách stejně jako ve zdravotnictví chybí kvalitní personál. Mnohdy
i mladí, vystudovaní si vzhledem k nízkým platům raději najdou práci v jiném oboru. Dle nízkých
platových tabulek jsou pak pravidly JmK pro financování sociálních služeb stanovovány normativy
na výpočet dotací sociálním službám a služby nemají finanční možnosti, aby patřičně a lépe ocenily
své zaměstnance.
V SO ORP Židlochovice bylo, na základě dohody starostů obcí regionu, spolufinancování sociálních
služeb sjednoceno v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování
registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu
ORP Židlochovice“. Město Židlochovice je organizátorem i administrátorem dotačního programu.
Pro každý kalendářní rok schvalují zastupitelstva obcí regionu navrženou síť sociálních služeb,
kterou budou obce regionu spolufinancovat. Rada města Židlochovice potom na základě požadavku
Jihomoravského kraje deklaruje potřebnost těchto služeb a garanci jejich spolufinancování za celé
území SO ORP. Pro samotné financování sociálních služeb schvaluje Zastupitelstvo Jihomoravského
kraje pravidla pro daný rok.
Dle Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020 budou služby
zařazeny do následujících skupin:




Skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti spolufinancování v požadované výši
stanovené JmK
Skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace
spolufinancování, služba bude ze sítě vyřazena
Skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není
možno služby financovat v požadované výši (zejména příspěvkové organizace kraje,
jedinečné služby v kraji se zařízením v malých obcích, pobytové služby apod.). Objektivní
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důvody uvede SO ORP v písemném zdůvodnění, které předloží odboru sociálních věcí.
Zdůvodnění neplatí pro příspěvkové organizace kraje.
Služby registrované v SO ORP Židlochovice v roce 2020.
Název

Kapacita

Skupina

Domov Matky Rosy Rajhrad - domov pro seniory

40 lůžek

C

Villa Martha - domov se zvláštním režimem

20 lůžek

C

Chráněné bydlení Nosislav

10 lůžek

C

Chráněné bydlení sv. Luisy Rajhrad

20 lůžek

C

DLBsH - odlehčovací služby

50 lůžek

C

Pobytové služby

Terénní ambulantní, preventivní a poradenské služby
Město Židlochovice - Pečovatelská služba

okamžitá kapacita 8 (klientů), roční 160

A

Charitní pečovatelská služba

okamžitá kapacita 7(klientů), roční 160
denní kapacita 45, kontaktů 5150,
intervence 1600
denní kapacita 8, kontaktů 3350

A

denní kapacita maximálně 10 klientů

A

Nízkoprahové zařízení VATA
DLBsH sv. Josefa - odborné soc. poradenství
Město Židlochovice - Denní stacionář pro osoby s postižením
od 1. 7. 2020

Zdroj:

A
A

Dotační program - Odbod Sociálních věcí Město Židlochovice.

Z tabulky níže je patrný přehled nadregionálních sociálních služeb (sociální služby působící nejen
na území SO ORP Židlochovice) a jejich zařazení do skupin na rok 2020. Dle plánované kapacity je
patrné, že počty klientů z území SO ORP Židlochovice, kteří tyto služby využívají, jsou relativně nízké.
Je to dáno především vysokou specifičností jednotlivých služeb.
Nadregionální sociální služby působící v celém Jihomoravském kraji – SO ORP Židlochovice 2020.
Název

Kapacita (plán 2020)

Středisko rané péče Brno /děti se zrakovým a kombinovaným postižením/

Skupina

4 klienti

A

Dotyk 2 o.p.s. / sociální rehabilitace/

1 klient

A

Tyfloservis o.p.s. pro zrakově postižené

2 klienti

A

Dorea – Slezská diakonie pro děti se zdravotním postižením

2 klienti

A

Ratolest, z.s. Sociálně aktivizační služba rodinám s výchovnými problémy atd.

5 klientů

A

Persefona - odborné sociální poradenství
Centrum pro dětský sluch Tamtam,o.p.s. raná péče, Olomouc
Paspoint, z.ú. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s autismem

Zdroj:

5 klientů

A

1 klientská rodina

A

5 klientů

A

Dotační program - Odbod Sociálních věcí Město Židlochovice.

Počty klientů sociálních služeb poskytovaných na území SO ORP Židlochovice mezi roky 2016 a 2018
v celkovém souhrnu sledují postupný klesající trend. V roce 2016 bylo evidováno celkem
1 505 klientů a v roce 2018 o téměř 100 klientů méně. Jedná se o souhrn všech klientů, tedy z území
SO ORP Židlochovice i mimo něj. Pokud se podíváme pouze na počty klientů v sociálních službách,
které jsou v regionu dostupné, je patrný rostoucí trend mezi sledovanými roky. Rovněž to i částečně
potvrzuje klesající počet klientů služeb dostupných v regionu, kteří jsou mimo SO ORP Židlochovice.
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Počet klientů
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Lineární (mimo SO ORP Židlochovice)

Obr. 11
Zdroj:

2018

rok

mimo SO ORP Židlochovice
Lineární (v SO ORP Židlochovice)

Počet a struktura klientů sociálních služeb na území SO ORP Židlochovice v letech 2016 až 2018.
Dotační program - Odbod Sociálních věcí Město Židlochovice.

Níže jsou patrné jednotlivé počty klientů sociálních služeb dostupných v území SO ORP Židlochovice
v jednotlivých letech (2016 – 2018) a členěné na klienty z území SO ORP Židlochovice a klienty mimo
region.
Struktura klientů sociálních služeb v roce 2016
Název služby
Chráněné bydlení Nosislav

Počet klientů v roce 2016
mimo SO ORP
v SO ORP Židlochovice
Židlochovice
8
2

Villa Martha, domov se zvláštním režimem
Domov Matky Rosy

Vata, nízkoprahové zařízení

10

5

15

20

19

33

52

6

20

26

41

388

429

Chráněné bydlení sv. Luisy
Oblastní charita odlehčovací služby DLBsH sv. Josefa

celkem

246

0

246

Charitní pečovatelská služba Rajhrad

33

2

35

Charita odborné soc. poradenství

53

479

532

Pečovatelská služba Židlochovice

99

25

124

Dotyk II o.p.s. sociální rehabilitace

1

39

40

Středisko rané péče Brno

4

111

115

416

1 089

1 505

Celkem

Zdroj:

Dotační program - Odbod Sociálních věcí Město Židlochovice.
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Struktura klientů sociálních služeb v roce 2017
Název služby
Chráněné bydlení Nosislav

Počet klientů v roce 2017
mimo SO ORP
v SO ORP Židlochovice
Židlochovice
10
3

Villa Martha, domov se zvláštním režimem
Domov Matky Rosy

Vata, nízkoprahové zařízení

13

4

16

20

15

39

54

4

20

24

37

327

364

196

0

196

Chráněné bydlení sv. Luisy
Oblastní charita odlehčovací služby DLBsH sv. Josefa

celkem

Charitní pečovatelská služba Rajhrad

57

65

122

Charita odborné soc. poradenství

31

455

486

Pečovatelská služba Židlochovice

129

17

146

1

44

45

Dotyk II o.p.s. sociální rehabilitace
Středisko rané péče Brno
Celkem

Zdroj:

4

112

116

488

1 098

1 586

Dotační program - Odbod Sociálních věcí Město Židlochovice.
Struktura klientů sociálních služeb v roce 2018
Název služby

Chráněné bydlení Nosislav

Počet klientů v roce 2018
mimo SO ORP
v SO ORP Židlochovice
Židlochovice
8
2

Villa Martha, domov se zvláštním režimem
Domov Matky Rosy

Vata, nízkoprahové zařízení

10

4

16

20

19

36

55

3

20

23

25

341

366

Chráněné bydlení sv. Luisy
Oblastní charita odlehčovací služby DLBsH sv. Josefa

celkem

183

0

183

Charitní pečovatelská služba Rajhrad

46

72

118

Charita odborné soc. poradenství

25

290

315

Pečovatelská služba Židlochovice

135

21

156

Dotyk II o.p.s. sociální rehabilitace

2

46

48

Středisko rané péče Brno

5

111

116

455

955

1 410

Celkem

Zdroj:

Dotační program - Odbod Sociálních věcí Město Židlochovice.

Mezi roky 2016 a 2018 je možné pozorovat zvyšující se celkové náklady na sociální služby
registrované na území SO ORP Židlochovice. Nárůst mezi sledovanými roky je
o více než 10 milionů Kč. Tato skutečnost především souvisí se zvyšujícími se náklady na straně
poskytovatelů (zlepšující se ekonomická situace odrážející se například ve vyšších nárocích
na mzdové náklady, pořizovací ceny pomůcek, materiálů a dalších nezbytností potřebných
pro poskytování služby).
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65 045 045,00 Kč

Kč66 000 000
Kč64 000 000
Kč62 000 000
59 153 688,00 Kč

Kč60 000 000
Kč58 000 000
Kč56 000 000

54 893 710,00 Kč

Kč54 000 000
Kč52 000 000
Kč50 000 000
Kč48 000 000
2016

Obr. 12
Zdroj:

2017

2018

Celkové náklady na sociální služby registrované na území SO ORP Židlochovice2 v letech 2016 – 2018.
Dotační program - Odbod Sociálních věcí Město Židlochovice.

Níže je patrný přehled vyplacených příspěvků a uchazečů o práci v letech 2015 až 2017. Je patrné,
že v průběhu sledovaných let dochází ke klesající tendenci u většiny vyplacených příspěvků. Největší
snížení je zaznamenáno u přídavku na dítě, kdy v roce 2015 bylo vyplaceno celkem 12 753 těchto
přídavků a v roce 2017 bylo vyplaceno celkem 9 944. Ve sledovaném období došlo k mírnému
nárůstu u příspěvků Rodičovský příspěvek, Příspěvek na zvláštní pomůcky a Pohřebné. Výrazně
vyšší nárůst příspěvků je možné pozorovat u Příspěvku na mobilitu, kdy v roce 2015 bylo vyplaceno
celkem 9 541 příspěvků a v roce 2017 bylo vyplaceno celkem 10 307.
Údaje o počtu vyplacených příspěvků a o počtu uchazečů o práci v letech 2015–2017 – SO ORP Židlochovice.
SO ORP Židlochovice
Dávky v hmotné nouzi
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
Celkový počet
vyplacených
příspěvků

Příspěvek na bydlení
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na zvláštní pomůcky
Porodné
Pohřebné
Přídavek na dítě
Rodičovský příspěvek
Počet uchazečů o práci
Z toho osoby se zdravotním postižením
Z toho osoby registrované na úřadu
práce déle než 12 měsíců

Zdroj:

2015
3 398
2 268
1 059

2016
3 120
1 984
1 034

2017
2 365
1 475
851

Trend
-1 033 ↓
-793 ↓
-208↓

71

102

39

-32 ↓

3 605
9 541
14
57
7
12 753
12 333
965
157

3 484
9 822
17
52
11
11 766
12 554
819
129

3 541
10 307
24
48
10
9 944
12 511
726
121

-64 ↓
766 ↑
10↑
-9 ↓
3↑
-2 809 ↓
178 ↑
-239 ↓
-36 ↓

282

204

171

-111 ↓

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji, https://socialnisluzby-jmk.krjihomoravsky.cz/Articles/6849-2-Analyza+potrebnosti+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx.

V roce 2017 byly výdaje Židlochovic (obec III. typu) na sociální služby 124 Kč v přepočtu na jednoho
obyvatele. V porovnání s ostatními obcemi III. typu v Jihomoravském kraji se jedná o 8. nejvyšší
částku (z celkem 21 obcí III. typu v Jihomoravském kraji). Na prvních 3 pozicích se umístilo
Brno (1 365 Kč), Břeclav (944 Kč) a Mikulov (295 Kč).

Vysvětlení: Jedná se o tyto sociální služby: Domov Matky Rosy – domov pro seniory, Chráněné bydlení
Nosislav, Villa Martha – domov se zvláštním režimem, Pečovatelská služba Židlochovice, Charitní pečovatelská
služba, Nízkoprahové zařízení VATA, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa – odlehčovací služby, Chráněné
bydlení sv. Luisy, Odborné sociální poradenství.
2
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1 365

Brno
Břeclav

944

Mikulov

295

Kuřim

278
184

Boskovice
Rosice

134

Znojmo

127

Židlochovice

124

Blansko

121

Vyškov

109

Kyjov

104

Hodonín

102

Tišnov

83

Pohořelice

75

Moravský Krumlov

72

Ivančice

51

Bučovice

45

Slavkov u Brna

39

Veselí nad Moravou

32

Hustopeče

14

Šlapanice

10
0

Obr. 13
Zdroj:
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Graf: AUGUR Consulting, 2019

Výdaje obcí III. typu na poskytování sociálních služeb v roce 20173 v přepočtu na jednoho obyvatele (v Kč).
Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji, https://socialnisluzby-jmk.krjihomoravsky.cz/Articles/6849-2-Analyza+potrebnosti+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx.

Z hlediska podílu výdajů na sociální služby k celkovému rozpočtu obce v roce 2017 Židlochovice
dosahují 2,73 %. Tedy jinými slovy, celkem 2,73 % rozpočtu obce připadá na financování sociálních
služeb. Při porovnání s ostatními obcemi III. typu v Jihomoravském kraji se Židlochovice nacházejí
na 4. místě, a to za Břeclaví (8,24 %), Brnem (4,50 %) a Boskovicemi (3,18 %).

Položka dotazníku: „Uveďte celkovou roční částku vynaloženou na poskytování sociálních služeb Vaší obcí
III. typu (v tis/Kč/rok)“. Poznámka: Nejedná se pouze o sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., ale také další
služby v sociální oblasti tzv. návazné služby. Upřesnění: Jedná se výhradně o částku vynaloženou na poskytování
sociálních služeb Vaší obcí III. typu, tedy bez transferů z JMK, MPSV atd. Nezapočítávají se tedy do této částky ani
výdaje na rodinnou politiku, dotace na SP, SPOD atd.
3
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Graf: AUGUR Consulting, 2019

Obr. 14
Zdroj:

Podíl výdajů obcí III. typu na poskytování sociálních služeb v roce 2017 k celkovým rozpočtům těchto obcí
(v %).
Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji, https://socialnisluzby-jmk.krjihomoravsky.cz/Articles/6849-2-Analyza+potrebnosti+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx.

Při porovnání obou výše zmiňovaných ukazatelů je zajímavé, že ač v rámci rozpočtu je vyčleněna
relativně velká část na sociální služby (v porovnání s ostatními obcemi III. typu v JmK), tak samotná
výše financí nedosahuje tak výrazných hodnot. To naznačuje efektivní využití prostředků a zároveň,
že sociální služby jsou podstatnou součástí Židlochovic, respektive že nejsou opomíjeny.
Silná stránka
Podpora základních činností v oblasti poskytování
registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice
a občanům správního obvodu ORP Židlochovice
Snižující se počet klientů sociálních služeb z regionu obyvateli
mimo region
Fungující komunitní plánování sociálních služeb v regionu

Slabá stránka
Zvyšující se nároky na spolufinancování sociálních služeb
Neochota klientů se podílet na financování využívaných
sociálních služeb
Nedostatečné financování ze strany státu
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5 PROGNÓZA VÝVOJE POČTU OBYVATEL SO ORP
Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb je nutné sledovat nejen demografický vývoj
populace do daného okamžiku, ale podstatnou součástí kvalitního dokumentu je i krátkodobý
či střednědobý odhad populace daného území. Právě pro potřeby KPSS 2020-2023 byla využita
kohortně komponentní metoda, tedy projekce zohledňující přirozený pohyb obyvatel (živě narození
a zemřelí obyvatelé) a migrační pohyb (přistěhovalí a vystěhovalí obyvatelé). Výhodou této projekce
(oproti pouhé extrapolaci počtu obyvatel – bez migrace) je především poskytnutí komplexního
obrazu vývoje obyvatel, tedy vyšší vypovídací hodnota. Naopak nevýhodou může být nižší přesnost
projekce či vyšší náchylnost na stanovenou hypotézu.
Pro všechny populační projekce obyvatel platí společně náchylnost k meziročním výkyvům
a odchylkám od předchozího vývoje. Je to dáno především tím, že všechny projekce obyvatel
vycházejí z aktuálně dostupných dat (v našem případě pro rok 2017) a i se zohledněním předchozího
vývoje (například počtu zemřelých, narozených i migrace obyvatel v posledních 10 letech v daném
území) není možné odhadnout meziroční výkyv určitého ukazatele obyvatel v následujících letech.
Například při prognóze stanovené dle dat z roku 2017 není možné odhadnout náhlý větší počet
zemřelých obyvatel v roce 2020 (oproti předchozímu vývoji). Není možné brát výsledky jako pevně
závazné, jedná se o populační prognózu, odhad vývoje počtu obyvatel.
Jak bylo výše zmíněno, použitá projekce je stanovena na období 2017 – 2022, a byla využita výchozí
data z roku 2017 (v době tvorby projekce, na začátku roku 2019, nebyla dostupná aktuálnější data
pro území SO ORP Židlochovice). S ohledem na předešlý vývoj území je projekce vyhotovena
ve 3 základních variantách. Střední varianta je počítána dle výše popsané metody bez jakýchkoliv
zásahů, maximální a minimální varianta je v každém roce zvýšení / snížena vždy o 2 % obyvatel,
a to v důsledku předešlého vývoje.

Počet obyvatel

Na základě výsledků z populační prognózy obyvatel území SO ORP Židlochovice by se měl v průběhu
let 2017 – 2022 zvýšit počet obyvatel, vyjma minimální varianty (více níže). Ve střední variantě se
jedná o 343 obyvatel více a v maximální o 1 011 obyvatel více. Významnou měrou na zvyšujícím se
počtu obyvatel území se podílí především migrace, kdy území SO ORP Židlochovice v posledních
letech zaznamenává vysoké každoroční migrační přírůstky.
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Obr. 15
Zdroj:

Střední varianta

Maximální varianta

Výsledky populační prognózy obyvatel území SO ORP Židlochovice na roky 2017 – 2022 ve střední variantě.
Data Český statistický úřad; www.czso.cz; vlastní projekce.
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V rámci minimální varianty je mezi výchozím rokem 2017 a konečným rokem 2022 zaznamenán
pokles. Jedná se o pokles o celkem 865 obyvatel. Tento výrazný pokles je ovšem způsobený snížením
o 2 % obyvatel, tedy způsobený tvorbou minimální varianty (viz pokles v minimální variantě mezi
roky 2017 a 2018). Když se podíváme na rozdíl mezi roky 2018 a 2022 v minimální variantě, tak je
patrný slabý nárůst počtu obyvatel, a to o celkem 73 obyvatel.
Celkově je možné pozorovat na konci sledovaného období drobný pokles počtu obyvatel,
a to především mezi roky 2021 a 2022. Tento pokles je způsoben několika skutečnostmi, které se
společně větší či menší měrou podílejí na tomto poklesu. Jedná se například o výchozí data,
samotnou statistickou metodu, která byla využita pro výpočet projekce, délku projekce apod. Pokles
počtu obyvatel na konci sledovaného období je velice nízký (v řádu desítek obyvatel), tudíž je možné
i na základě předcházejícího vývoje (viz kapitoly výše) předpokládat, že nakonec ke zmiňovanému
poklesu nedojde, případně bude nižší. Jedná se ovšem stále o statistickou metodu, která pracuje
s daty z roku 2017, tudíž není možné brát tyto výsledky plně závazně.
Nejvyšších meziročních výkyvů ve stanovené populační projekci je dosahováno mezi roky 2017
a 2018. To je ovšem způsobeno stanovením 3 různých variant projekce, respektive korekcí dat
na základě předchozího vývoje o zmiňovaná 2 % obyvatel (viz výše). Když tedy pomineme tyto roky,
tak nejvyšší přírůstek obyvatel je patrný u všech třech variant mezi roky 2018 a 2019 (minimální
o 58 obyvatel více, střední o 59 obyvatel více a maximální o 60 obyvatel více). Naopak nejvyšší
pokles počtu obyvatel je patrný pro všechny varianty na konci sledovaného období, tedy mezi roky
2021 a 2022.
Výsledky populační prognózy obyvatel území SO ORP Židlochovice na roky 2017 – 2022 v minimální, střední
i maximální variantě.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Minimální varianta

33 044

32 649

32 706

32 745

32 757

32 719

Střední Varianta

33 044

33 315

33 374

33 413

33 425

33 387

Maximální varianta

33 044

33 982

34 041

34 081

34 094

34 055

Zdroj:

Data Český statistický úřad; www.czso.cz; vlastní projekce.

Níže je sestavena věková pyramida z výchozích dat populační prognózy a výsledků v roce 2022
u střední varianty. Věková pyramida představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva
území SO ORP Židlochovice. Tvar věkové pyramidy určitého území relativně dobře vystihuje
demografickou a socioekonomickou situaci dané populace. Jednotlivé zářezy v pyramidě vhodně
vystihují například horší ekonomickou a politickou situaci v daných letech, jež měla negativní dopad
na strukturu obyvatel (právě velice často ve formě snížené reprodukce daného území). Naopak
výrazně vyšší počty obyvatel v jednotlivých letech naznačují zlepšení nejen ekonomických
podmínek (často mohou být spojeny i s vhodně nastavenou prorodinnou politikou), které se
projevují ve formě zvýšené reprodukce.
V rámci srovnání let 2017 a 2022 na základě populační prognózy obyvatel je patrný postupný
přechod jednotlivých věkových skupin obyvatel do vyššího věku doprovázený částečným poklesem
dané skupiny obyvatel. Tedy při přechodu do vyšší věkové kategorie se snižuje pravděpodobnost
postupu dané skupiny obyvatel právě do vyšší věkové kategorie. To je způsobeno jednak úmrtím
jednotlivých obyvatel (kdy čím vyšší věková kategorie obyvatel, tím nižší je naděje dožití a nižší
pravděpodobnost postupu do další skupiny) a rovněž i migrací (tedy vystěhováním určitého počtu
obyvatel z území SO ORP Židlochovice). V některých ojedinělých případech je zřejmý mírný nárůst
oproti výchozímu roku. Tento stav je způsobený především pozitivní migrací v regionu, kdy
relativně výrazný počet obyvatel daného věku a pohlaví zaznamenal v předcházejících 10 letech
přírůstek, díky čemuž bude velice pravděpodobně tato věková skupina obyvatel posilovat
i v budoucnu (díky migraci).
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Zdroj:
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Věková pyramida území SO ORP Židlochovice v letech 2017 a 2022.4
Data Český statistický úřad; www.czso.cz; vlastní projekce.

Níže jsou patrné výsledky populační prognózy pro území SO ORP Židlochovice v základních
věkových kategoriích, tedy 0 – 14 let, 15 – 64 let a 65 a více let. V těchto věkových kategoriích bude
pravděpodobně na základě výsledků projekce docházet k nárůstu počtu obyvatel (vyjma nejstarší
věkové skupiny 65 let a více). V rámci střední varanty by mezi roky 2017 a 2022 mělo přibýt
přibližně 400 obyvatel v předproduktivní skupiny obyvatel (0 – 14 let) a ve skupině produktivních
obyvatel by se měl počet zvýšit o přibližně 100 obyvatel. V maximální variantě se pak jedná o nárůst
o 525 obyvatel předproduktivního věku a 534 obyvatel produktivního věku.

Výrazný vysoký počet obyvatel v nejvyšší věkové kategorii je způsoben sloučením jednotlivých věkových
kategorií nad 89 let do jedné jediné 90 let a více. Ke sloučení nedošlo záměrně zpracovatelem, nýbrž je
způsobeno strukturou zveřejňovaných dat.
4
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Výsledky populační prognózy obyvatel území SO ORP Židlochovice na roky 2017 – 2022 ve střední variantě
v základních věkových kategoriích 0-14 let, 15-64 let a 65 let a více.
Data Český statistický úřad; www.czso.cz; vlastní projekce.

Poproduktivní skupina obyvatel (65 let a více) na základě výsledků populační prognózy by měla být
skupinou, ve které by mělo docházet k poklesu. V jednotlivých variantách se jedná o 262 obyvatel
méně v minimální variantě, 155 obyvatel ve střední a 48 obyvatel v maximální variantě. Na tomto
výsledku se podílí více faktorů, které vzájemným působením předpokládají pokles. Jedná se o výše
popsanou snižující se naději dožití, respektive snižující se pravděpodobnost přesunu obyvatel
do vyšší věkové kategorie. Dále pak například i skutečnost, kdy starší obyvatelé, kteří již nejsou
schopni vést samostatnou domácnost, se často stěhují blíže ke svým rodinám, které jsou schopny
se o ně postarat (například k vlastním dětem), případně se stěhují i do zařízení poskytující péči,
do kterých si mohou v určitých případech přenést i trvalé bydliště. Naopak v souvislosti se znalostí
regionu SO ORP Židlochovice nedochází k výraznému přírůstku obyvatel poproduktivní skupiny.
Je to opět dáno například tím, že sociální služby, které poskytují osobám služby a péči v případech,
kdy nejsou schopni vést samostatnou domácnost (a je vyžadována pobytová služba), tak ve většině
případů nevyžadují po svých klientech změnu trvalého bydliště.
Výsledky populační prognózy obyvatel území SO ORP na roky 2017 – 2022 v minimální, střední a maximální
variantě v základních věkových kategoriích 0-14 let, 15-64 let a 65 let a více.
rok

minimální varianta
0-14

15-64

střední varianta
65+

0-14

15-64

maximální varianta
65+

0-14

15-64

65+

2017

6 020

21 521

5 503

6 020

21 521

5 503

6 020

21 521

5 503

2018

6 042

21 203

5 404

6 165

21 635

5 515

6 288

22 068

5 625

2019

6 140

21 183

5 383

6 265

21 615

5 493

6 391

22 048

5 603

2020

6 204

21 162

5 378

6 331

21 594

5 488

6 457

22 026

5 598

2021

6 266

21 170

5 320

6 394

21 603

5 429

6 522

22 035

5 538

6 288

21 190

5 241

6 416

21 622

5 348

6 545

22 055

5 455

2022

Zdroj:

Data Český statistický úřad; www.czso.cz; vlastní projekce.
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Pozitiva

Negativa

Rostoucí trend obyvatel

Zeštíhlování věkové pyramidy

Růstu počtu obyvatel předproduktivní skupiny

Negativní vliv suburbanizace (pospolitost, integrace,
venkovský charakter, neřízený rozvoj)

Pozitivní vliv suburbanizace (věková struktura, vzdělanostní
struktura a další)

Stárnutí populace

6 ŠETŘENÍ
V rámci komunitního plánování sociálních služeb proběhla i šetření a ankety mezi veřejností,
poskytovateli sociálních služeb i u vedení obcí regionu SO ORP Židlochovice. Díky těmto šetřením
byly ověřovány informace z Analytické části o stavu regionu a rovněž byli zjišťovány další
problematické oblasti sociálních služeb území SO ORP Židlochovice, které nejsou zřejmé ze statistik
a analýz. Zjištěné závěry jsou reflektovány v jednotlivých kapitolách dokumentu. Souhrnná zpráva
ze všech šetření je přílohou Komunitního plánu sociálních služeb.
Na šetření se podílela a výzkumné zprávy a výsledky z šetření vytvořila doc. PhDr. Kateřina
Kubalčíková, Ph.D. V této kapitole jsou uvedené podstatné informace a závěry, kompletní výzkumné
zprávy z šetření mezi jednotlivými respondenty jsou přílohou tohoto dokumentu.

6.1 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V období únor – březen 2019 probíhala diskuse k nastavení dotazovacího nástroje a následně jeho
testování v rámci pracovních skupin KPSS ORP Židlochovice. V dubnu 2019 byl uskutečněn sběr dat
prostřednictvím on-line dotazování. V květnu pak byla provedena analýza těchto dat. S žádostí
o vyplnění dotazníku byli osloveni vedoucí všech 19 sociálních služeb s působností ve výše
uvedeném správním obvodu, vyplnění a odeslání dotazníku bylo plně anonymizováno. Z celkového
počtu byl vyplněn dotazník zástupci 12 sociálních služeb, což představuje 63% návratnost.
Šetření lze rozdělit do několika tematických oblastí. První oblastí, která byla sledována, byly základní
údaje o službě, tedy cílové skupiny, druh služby atd. Ve sledovaném vzorku jsou víceméně
rovnoměrně zastoupeny služby poskytované kombinací ambulantní a terénní formy, dále
samostatnou pobytovou formou a terénní formou. Naopak absentuje samostatná ambulantní forma.
Zastoupení analyzovaných služeb podle druhu je relativně rovnoměrné, přičemž v jednom případě
bylo pro druh služby užito obecné označení „služby sociální péče“ a ve dvou případech nebyl druh
služby upřesněn.
Respondenti byli rovněž dotazováni na základní cílové skupiny, kterým poskytují své služby. Jelikož
lze poskytovat služby souběžně více cílovým skupinám, snahou bylo zachytit alespoň základní
varianty. Nejpočetnější cílovou skupinou (tedy z hlediska poskytovatelé služby nejdůležitější) jsou
dle respondentů senioři, sekundární cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním.
Na třetí pozici již nepřevažuje žádná ze skupin (uvedeno více cílových skupin různými
poskytovateli), nicméně lze konstatovat, že se jedná především o cílové skupiny osob s různým
typem postižení.
Přehled cílových skupin zcela koresponduje s věkovými kategoriemi, které jsou v těch službách
převažující. Lze tedy usuzovat, že v praxi u sledovaných služeb nejčastěji dochází ke kombinaci dvou
věkových skupin (75 – 79 let a 80 a více let). Kombinace tří věkových kategorií byly zaznamenány
zejména u vyšších věkových skupin, což logicky koresponduje s vysokým zastoupením služeb
zaměřených na seniory ve vzorku (domov pro seniory, pečovatelské služby, odlehčovací služby).
Druhou tematickou oblastí byl základní přehled dostupnosti sociálních služeb a snaha pokusit se
zachytit neuspokojení klientů o poskytnutí služby. Z hlediska časové dostupnosti služby převažují
sociální služby, které jsou v režimu nepřetržitého provozu. Ze zkoumaného vzorku respondentů je
daná odpověď uvedena celkem 5x, kdy se jedná o chráněné bydlení, domov pro seniory, odlehčovací
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službu a také službu prezentovanou anonymně jako „služba sociální péče“. Dále se pak jedná o služby
poskytované denně v pracovních dnech (4 odpovědi) – dvě služby s neupřesněním druhu zaměření
a dvě služby rané péče.
V rámci sady na sebe navazujících otázek měli respondenti možnost vyjádřit zkušenost se situací,
kdy daná sociální služba nemá možnost uspokojit všechny zájemce. Následně pak mohli upřesnit,
z jakého důvodu k neuspokojení žadatele dochází. Výpovědi respondentů byly vztahovány
ke zkušenostem v uplynulém roce (tzn. 2018). Z údajů je zřejmé, že většina sledovaných služeb
zaznamenala situaci, kdy nelze zájemce uspokojit. Výjimku představují tři služby – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, jedna ze služeb rané péče a odlehčovací služba. Pokud nahlédneme
na důvody neuspokojení požadavku zájemce, tak všechny služby, které mají s tímto zkušenost,
uvádějí kapacitní důvody. Zástupci čtyř služeb pak zaznamenali také variantu odpovědi, že nemohli
zájemci vyhovět, protože byl z jiné cílové skupiny, než má služba registrovanou. Typickým příkladem
je domov pro seniory, který nemá možnost pokrýt potřeby osob trpících demencí, tedy v loňském
roce zaznamenali 30 neuspokojených zájemců právě z této cílové skupiny. Co se týká neuspokojení
z důvodu charakteru požadavku zájemce, tak lze za typický příklad považovat poptávku na zajištění
pečovatelské služby v režimu 24 hodin nebo poptávku pro zajištění dlouhodobé péče u odlehčovací
služby.
Zástupci sociálních služeb však byli v dotazníkovém šetření osloveni také otázkami, které směřovaly
ke zjišťování dostupnosti služeb v širším kontextu, tedy nad rámec služby, kterou sami reprezentují.
Tyto otázky vycházely z předpokladu, že pracovníci sociálních služeb se ve své praxi běžně setkávají
s neuspokojenými potřebami osob, které zatím nejsou zajištěny žádnou sociální službou. První
otázka směřovala ke zjištění, zda se respondenti setkali v rámci správního obvodu ORP Židlochovice
s lidmi v obtížné životní situaci, pro které není v současné době zajištěna adekvátní pomoc.
S využitím předloženého seznamu cílových skupin měli možnost vyznačit až tři cílové skupiny,
pro které nejsou služby dostupné v adekvátním rozsahu (případně vůbec). Poměrně nepřekvapivě,
v souladu s dosavadními zkušenostmi z praxe, byli samostatně žijící staří lidé se zhoršeným
zdravotním stavem s potřebou pomoci, nejčastěji označováni jako cílová skupina, pro kterou
v současné době není zajištěna adekvátní pomoc (celkem 6 hlasů), současně tyto hlasy označovaly
skupinu jako primárně nebo sekundárně významnou z hlediska nedostupnosti pomoci. Kromě toho
lze sledovat souvztažnost s dalšími preferovanými skupinami, jako jsou rodiny pečující o osobu
s postižením (3 hlasy) nebo lidé trpící demencí (3 hlasy).
U hodnocení odpovědí na tuto otázku je však nezbytné mít na zřeteli, že významná část služeb
ve zkoumaném vzorku je primárně zaměřena na cílovou skupinu senioři a sekundárně právě
na osoby s postižením, případně tuto skupinu volili respondenti jako primární. Proto je třeba
z hlediska sledovaných názorů považovat za významné např. také reflexi pracovníků z praxe
o nedostatečném pokrytí potřeb u dalších uváděných cílových skupin. Jako zajímavé se např. jeví
označení cílové skupiny lidé pro dlouhodobé léčbě nebo s chronickým onemocněním, která je často
mimo standardní cílové skupiny sociálních služeb.
Návazně na otázku týkající se cílových skupin, které je třeba lépe zabezpečit, pak byli zástupci služeb
dotázáni na sociální služby, u kterých je z jejich perspektivy žádoucí prioritní rozvoj. Respondenti
měli opět možnost z nabízeného seznamu vybrat až tři sociální služby, na jejichž rozvoj by měla být
v následujícím období směřována pozornost a tyto označit podle důležitosti. Primárně je potřeba
rozvoje vnímána u služeb sociální péče, jako je pečovatelská služba, odlehčovací služba nebo oba
typy stacionářů a dále potom pobytové služby, z nichž dominují domovy se zvláštním režimem. Dále
byla jako prioritní vnímána potřeba rozvoje služeb krizové intervence a terénních programů. Je tedy
zřejmá souvislost mezi názorem respondentů na nedostatečně zabezpečené potřeby a názor
na rozvoj sociálních služeb, což je částečně dáno skladbou služeb, jejichž zástupci byli ochotni
k vyplnění dotazníku. Vzhledem k tomu, že služby sociální péče se z hlediska významnosti objevují
také na druhém a třetím místě, lze potřebu rozvoje těchto služeb chápat z pohledu respondentů jako
naléhavou.
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Samostatný tematický blok byl v dotazníku zaměřen na otázky spolupráce poskytovatelů sociálních
služeb při zajištění pomoci a podpory klientům. Cílem těchto otázek bylo sledovat, zda jsou kromě
samotných sociálních služeb využívány další přirozené zdroje, které mohou být přínosné pro řešení
životní situace klientů. V rámci těchto otázek byli respondenti dotazování, zda s danými subjekty
spolupracují, jak či čemu se daná spolupráce věnuje, jak je tato spolupráce hodnocena. V rámci série
těchto otázek první směřovala ke spolupráce s pracovníky Odboru sociálních věcí městského úřadu
Židlochovice. S odborem spolupracuje ¾ respondentů a spolupráci je hodnocena průměrnou
známkou 1,5. Obsahem spolupráce jsou především dvě oblasti, první a převažující je spolupráce
bezprostředně související s poskytnutím intervence klientovi, druhou oblastí pak předávání
informací.
Obě oblasti obsahu spolupráce souvisí s dotačním programem (Podpora základních činností
v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům
SO ORP Židlochovice), na který byla zaměřena taktéž jedna sada otázek. Celkem 9 respondentů
uvedlo, že do dotačního programu podávali žádost na poskytnutí podpory pro zabezpečení
sociálních služeb, zbývající respondenti zkušenosti nepotvrdili (zástupci obou služeb rané péče
a dále zástupce terénní služby bez upřesnění druhového označení). Rovněž respondenti hodnotili
dotační program, kdy lze na základě výsledků usuzovat, že zástupci služeb jsou se základními
parametry dotačního řízení spíše spokojeni, resp. kritičtější vyjádření se objevilo pouze u hodnocení
časového harmonogramu řízení.
Hodnocení poskytovatelů sociálních služeb v rámci šetření v oblasti dotačního programu (Podpora základních
činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům
SO ORP Židlochovice).
Parametry dotačního řízení
Časový harmonogram
Administrativní náročnost
Poskytování informací

Zdroj:

Hodnocení (průměrná známka)
2,25
1,88
1,65

Šetření mezi poskytovateli sociálních služeb, vlastní zpracování.

Další série otázek se věnovala spolupráci poskytovatelů a dalších obcí SO ORP Židlochovice.
Obdobně jako u předcházejících otázek celkem 9 respondentů uvedlo, že spolupracuje s dalšími
obcemi regionu, a zbývající 3 tento typ spolupráce nerozvíjí. Ze strany zástupců služeb, kteří
spolupráci potvrdili, byla tato spolupráce hodnocena jako spíše dobrá (průměrná známka 1,88).
Co se týká obsahu spolupráce mezi poskytovateli služeb a obcemi, je v odpovědích popisováno
zejména předávání informací o službách zástupcům obcí (ať už z iniciativy samotných služeb nebo
jako reakce na poptávku ze strany obcí). Dále zprostředkování poradenství pro občany na základě
poptávky ze strany obce a také otázky spojené s opatrovnictvím. Rovněž byli respondenti dotazováni
na spolupráci s dalšími subjekty, které se primárně sociální tematice nevěnují (například policie,
lékaři, vzdělávací instituce a další) a rovněž i na spolupráci s veřejností. U těchto otázek lze
konstatovat obecné závěry, tedy že dle druhu služby, respektive cílové skupiny poskytovatelů,
probíhá spolupráce s dalšími subjekty. A rovněž i spolupráce s veřejností je především ve formě
osvěty a poskytování informací.
V poslední části dotazníku dostali zástupci sociálních služeb prostor pro sdělení, s jakými potížemi
se při poskytování daného druhu služby nejčastěji potýkají nebo považují za nejzávažnější. Možnost
prezentovat takové sdělení využilo 10 z celkových 12 respondentů. Prezentované potíže, které
poskytování služeb provázejí, lze na základě těchto odpovědí rozdělit do tří skupin. První skupinu
představuje téma financování sociálních služeb a to nejen z hlediska momentálního nedostatku
financí, ale i z hlediska koncepčního – konkrétně se jedná o chybějící víceleté financování. S tímto
úzce souvisí další zdůrazňované téma, totiž politiku sociálních služeb, zvláště na regionální úrovni –
zástupci služeb považují některé podmínky nastavené donátorem, tj. krajem, za obtížně naplnitelné,
ale zmiňován je také obecnější problém nárůstu administrativy. Třetí skupinu obtíží, která navazuje
na obě dříve zmíněná témata, pak představuje nedostatek kvalifikovaného personálu, zástupci
služeb přitom nevidí příliš dobrou perspektivu řešení této situace. Z dalších, jednorázově
zmiňovaných komplikací, se jedná o potíže v komunikaci s rodinami nebo nejasná očekávání klientů
nebo rodinných příslušníků plynoucí z nízké informovanosti.
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Co se týká potenciálního rozvoje sociálních služeb, které se zapojily do výzkumu, tak v odpovědích
jednoznačně převažuje zájem o kapacitní rozšíření služby tak, aby bylo možné pokrýt potřeby
žadatelů. Většina respondentů tyto plány poměrně realistiky spojuje s otázkou navýšení finančních
prostředků, ať už z dotací nebo příležitost financování prostřednictvím projektových zdrojů. Jak již
bylo konstatováno v předchozím textu, analýza poskytovatelů sociálních služeb ve správním obvodu
ORP Židlochovice byla realizována na poměrně malém vzorku 12 služeb z celkového počtu
19 sociálních služeb působících v tomto správním obvodě. Kromě nízkého počtu služeb může být
při sledování výstupů limitující také druhová skladba služeb a jejich zaměření na omezený okruh
cílových skupin. Závěry formulované v tomto textu nelze tedy zobecňovat. Přesto je vhodné věnovat
při zvažování další strategie rozvoje služeb na místní úrovni pozornost námětům, na jaké cílové
skupiny a druhy služeb směřovat pozornost a případnou finanční pomoc.
Na druhou stranu lze říci, že toto šetření přineslo některé zajímavé výsledky. Především zájem
služeb o spolupráci v rámci správního obvodu ORP Židlochovice a to ať už se samotnou obcí
s rozšířenou působností a s dalšími obcemi v této lokalitě, ale také zájem o setkávání s dalšími
poskytovateli. Zajímavý může být také pohled na obtíže nebo negativa, která respondenti
s poskytováním služeb spojují. Většina z uváděných překážek kvalitního poskytování pomoci je
spojena spíše s obecným nastavením systému sociálních služeb v České republice, jako je
např. financování, nedostatek personálu nebo se strategií Jihomoravského kraje jako např. další
rozvoj služeb. Za pozitivní lze bezesporu považovat zjištění, že významné překážky pro poskytování
služeb nejsou ze strany jejich zástupců vnímány na lokální úrovni, tzn., politika města Židlochovice
a celého regionu není v tomto ohledu vnímána jako limitující. Typicky se toto např. projevilo při
poměrně kladném hodnocení dotačního programu města.
Komplexní výsledky z šetření, včetně přehledu odpovědí v jednotlivých otázkách, je uveden
v příloze dokumentu.

6.2 ANKETA VEŘEJNOSTI
V následujícím textu jsou shrnuty výsledky ankety veřejnosti, která byla realizována jako jedna
z aktivit projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice. Do ankety se mohli občané
zapojit dvojím způsobem. Jednak byla anketa spojena s pořádáním akce Burza sociálních služeb dne
8. 6. 2019, které se zúčastnilo odhadem více než 100 lidí. V rámci této akce mohli lidé využít tištěné
anketní lístky a vyplněné je na místě odevzdat do sběrného boxu. Vyplněný anketní lístek odevzdalo
na místě celkem 23 osob. Dále mohli občané využít elektronickou formu ankety. Odpovědní formulář
byl v době od 1. 7. 2019 do 14. 7. 2019 umístěn na webových stránkách města Židlochovice a MAS
Podbrněnsko. Tuto formu zapojení do ankety využilo 65 osob.
První otázku ve znění „Pokud se lidé ocitnou v obtížné životní situaci, kam a na koho by se podle Vás
měli obrátit o poskytnutí odborné rady nebo pomoci?“ zodpověděla většina účastníků ankety.
Z celkového počtu odpovědí na tuto otázku, pouze 9 osob neuvedlo odpověď, 79 osob pak uvedlo
konkrétní subjekty nebo instituce, které považují za vhodný zdroj informací nebo pomoci v obtížné
životní situaci, část odpovídajících zaznamenala více než jednu možnost.
Nejčastěji byl zmiňován obecní úřad, případně starosta dané obce – celkem 35x. Další významně
zastoupenou skupinou byl Odbor sociálních věcí na městském úřadě v Židlochovicích (20 odpovědí).
Rovněž se celkem 15x objevila odpověď, ze které nebyl jasný přesný název instituce, tj. který obecní
úřad, případně přesný název příslušného odboru. Nicméně je patrné, že samospráva je
odpovídajícími chápána jako podstatný zdroj informací. Jako další nejčastěji zmiňovaný zdroj
informací pak byla varianta poskytovatel sociální služeb, která byla uvedena celkem 18x. Ostatní
odpovědi jsou patrné v tabulce níže.
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Odpovědi na otázku Pokud se lidé ocitnou v obtížné životní situaci, kam a na koho by se podle Vás měli obrátit
o poskytnutí odborné rady nebo pomoci?
Odpověď

Četnost

Odpověď

Četnost

Obec či starosta

35 Další subjekty (ČSSZ)

3

Odbor sociálních věcí MěÚ Židlochovice

20 Přátelé

2

Poskytovatel sociálních služeb

18 Psycholog

2

Nejasné - Obec a Odbor sociálních věcí

15 Hledal bych informace na internetu

1

Lékař

7 Cizí osoby

1

Rodina

6 Právník

1

Sociální pracovník - komunitní, terénní

4

Zdroj:

Šetření mezi veřejností, vlastní zpracování.

Druhou otázku ve znění „Máte ze svého okolí zkušenost s lidmi, kteří se nacházejí v obtížné životní
situaci a není pro ně dostupná pomoc a podpora?“ zodpověděli opět všichni účastníci ankety, tzn.,
na tuto otázku bylo zaznamenáno celkem 88 odpovědí. Z toho většina dotázaných (61 osob)
zaznamenala negativní odpověď, tzn., že tento typ zkušeností nemají. Z ostatních dotázaných, kteří
uvedli kladnou odpověď, tedy 27 osob, specifikovalo 20 respondentů o jaké osoby nebo situace
nedostatečně saturované pomocí se jedná. Konkrétně uvedly celkem 28 odpovědí:










Problematika osob v bytové nouzi – osamělí samoživitelé v krizové situaci, případně
z důvodu domácího násilí apod. – celkem 8 odpovědí;
Problematika seniorů, kteří již nejsou schopni se sami o sebe postarat, nicméně nejsou
osamělí – většinou dlouhé čekací doby na pobytové služby – 7 odpovědí;
Bezdomovci – nechtějí svou situaci řešit a nespolupracují – 3 odpovědi;
Osamělí senioři – dlouhá čekací doba na pobytové služby – 2 odpovědi;
Neurčitá odpověď – dle odpovědi nelze konstatovat a zahrnout k jiným
odpovědím – 2 odpovědi;
Nedostatečná znalost veřejnosti – 1 odpověď;
Člověk na vozíku se špatnou psychikou, kterému zajišťuje péči pouze jedna
osoba – 1 odpověď;
Osoby v dluhové pasti – 1 odpověď;
Osoba v invalidním důchodu s minimálním příjmem a bez vlastního bydlení – 1 odpověď.

Na základě poměrně malého počtu vyplněných anketních lístků nelze formulovat zásadní závěry,
nicméně je zcela zřetelné, že obecní úřad, popř. přímo městský úřad a sociální odbor, jsou v tomto
malém vzorku jasně zastoupeny jako dominující zdroj informací a zprostředkování pomoci
v případě obtížné životní situace.
Komplexní výsledky z šetření, včetně přehledu odpovědí v jednotlivých otázkách je uveden v příloze
dokumentu.

6.3 ŠETŘENÍ ZADAVATELÉ, ZÁSTUPCI OBCÍ
Předkládaný text představuje souhrn výsledků analýzy zadavatelů, tedy volených zástupců obcí,
která byla realizována jako jedna z aktivit projektu Plánování sociálních služeb pro ORP
Židlochovice. Ve správním obvodu ORP Židlochovice se nachází 24 obcí, včetně ORP Židlochovice.
Analýza zadavatelů se uskutečnila ve dvou etapách a vychází z několika datových zdrojů. V první
etapě byl realizován skupinový rozhovor s volenými zástupci – starosty obcí ORP Židlochovice.
Skupinové setkání se uskutečnilo v prostorách MěÚ Židlochovice v termínu 13. 6. 2019 za účasti
12 zástupců obcí, tedy polovina všech obcí v daném ORP. Na úvod setkání byli respondenti vyzváni
k zaznamenání individuálních odpovědí na otázky v zápisovém archu. Tyto otázky byly následně
diskutovány v rámci skupinového rozhovoru, kde měli přítomní zástupci obcí možnost podrobněji
objasnit svá stanoviska. Z diskuse byly pořízeny dva kontrolní písemné záznamy, které byly také
následně analyzovány. Ve druhé fázi pak byly v měsíci srpnu 2019 realizovány hloubkové rozhovory
se starosty tří obcí, kteří neparticipovali na první fázi, tzn., nebyli zapojeni do skupinového
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rozhovoru. V rámci těchto hloubkových rozhovorů byla diskutována identická témata. Z každého
rozhovoru byly pořízeny dva kontrolní zápisy, které byly následně analyzovány.

6.3.1 Výstupy ze skupinového rozhovoru
Zástupci obcí byli nejprve dotázáni, zda se setkali ve svém nejbližším okolí s lidmi v obtížné životní
situaci, pro které není v současné době dostupná adekvátní pomoc. V záznamovém archu jim byla
předložena baterie cílových skupin, ze kterých mohli s využitím číslic 1-3 označit tři cílové skupiny,
které považují za nejvíce dotčené nedostupností péče. Odpovědi starostů jsou prezentovány
v tabulce 23. V tabulce jsou prezentovány všechny cílové skupiny, pro přesnější náhled, které cílové
skupiny považují respondenti za významné a které naopak zůstaly zcela bez označení.
Cílové skupiny bez zajištění adekvátní pomoci.
primární
sekundární
terciální
počty odpovědi vyjadřující nedostupnost pomoci
(absolutní)

Cílová skupina
samostatně žijící starší lidé, kteří kvůli zhoršenému
zdravotnímu stavu potřebují pomoc s domácností nebo
sebeobsluhou
rodiny, které se starají o dospělého člověka, který z důvodu
věku nebo zdravotního stavu potřebuje soustavnou pomoc
rodiny, které se starají o dítě s postižením
lidé, kteří jsou závislí na: drogách – alkoholu - gamblingu
lidé vystaveni násilí nebo šikaně; lidé, kteří nemají stálé bydlení
nebo jsou trvale bez domova
problémové děti, mládež, dospívající
příslušníci etnických menšin, kteří se nacházejí ve složité životní
situaci
osoby ve složité finanční situaci (např. nedostatečný příjem,
dlouhodobá zadluženost)
samostatně žijící lidé s postižením: tělesným – mentálním –
smyslovým
lidé po dlouhodobé léčbě nebo s chronickým onemocněním,
kteří potřebují pomoc s domácností nebo se sebeobsluhou
rodiny, které nevykonávají řádnou péči o děti

Zdroj:
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Šetření mezi zadavateli, vedením obcí, vlastní zpracování.

Dále byli starostové dotázáni, zda jsou v kontaktu se zástupci nebo pracovníky sociálních služeb,
které poskytují službu občanům jejich obce. Polovina dotázaných (6 starostů) poskytla zápornou
odpověď, druhá polovina odpověděla kladně. Část respondentů (4 starostové) pak upřesnila subjekt,
se kterým jsou v kontaktu, popř. účel: Charita Rajhrad – mobilní služba, OSPOD – vyřizování
příspěvku na bydlení nebo náhradního bydlení pro sociálně slabou rodinu, pečovatelská služba,
v jednom případě byl kontakt popsán jako poskytování průběžných informací o zajišťované službě.
Na otázku, zda považují za přínosné upořádat společné setkání všech poskytovatelů sociálních
služeb, kteří působí ve správním obvodu ORP Židlochovice a zástupců obcí v tomto správním
obvodu, odpověděli téměř všichni zúčastnění starostové kladně. Z celkového počtu
12 komunikačních partnerů volilo 11 kladnou odpověď, v jednom případě byla odpověď záporná.
Souhlas s konáním společného setkání je spojen s představou, že toto setkání by se mělo konat
s frekvencí 1x ročně (8 odpovědí) nebo s frekvencí 2x ročně (3 odpovědi). Častější frekvence je
z hlediska dotázaných nadbytečná. Z pohledu starostů by takové setkání mělo být využito zejména
pro vzájemné seznámení, prezentaci nabídky sociálních služeb nebo poskytování podrobnějších
informací ohledně obsahu sociálních služeb nebo podmínek poskytování, případně aktuální změny
v této oblasti.
S ohledem na demografické změny české populace a zejména předpokládaný demografický vývoj,
byli zástupci obcí dotázáni také na jejich představu o tom, kdo by měl zajistit péči lidem, kteří už
nezvládají samostatný život a nemohou se sami o sebe postarat. Na otázku odpověděli všichni
oslovení. Nejvíce starostové vyjadřovali názor, že péči by měla zajistit rodina v kombinaci
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s profesionální službou, např. pečovatelská služba (6 odpovědí). Jako druhý nejčastější byl
zastoupen názor, že nejlépe je péči zajistit v domácím prostředí ze strany rodiny, které je však
nezbytné poskytnout pomoc, aby to zvládla (4 odpovědi). Dva zástupci obcí se pak přiklonili
k názoru, že zajištění takové péče je výhradně záležitostí rodiny.
Mezi tématy, která zaznívala ve skupinové diskusi nejvíce rezonovalo:










Problematika financování sociálních služeb – zástupci obcí vyjadřovali nespokojenost
se stávajícím modelem spolufinancování, který je nastavený v rámci Jihomoravského
kraje – považují za problematické poskytovat finance s nejistotou jejich určení;
S výše uvedeným bodem bezprostředně souvisí představa, kterou část starostů zastává,
o možnosti spolurozhodovat o přijetí klienta do sociální služby – starostové argumentují tím,
že mají povědomí o poměrech v rodinách žadatelů, např. zda je v domácnosti osoba schopná
zajistit péči a tedy zda je legitimní žádat o poskytnutí sociální služby, kterou by pak následně
měla obec spolufinancovat;
Starostové považují za významné vyjednat ve spolupráci se Svazem měst a obcí možnost
změny financování, aby finance potřebné na zajištění sociálních služeb v ČR získaly statut
mandatorních výdajů, které bude garantovat stát, a nebudou poptávány po obcích;
Starostové nahlížejí kriticky na praxi, kdy dochází u klienta k převodu trvalého bydliště
do pobytové sociální služby – v souladu s krajskou metodikou financování jím takto vzniká
povinnost spolufinancování těchto klientů,
Starostové se při výkonu své funkce setkávají s řadou systémových potíží, které
se bezprostředně netýkají sociálních služeb, ale při dlouhodobé absenci jejich řešení mohou
v konečném důsledku významně ovlivnit nárůst poptávky po sociálních službách:
o Veřejné opatrovnictví – zejména problematika medikace
o Obchod s chudobou – potíže se soukromými ubytovnami
o Lidé v dlouhodobých finančních potížích – exekuce, dluhové pasti

Komplexní výsledky z šetření, včetně přehledu odpovědí v jednotlivých otázkách je uveden v příloze
dokumentu.

6.3.2 Výstupy z individuálních rozhovorů
Pro realizaci individuálních rozhovorů byla uplatněna struktura otázek z dotazovacího archu, který
byl využit při skupinovém rozhovoru. Dotázaní starostové tří obcí ve správním obvodu ORP
Židlochovice v rámci individuálních rozhovorů nahlíželi dotazovaná témata obdobně jako účastníci
skupinové diskuse:






Cílové skupiny dostatečně nepokryté sociálními službami – klíčové téma je stárnutí populace
a potřeba zajištění péče, optimálně v přirozeném prostředí; mezi další uváděné cílové
skupiny patří lidé bez přístřeší, obecně lze uvést, že se jedná o nepřizpůsobivé osoby
nespolupracující při zajištění pomoci; osaměle žijící muži, kteří nejsou schopni dostatečně
zabezpečit sebe a vlastní domácnost; lidé v dluhové pasti a v exekučním řízení; lidé závislí
na alkoholu;
Zdroje informací o sociálních potížích v obci – tyto zdroje jsou velmi různorodé (obvykle
na principu osobních kontaktů a vztahů); většinou mají starostové dostatečný přehled
o případných krizových situacích nebo naopak dlouhodobě neřešených problémech;
na druhou stranu však zmiňovali také ostych občanů hledat zdroje pomoci skrze
zprostředkování pracovníky obecního úřadu;
Komunikace s poskytovateli sociálních služeb – přímá komunikace poskytovatelů sociálních
služeb se zástupci obcí probíhá výjimečně, převažuje případně komunikace s konkrétními
pracovníky služeb, které v dané obci působí; zástupci obcí by uvítali pravidelnější kontakty
s poskytovateli a zejména předávání informací ze strany poskytovatelů; naopak komunikaci
s pracovníky sociálního odboru MěÚ Židlochovice popisují starostové jako pravidelnou
a velmi uspokojivou, stejně tak komunikaci s vedoucí PS, která je zřizována MěÚ
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Židlochovice; obce mají nastaveny nástroje a postupy k pravidelnému informování občanů
o sociálních službách;
Stávající model financování sociálních služeb v JmK – tento model, tj., princip finanční
spoluúčasti, respondenti nezpochybňovali; stávající spolupráci s poskytovateli služeb, které
v obci působí, považují za velmi dobrou; lze předpokládat, že důvodem tohoto pozitivního
náhledu je charakter poskytovaných služeb, které se zaměřují převážně na cílové skupiny,
jejichž potřeby starostové považují za legitimní;
Stanovisko k zajištění péče v rodině – rodina je respondenty chápána jako klíčový prvek
zajištění péče, nicméně starostové zohledňují také nutnost podpory rodiny pro zvládání této
role; z odpovědí lze dovodit, že jako optimální hodnotí kombinaci rodinné a profesionální
péče, toto potvrzuje i velmi kladné hodnocení významu pečovatelské služby.

Komplexní výsledky z šetření, včetně přehledu odpovědí v jednotlivých otázkách je uveden v příloze
dokumentu.

7 VYHODNOCENÍ JEDNÁNÍ ORGÁNŮ PROJEKTU
V rámci projektu se pravidelně scházely jednotlivé orgány projektu, které se podílely na tvorbě
tohoto dokumentu, a to v podobě tvorby jednotlivých kapitol, tvorby dílčích výstupů apod. Zároveň
veškeré dílčí výstupy i dokument podléhal připomínkovacímu procesu jednotlivým skupinám.
Všechny tyto podněty a připomínky byly vždy rovnou zapracovány do pracovní verze dokumentu.
Tudíž níže je v krátkosti shrnuta práce těchto skupin. Jednalo se o tyto skupiny:




koordinační skupina - realizační tým projektu,
řídící skupina (ŘS)- nejvyšší orgán projektu, tvořený zástupci skupin partnerství – triády,
pracovní skupiny (PS) - zaměřené na konkrétní sociální oblasti:
o pracovní skupina Sociální poradenství,
o pracovní skupina Služby sociální péče,
o pracovní skupina Služby sociální prevence.

7.1 PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny se scházely jednotlivě i na společném zasedání, na úvod setkání vždy proběhla
informace o pokroku v projektu, následně se PS zabývaly aktuálně řešenými úkoly ze svého úhlu
pohledu a na závěr byl shrnut plán na příští období a případné úkoly pro členy pracovních skupin.
První kolo jednotlivých schůzek pracovních skupin proběhlo v březnu a dubnu 2018. Na této schůzce
byli přítomní seznámeni s projektem - co je jeho výstupem, harmonogramem a jak bude práce
a zejména zapojení členů PS probíhat. Následně proběhla aktivita ke zjištění, jaké vzdělávací aktivity
a příklady dobré praxe by členům PS pomohly v jejich práci. Náměty navrhovala každá skupina
samostatně.
Na prvním úvodním setkání také byli přítomní seznámeni se stávajícím Komunitním plánem
sociálních služeb 2016 – 2019, zejména Strategickou částí a Akčním plánem na rok 2016.
Následovala skupinová práce v podobě hodnocení jednotlivých opatření a aktivit a to pro potřeby
Akčního plánu na rok 2019. Členové hodnotili, zda a jak daná aktivita/opatření funguje v současnosti
a zároveň, zda by měla být zařazena v akčním plánu na další období. Na tomto prvním jednání se
stihlo takto vyhodnotit jen část opatření.
Další pořadí schůzek pracovních skupin probíhalo v květnu a červnu 2018. Nejprve se pokračovalo
v plánu vzdělávání - koordinační skupina představila výčet nejčastěji zmiňovaných témat a okruhů
pro vzdělávání a výjezdy dobré praxe. Následně pokračovalo vyhodnocování stávajícího Akčního
plánu 2016 – hodnotila se přetrvávající potřebnost aktivit a opatření: zařadit/zachovat
vs. nezařazovat do AP 2019 vs. rozpracované (k dalšímu podrobnějšímu hodnocení). Dále byla
představena Síť sociálních služeb na rok 2019 a Vize Jihomoravského kraje v oblasti sociálních
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služeb. Poslední aktivitou byla práce ve skupinách - do AP 2019 každá skupina podle dohodnuté
struktury rozpracovala aktivity vztahující se k oblasti dle zaměření dané pracovní skupiny.
Pracovní jednání v září a říjnu 2018. Hlavním tématem bylo projednání a připomínkování pracovní
verze Akčního plánu sociálních služeb na rok 2019. Připomínky a náměty z jednání všech tří skupin
byly zaznamenány a zapracovány do finální verze dokumentu; finální verze dokumentu byla znovu
zaslána k připomínkování jak pracovním skupinám, tak řídící skupině a obcím. Dále na schůzkách
probíhala příprava dotazníkového šetření směřovaného na poskytovatele soc. služeb a na uživatele.
Členové pracovních skupin se zamýšleli, jaké údaje by je zajímali, co by z jejich pohledu bylo třeba
zjistit, dle toho definovali dotazy. Takto formulované dotazy budou předloženy odbornému
zpracovateli průzkumu k posouzení. Na schůzkách se diskutovalo o připravovaném projektu
Komunitního centra – jaká by měla být jeho činnost, co od něho jednotliví aktéři očekávají, jakou
spolupráci a součinnost, jaké služby a aktivity. Členové PS se shodli na tom, že by bylo přínosné
navštívit komunitní centrum v rámci poznání dobré praxe.
V závěru roku 2018 se pracovní skupiny sešly na společném zasedání dne 29. 11. 2018. Na úvod
proběhlo shrnutí pokroku v projektu a informace o schválení - zejména o schválení Akčního plánu
sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019 a o schválení monitorovací zprávy ze strany
poskytovatele dotace. Následovalo prodiskutování plánované struktury celého dokumentu KPSS
2020 – 2023 a pracovní verze Analytické části. Dále bylo diskutováno realizované dotazníkové
šetření určené pro představitele obcí – z 24 obcí odpovědělo pouze 8 starostů (jak vzbudit větší
součinnost). Následovala aktivita - příprava šetření pro poskytovatele a zadavatele: nejprve sběr
dotazů, co potřebujeme zjistit od jednotlivých skupin respondentů (od klientů, poskytovatelů,
zadavatelů). Dotazy byly zaznamenávány na flip chart (pro každou skupinu 1 flip chart). Následně
každý z přítomných označil ke každé skupině 3 nejvýznamnější dotazy a byla tak vybrána prioritní
témata.
Třetí kolo oddělených schůzek pracovních skupin proběhlo v únoru 2019. Hlavní bodem schůzek
byla příprava dotazníkového šetření. Na schůzce došlo k přehodnocení a úpravě podkladů šetření,
jako první bylo naplánováno šetření u poskytovatelů s tím, že je potřeba minimalizovat překryv
s tématy výzkumu JmK a dalšími informačními zdroji JmK. Proběhla diskuse nad připravenou
pracovní verzí, připomínky byly zaznamenány a zapracovány do finální verze. Diskutovalo se riziko
nezájmu o průzkumy (i s ohledem na velmi malé zapojení starostů do průzkumu, který jim byl
elektronicky rozeslán), proto bylo naplánováno, že využijeme odbornou pomoc. Pracovní skupiny
byly informovány o návštěvě starostů v nízkoprahovém centru VATA a jejich ohlasech, bylo
konstatováno, že je důležité starosty osobně seznamovat s konkrétními sociálními službami. Dále
byla plánována Burza soc. služeb, což byl jeden z námětů vzešlých z pracovních skupin a dále
projednávána brožura o sociálních službách v regionu – jaké informace by měla obsahovat, kdo je
zajistí a do kdy, v jakém počtu by měla být vydána.
Na schůzkách pracovních skupin v květnu 2019 proběhly tyto aktivity: byly diskutovány cílové
skupiny pro KPSS. Jejich návrh rozpracovala koordinační skupina a členové PS diskutovali, zda takto
navržené CS odpovídají jejich zkušenostem a znalostem prostředí, zda nebyla některá cílová skupina
opomenuta nebo naopak chybně definována. Dále každá PS vytvořila SWOT analýzu: přítomní byli
rozdělení do dvou skupinek – jedna skupinka formulovala silné stránky a příležitosti, druhá
skupinka slabé stránky a hrozby. Následně každá skupina představila svou část SWOT analýzy
a proběhla diskuse. Výstupy z aktivit byly zaznamenány a slouží jako podklad k dalšímu zpracování
plánovacího dokumentu. Seznámení s Populační prognózou a diskuse.
13. června 2019 se sešly všechny pracovní skupiny na společném jednání, na zasedání byly přítomny
také zástupkyně sociálního odboru Jihomoravského kraje. Pracovnice JmK představily výsledky
celokrajského průzkumu sociálních služeb (realizoval Augur) a dále seznámily s hlavními krajskými
prioritami pro oblast soc. služeb; např. že nebude (až na výjimky) podporováno navyšování
pobytových služeb, ale spíše bude posilována prevence do terénních služeb (snaha co nejdéle udržet
klienty v domácím prostředí).
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Jako problematické téma byly diskutovány komplikace v souvislosti s trvalým bydlištěm klientů
v rámci pobytových služeb. Ukázalo se, že je velkým problémem na obou stranách – u poskytovatelů
i zadavatelů: příspěvky od obcí se na klienta požadují dle jeho trvalého bydliště, v případě změny
trvalého bydliště podle obce, ve které je zařízení umístěno, pak jsou tyto obce znevýhodněny – jsou
žádány o příspěvek i na tyto „nové občany“. Na druhé straně, pokud klient jako trvalé bydliště má
uvedeno dřívější bydliště, musí v případě potřeby zdravotnického zařízení být převezen do zařízení
spádového pro toto dřívější bydliště, což je mnohdy jak nákladné, tak zatěžující pro klienta
(např. z Rajhradu převoz do nemocnice až do Znojma).
Také bylo ze strany poskytovatelů poukazováno na to, že není dostatečná hospicová péče.
Pracovnice JmK uvedly, že ta je v gesci odboru zdravotnictví. Velké problémy v oblasti hospicové
péče (a nejen) vyplývají ze situace, že na úrovni státu celkově vázne propojování zdravotních
a sociálních služeb a spolupráce mezi oběma příslušnými ministerstvy. Na dotaz, jak bude JmK
podporovat komunitní sociální práci, zástupci JmK uvedly, že lze očekávat podporu komunitní
sociální práce – kraj chápe, že základem je práce na nejnižší úrovni – přímo ve společenství
/komunitě.
V průběhu září 2019 proběhlo další kolo pracovních skupin projektu, kde hlavním cílem byla tvorba
vize komunitního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-2023. Účastníci
tvořili vizi formou podstatných bodů, které vize musí obsahovat. Následovala neméně důležitá
aktivita, a to tvorba Strategické části dokumentu. Přítomní členové skupin vytvářeli opatření
Komunitního plánu a ta byla potom seskupována do jednotlivých cílů, jednotlivých priorit. Rovněž
byli členové PS seznámeni s novým projektem Terénní tým Brno venkov organizace Práh jižní
Morava, z.ú.
V průběhu měsíce listopadu 2019 proběhlo další kolo pracovních skupin, jejichž hlavním cílem bylo
finální připomínkování celého dokumentu Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP
Židlochovice na období 2020 – 2023, včetně připomínkování a tvorby aktivit do Akčního plánu
sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2020. Byla diskutována celá podoba dokumentu,
výsledky jednotlivých kapitol i celková podoba dokumentu. Následně členové PS byli seznámeni
s dalšími postupem dokumentu a jeho schvalování.

7.2 ŘÍDICÍ SKUPINA
Zasedání dne 17. 4. 2018 bylo úvodní, nejprve byli přítomní členové seznámeni s principy jednání
a práce řídící skupiny. Schválili Status ŘS a Jednací řád a ze svého středu zvolili předsedu ŘS. Členové
řídící skupiny byli seznámeni s možností účastnit se vzdělávacích akcí a příkladů dobré praxe, které
jim napomohou v jejich práci, byli také vyzváni k předložení námětů. Byly jim představeny pracovní
skupiny. Dále byli členové řídící skupiny seznámeni s procesem Komunitního plánování a se situací
v regionu, jak funguje financování sociálních služeb (dotační financování, Síť sociálních služeb, která
je páteří dotačního financování, spolupráce s kraji a v SO ORP). Na závěr proběhla diskuse
k tématům, která vyvstávala při poradách realizačního týmu a na jednání pracovních skupin.
Na zasedání dne 8. 11. 2018 byla Řídící skupina informována o realizaci projektu v uplynulém
období a o práci pracovních skupin. Schválila Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice
na rok 2019. Dále byli členové řídící skupiny seznámeni s dotazníkovým šetřením, které bylo
realizováno směrem ke starostům obcí – pro nízké zapojení a malou vypovídací schopnost bylo
rozhodnuto šetření opakovat a výsledky tohoto průzkumu nebudou veřejně prezentovány (zapojilo
se pouze 8 starostů z 24). Řídící skupině byla představena a diskutována struktura celého
dokumentu KPSS 2020 – 2023 a rozpracovaná Analytická část. Dále byli členové řídící skupiny
seznámeni s plánovanými vzdělávacími akcemi a příklady dobré praxe a byli vyzváni k zapojení.
13. června 2019 se sešly všechny pracovní skupiny a řídicí skupinou na společném jednání,
na zasedání byly přítomny také zástupkyně sociálního odboru Jihomoravského kraje. Pracovnice
JmK představily výsledky celokrajského průzkumu sociálních služeb (realizoval Augur) a dále
seznámily s hlavními krajskými prioritami pro oblast soc. služeb; např. že nebude (až na výjimky)

47

podporováno navyšování pobytových služeb, ale spíše bude posilována prevence do terénních
služeb (snaha co nejdéle udržet klienty v domácím prostředí).
Členové Řídící skupiny na jednání 18. 6. 2019 byli informováni o průběhu projektu za poslední
měsíce: schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2019 Radou
a Zastupitelstvem města Židlochovice, dokument je dnem schválení 3. 12. 2018 platný. Dále byli
seznámeni se schválením 2. Monitorovací zprávy k projektu, o průběhu výjezdu za dobrou praxí
do chráněné dílny ve Starovičkách a Denního stacionáře v Kyjově a o průběhu Burzi sociálních
služeb 8. 6. 2019. Byli informováni o činnosti pracovních skupin a o průběhu a výsledcích
dotazníkového šetření mezi poskytovateli 2019. Byla představena populační prognóza
SO ORP Židlochovice 2017 – 2022 a rozpracovaný dokument Komunitní plánování sociálních služeb
pro SO ORP Židlochovice 2020 – 2023 a proběhla diskuse nad jednotlivými kapitolami, zejména
kapitolou Financování a využití sociálních služeb a kapitolou Cílové skupiny a zazněly prvotní
návrhy do Strategické části dokumentu. V závěru byla Řídící skupina seznámena s plánem
projektové činnosti na sledující měsíce (léto 2019).
Pozitiva
Široký okruh místních aktérů v oblasti sociálních služeb
zapojený do přípravy a tvorby dokumentu
Pravidelné schůzky věnované dokumentu

Negativa
Negativa spojená s přesahem sociálních služeb
do zdravotnických a naopak – problematika poskytování
zdravotní péče podle místa trvalého bydliště
Problematika přenosu trvalého bydliště do místa pobytové
služby

Časté připomínkování a zhodnocení dosavadní práce
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8 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základní strategická analýza, jejímž cílem je sjednotit a vyhodnotit poznatky
z předešlých kapitol. Ve své podstatě se jedná o souhrn základních principů, poznatků a problémů.
Slouží jako prvotní výstup pro Strategickou část Komunitního plánu, jelikož definuje 4 hlavní stránky
regionu:





Silná stránka – pozitiva regionu vnitřního původu (jsme schopni je určitou měrou ovlivnit),
která další podporou budou pomáhat dosahovat cílů a zlepšovat současný stav
Slabá stránka – negativa regionu vnitřního původu (jsme schopni je určitou měrou ovlivnit),
která bez následného řešení a podporu budou znesnadňovat dosažení stanovených cílů
Příležitost – pozitiva regionu vnějšího původu (nejsme schopni je ovlivnit, případný vliv je
pouze minimální, téměř zanedbatelný), která budou pomáhat dosahovat stanovených cílů
Hrozba – negativa regionu vnějšího původu (nejsme schopni je ovlivnit, případný vliv
je pouze minimální, téměř zanedbatelný), která budou znesnadňovat dosažení stanovených
cílů.

Následující kapitola vznikla na základě Analýzy regionu, na základě šetření mezi všemi skupinami
respondentů, na základě diskuzí a výstupů zapojených partnerů a místních aktérů do komunitního
plánování sociálních služeb i na základě populační prognózy vývoje počtu obyvatel do roku 2022
pro území SO ORP Židlochovice.
Silné stránky
Dostupnost krajské metropole Brna

Slabé stránky
Nedostatečná kapacita zařízení sociálních služeb
Nedostatek pracovních sil na trhu práce Síť sociálních služeb v regionu
kvalifikovaný i nekvalifikovaný pro sociální služby
Spolková činnost v regionu
Částečná nejistota financování sociálních služeb
Proces komunitního plánování v sociálních
Schází návazné služby pro klienty sociálních
službách
služeb (například senior taxi)
Mezilidské vztahy v regionu a spolupráce obyvatel Nedostatečná kapacita sociálních bytů v regionu
Vedení Židlochovic nakloněno rozvoji sociálních
Dostupnost krajské metropole Brna
služeb
Nedostatečná informovanost veřejnosti
Fungující odbor sociálních věcí v Židlochovicích
o sociálních službách
Osvětové akce pro veřejnost
Nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb
Věková struktura obyvatel regionu
Klesající podíl produktivní skupiny obyvatel
Nízký podíl nezaměstnaných osob
Sociálně vyloučené lokality v regionu
Dotační program na spolufinancování služeb
Schází podpora neformálních pečovatelů
v regionu
Prostupné bydlení v Židlochovicích
Neřešená oblast integrace cizinců a imigrantů
Dostupná pečovatelská služba na území všech obcí
Nedostatek pobytových služeb
v regionu
Zapojení místních aktérů do komunitního
Kapacita domovů se zvláštním režimem
plánování
Podpora aktivit a organizací pro seniory ze strany
Trestná činnost mladistvých
obcí
Prevence kriminality v obcích (školní aktivity,
Neexistence služeb stacionáře
spolupráce se spolky, s obecní policií apod.)
Podpora mateřských a rodinných center ze strany
Koncepce prevence kriminality pro celé SO ORP
obcí
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Silné stránky
Slabé stránky
Fungující nízkoprahové centrum pro děti a mládež Nedostatečná koordinace a koncepční zajištění
VATA
prorodinných opatření
Připravované komunitní centrum
Příležitosti
Dotační a grantové programy pro rozvoj sociálních
služeb (investiční i neinvestiční)
Dobrovolnictví a sousedská svépomoc
Podpora rozšiřování specializovaných terénních
služeb
Změny v legislativě s pozitivním dopadem
na sociální služby
Změna v rozpočtovém určení daní (s ohledem
na sociální služby)
Dopady suburbanizace
Provázání příspěvků a čerpání sociálních služeb
Vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností v rámci
místních aktérů v sociální oblasti v regionu
Koordinovaná sociální práce v jednotlivých obcích
SO ORP
Sociální podnik pro boj se sociálním vyloučením

Podpora prorodinných opatření ze strany obcí

Hrozby
Stárnutí populace v ČR
Struktura financování
Nepropojenost zdravotních a sociálních služeb
Prohlubování celospolečenských rozdílů
Legislativní změny
Situace na trhu práce - vysoký počet volných
pracovních míst
Zvyšující se nároky na spolufinancování sociálních
služeb ze strany obcí bez změny RUD
Neexistence adekvátních volnočasových aktivit –
může zvýšit výskyt sociálně patologických jevů
u dětí a mládeže
Sociální vyloučení seniorů
Nespolupráce mezi triádou (poskytovatelé,
zadavatelé, uživatelé) a dalšími místními aktéry
Negativa spojená s přesahem sociálních služeb
do zdravotnických a naopak – problematika
poskytování zdravotní péče podle místa trvalého
bydliště
Problematika přenosu trvalého bydliště do místa
pobytové služby

9 STRATEGICKÁ ČÁST
Strategická část Komunitního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 20202023 je kapitolou, která stanovuje rozvoj v oblasti sociálních služeb na období let 2020-2023.
Smyslem je vytvořit postupné kroky, které povedou k eliminaci či snížení vlivu negativ (tedy
problémové oblasti a potřeby vyplývající z předcházejících kapitol) a zároveň které budou posilovat
či zvyšovat vliv pozitiv. Strategická část vychází ze shromážděných podkladů (analytické podklady,
demografické analýzy, identifikace cílových skupin, šetření v rámci dokumentu, prognózy vývoje
počtu obyvatel i SWOT analýzy), a tedy i z předcházejících kapitol dokumentu.
První část kapitoly je tzv. Vize, tedy stanovení základního předpokladu či stavu území na konci
platnosti dokumentu. Tedy jak bude region v oblasti sociálních služeb vypadat v roce 2023. Druhá
část kapitoly je tvořena již jednotlivými prioritami, cíli a opatřeními, která stanovují detailnější popis
a postup pro jejich naplňování. Vše je řazeno do logických a souvisejících celků, aby bylo dosaženo
synergických efektů v rámci podobných či stejných postupů. A právě postupným plněním
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jednotlivých opatření, budou plněny cíle, plněním cílů bude docházet k plnění jednotlivých priorit
a plněné priority budou region přibližovat k naplnění stanovené vize.

Opatření
Priorita
Strategický
cíl

Opatření
Priorita

VIZE

Opatření
Opatření

Strategický
cíl
Obr. 18
Zdroj:

Opatření

Priorita
Opatření

Příklad struktury Strategické části dokumentu.
Vlastní.

9.1 VIZE
Spokojení obyvatelé regionu správního obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice, pro které
existuje dostatečná síť sociálních služeb a dalších návazných a podpůrných služeb, která je schopna
pružně reagovat na měnící se potřeby a problémy v sociální oblasti. Samozřejmostí je nastavený
spravedlivý a efektivní způsob financování, který zajistí kvalitní a pružné fungování sítě v regionu.
V regionu probíhá intenzivní spolupráce všech místních aktérů spojených se sociální oblastí a oblastí
sociálních služeb, jejímž cílem je koordinovaná a efektivní pomoc všem obyvatelům regionu
nacházejícím se v nepříznivé životní situaci, a to s maximálním přihlédnutím k individuálním potřebám
jednotlivců. Rovněž tento koordinovaný přístup zajišťuje spolupráci i s nadregionálními aktéry
v oblasti sociálních služeb a přesah do jiných oblastí, které jsou s nepříznivou životní situací spojeny.
Napříč celou populací regionu má veřejnost vysoké povědomí o fungující regionální síti sociálních
služeb a dalších návazných a podpůrných službách, o možnostech využití pomoci v nepříznivé životní
situaci i obecné povědomí o sociální oblasti, a to skrze silný informační kanál zahrnující osvětové
a preventivní akce, pravidelné informování Zároveň v regionu probíhá intenzivní komunitní práce
s cílem aktivovat schopnosti komunity situace řešit uvnitř komunity skrze podporu pro převzetí
odpovědnosti za řešení. Sociální služby jsou plánovány komunitním způsobem s maximálním zapojením
veřejnosti do intenzivní spolupráce v území a je vytvářen prostor pro podílení se na směřování
sociálních služeb i skrze sociální komunitní práci.
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9.2 STRATEGICKÉ CÍLE A PRIORITY
Na základě analýzy současného stavu a z výstupů jednání pracovnách skupin byl sestaven seznam
Strategických cílů a priorit na plánované období 2020 až 2023 v SO ORP Židlochovice pro naplnění
vize regionu.

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

Priorita č. 1.1 Zachování
a návazných služeb
Priorita č. 1.2 Rozvoj
a návazných služeb
Priorita č. 1.3 Vznik nových
služeb
Priorita č. 1.4 Podpora sítě
služeb

stávajících sociálních
současných

sociálních

sociálních a návazných
sociálních a návazných

Strategický cíl č. 2 Financování sociálních a
návazných služeb

Priorita 2.1 Financování sociálních a návazných služeb

Strategický cíl č. 3 Odstraňování bariér a
regionální spolupráce

Priorita č. 3.1 Komunitní plánování a koordinace
procesů v regionu
Priorita č. 3.2 Regionální spolupráce v oblasti sociálních
služeb
Priorita č. 3.3 Odstraňování bariér skrze zvyšování
povědomí veřejnosti
Priorita č. 3.4 Rozvoj sousedské výpomoci
a dobrovolnictví

9.2.1 Popis Strategických cílů a priorit
Strategický cíl č. 1 Síť sociálních a návazných služeb reagující na potřeby území
Cílem je v regionu zajistit fungující síť sociálních služeb a návazných služeb, která bude pružně
reagovat na potřeby regionu. V síti budou zařazeny všechny potřebné sociální služby, které budou
disponovat dostatečnou kapacitou a které budou poskytovat kvalitní služby pro své klienty, což bude
zajištěno podporou jednotlivých druhů služeb, podporou vzniku scházejících služeb v regionu
i podporou skrze pracovníky v sociálních službách a neformální pečovatele, skrze sociální práci
a komunitní práci i skrze koncepční podporu a koordinaci prorodinné politiky a preventivních
opatření. Rovněž na tyto sociální služby budou navázány další služby mimo rámec sociálních služeb,
které zvýší kvalitu života obyvatel regionu.
Priorita č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb
Priorita č. 1.1 je zaměřena na zachování stávajících sociálních a návazných služeb, které v současné
době v regionu fungují. Jedná se o zachování služeb odborného sociálního poradenství, zachování
terénních pečovatelských služeb, zachování stávajících služeb prevence nejen například skrze
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zachování sociálních služeb chráněného bydlení, zachování
pobytových služeb domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, zachování hospicové péče
a další.
Priorita č. 1.2 Rozvoj současných sociálních a návazných služeb
Smyslem priority je rozvoj současných sociálních a návazných služeb, které v regionu již fungují.
Nicméně tyto služby s ohledem na potřeby regionu vyžadují rozvoj, a to například v podobě
zvyšování kapacit zařízení, rozšiřování působnosti i cílových skupin klientů apod. Jednotlivá
opatření se věnují potřebám v oblasti sociálního bydlení, terénních a pobytových služeb pro seniory,
odlehčovacím službám v regionu i domovům se zvláštním režimem.
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Priorita č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb
Priorita č. 1.3 je zacílena na vznik nových sociálních služeb, které jsou v regionu potřebné, a na vznik
nových podpůrných a návazných služeb, které umožní rozvíjet spolupráci s poskytovateli a zvyšovat
kvalitu života potřebných obyvatel regionu. Jednotlivá opatření se věnují vzniku specifických
sociálních služeb scházejících v regionu (Stacionáře), vzniku a provozu komunitních center
pro potřeby aktivizace komunity v regionu, podpoře zaměstnávání osob specifických
znevýhodněných na trhu práce s cílem zajistit zaměstnání této cílové skupině, vytvoření
prostupného bydlení pro obyvatele regionu, preventivním programům cíleným na duševní choroby
a onemocnění a zvýšení mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace v regionu.
Priorita č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb
Smyslem priority je podpora sociálních služeb a návazných služeb skrze sekundární činnosti.
Nejedná se tedy primárně o investiční akce, které by zajistily dostatečnou kapacit míst, nicméně se
jedná o potřebnou podporu pro kvalitní a efektivní fungování sociální oblasti v regionu. Jednotlivá
opatření Priority 1.4 se věnují podpoře skrze pracovníky v sociálních službách, skrze maximální
podporu pro neformální pečovatele, je snahou komplexně rozvíjet sociální a komunitní práci
v regionu i koordinovaně a koncepčně se podílet na prorodinné politice a preventivních opatřeních
jakožto nástrojů sloužících ke snížení sociálního ohrožení obyvatel.
Strategický cíl č. 2

Financování sociálních a návazných služeb

Strategický cíl č. 2 přímo navazuje na předcházející strategický cíl. Pro kvalitní a pružnou síť
sociálních služeb a návazných služeb reagující na potřeby regionu je bezpodmínečně nutné zajistit
dostatečné a stabilní financování sociální oblasti. Pouze v regionu, kde existuje dlouhodobý a stálý
zdroj financování je možné kvalitně a koordinovaně rozvíjet sociální služby s ohledem na potřeby
regionu. V rámci tohoto strategického cíle je pouze jediná priorita, která je zaměřená na jednotlivé
zdroje financí pro zajištění kvalitní péče o klienty sociálních služeb.
Priorita 2.1

Financování sociálních a návazných služeb

Smyslem priority je podpora sociální oblasti skrze dostatečné a stabilní financování jednotlivých
sociálních služeb i návazných služeb s cílem zajistit kvalitní síť služeb v regionu. Jednotlivá opatření
se věnující zajištění finančních prostředků skrze státní rozpočet dle zákona č. 108/2016 Sb.,
o sociálních službách, skrze dotační program Podpora základních činností v oblasti poskytování
registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům SO ORP Židlochovice
a skrze individuální dotace z dotačních zdrojů.
Strategický cíl č. 3

Odstraňování bariér a regionální spolupráce

Cílem je odstraňovat bariéry ve společnosti spojené s nízkým povědomím o sociálních službách,
které brání aktivizaci komunity a zapojení široké veřejnosti do problematiky sociálních služeb,
a zároveň ještě více rozvinout regionální spolupráci na všech úrovních, díky které bude zajištěn
kvalitní rozvoj sociální oblasti v regionu. Jednotlivé priority strategického cíle jsou zaměřeny
na zvyšování povědomí o sociálních službách a sociální oblasti, na rozvoji probíhající spolupráce
v regionu mezi všemi místními i regionálními aktéry v oblasti sociálních služeb (i s přesahem
do jiných oblastí), na zvyšování občanské a sousedské pospolitosti a sounáležitosti skrze dobrovolné
aktivity, které pomáhají potřebným osobám v regionu, a na systematický a koordinovaný rozvoj
sociálních služeb skrze proces komunitního plánování.
Priorita č. 3.1 Komunitní plánování a koordinace procesů v regionu
Priorita je zaměřena na proces komunitního plánování sociálních služeb a komplexní koordinaci
procesů v regionu s cílem zajištění kvalitního rozvoje sociálních služeb. Pouze v případě zabezpečení
komunitního plánování se zapojením širokého spektra místních aktérů a s efektivně nastavenými
procesy pro plánování je možné dosáhnout regionálního koncensu a kvalitního rozvoje sociální
oblasti s maximálním přihlédnutím na potřeby regionu i individuální potřeby jedinců. V rámci této
priority je pouze jedno opatření, které je zaměřené na komunitní plánování sociálních služeb
v regionu.
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Priorita č. 3.2 Regionální spolupráce v oblasti sociálních služeb
Smyslem priority je posílení regionální spolupráce a síťování všech aktérů v oblasti sociálních
služeb, včetně meziobecní spolupráce, které dohromady zajistí kvalitní a efektivní rozvoj sociálních
služeb. Rovněž jsou do celého procesu spolupráce zapojovány i oblasti, které primárně nejsou
spojené se sociálními službami (jedná se o oblasti, kde realizovaná prevence snižuje počty osob
ohrožených sociálním vyloučením, případně i osoby sociálně vyloučené). Jednotlivá opatření
priority se věnují široké platformě pro spolupráci sloužící k předávání získaných zkušeností,
k informování i k úsporám poskytovatelů ve formě společného vzdělávání, rovněž se věnují
meziobecní kooperaci a metodické podpoře obcí regionu SO ORP Židlochovice.
Priorita č. 3.3 Odstraňování bariér skrze zvyšování povědomí veřejnosti
Priorita je zaměřena na bourání bariér ve společnosti spojených s negativním vnímáním sociální
oblasti skrze osvětové, informační a prožitkové aktivity. Snahou je rozšířit základní povědomí o této
oblasti služeb u široké veřejnosti regionu. Jednotlivá opatření jsou zaměřena na informování téměř
celé veřejnosti regionu skrze místní komunikační kanály a současné platformy, zároveň jsou
zaměřena na prožitkové a osvětové aktivity, které umožní obyvatelům si více „osahat“ prostředí
sociálních a návazných služeb, díky čemuž dojde ke změně vnímání sociální oblasti.
Priorita č. 3.4 Rozvoj sousedské výpomoci a dobrovolnictví
Smyslem priority je rozvoj sousedské sounáležitosti a občanské pospolitosti. Skrze jediné opatření
je maximálně rozvíjena dobrovolnická činnost obyvatel regionu ve všech formách s cílem zvýšit
kvalitu života všech občanů a zároveň aktivizovat komunitu regionu pro systematickou sociální
práci, a to vše jako prostředek před ohrožením sociálním vyloučením či před sociálním vyloučením
osob.

9.3 OPATŘENÍ
9.3.1 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

Předpokládaný termín

Smyslem opatření je zachovat odborné sociální poradenství, které v regionu funguje.
Důležité je mezi veřejností zvyšovat povědomí o možnosti využití této sociální služby, jelikož
se často jedná o prvotní kontakt (odborné sociální poradenství často zprostředkuje kontakty
na další navazující sociální služby). V současnosti je odborné sociální poradenství
poskytováno ambulantně nebo terénní formou.
 Na území SO ORP Židlochovice je poskytováno odborné sociální poradenství v potřebné
kvalitě
 Občané jsou informováni o těchto službách, vědí, kam se obrátit
 Spolupráce poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů v rámci KPSS
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
Neadekvátním bydlení
Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Osoby ve finanční tísni
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby se zdravotním, mentální a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučení- senioři a osaměle žijící senioři
Imigranti a azylanti, etnické menšiny
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením
Veřejnost
Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny
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Opatření č. 1.1.1

Zachování služeb odborného sociálního poradenství

Odhad výše finančních nákladů

Dle aktuálních rozpočtů konkrétních služeb tohoto typu

Předpokládaný zdroj financování

Předpokládaný realizátor

Dotační zdroje JmK a MPSV, dotační program SO ORP Židlochovice, možné další příjmy
Zdravotnictví, zájmové organizace, ostatní sociální služby, nadregionální poskytovatelé
sociálních služeb
Město Židlochovice, Oblastní Charita Rajhrad

Předpokládaný partner

Komunitní plánování sociálních služeb, jednotlivé obce SO ORP Židlochovice

Výstupy/plánované aktivity







Přesah do dalších oblastí

Opatření č. 1.1.2

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Odborné sociální poradenství nadregionálních služeb (působí na území JmK)
Zachování služby Odborné sociální poradenství Oblastní Charita Rajhrad
Aktualizované informačních brožury
Burza sociálních služeb
Dny otevřených dveří v jednotlivých zařízeních

Zachování terénních pečovatelských služeb
Smyslem opatření je snaha zachovat rozsah pečovatelských služeb v regionu, které zde
působí. Skrze pečovatelské služby je umožněno cílovým skupinám zůstávat ve svém
domácím prostředí a to v situacích, kdy již nejsou schopni se o sebe plně postarat
samostatně, ale zároveň s touto malou pomocí jsou schopni zajistit domácnost. Cílem je
poskytnout cílové skupině dostatečnou kapacitu těchto služeb, aby jim bylo umožněno
zůstávat doma co nejdéle ve svém prostředí.
 Zajištěna kvalitní péče o osoby, které jsou schopny za přispění pečovatelské služby zůstat
v domácím prostředí
 Zvýšení kvality života cílové skupiny
 Občané budou moci využívat službu ve stávajícím časovém rozsahu
 Dobré povědomí veřejnosti o terénních službách
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dítětem/dětmi
Senioři

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

Dle aktuálních rozpočtů konkrétních služeb tohoto typu

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje JmK a MPSV, dotační program SO ORP Židlochovice, možné další příjmy

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví

Předpokládaný realizátor

Město Židlochovice, Oblastní Charita Rajhrad

Předpokládaný partner

Jednotlivé obce SO ORP Židlochovice
 Zachování stávajících kapacit Pečovatelské služby Židlochovice
 Zachování stávajících kapacit Charitní pečovatelské služby Rajhrad

Výstupy/plánované aktivity

Opatření č. 1.1.3

Popis opatření

Předpokládané dopady

Zachování stávajících služeb prevence – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Smyslem opatření je zachování odborných služeb sociální prevence a to skrze nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež. V současnosti na území SO ORP Židlochovice funguje jedno takové
zařízení, které pomáhá dětem a mládeži řešit problémy s jejich sociálním vyloučením či další
problémy, které mohou vést k tomu, že se klienti stanou osobami sociálně vyloučenými.
Rovněž skrze nízkoprahové zařízení je na cílovou skupinu působeno preventivně i v oblasti
kriminality. Cílem je tedy zachovat služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, aby
byla zajištěna péče o cílovou skupinu v oblasti pomoci i v oblasti prevence (řešení problémů
na počátku) na území regionu.
 Děti a mládež v regionu ví, na koho se v případě problému mohou obrátit
 Snížení počtu dětí a mládeže, kteří jsou sociálně vyloučení, případně jsou ohroženi
sociálním vyloučením
 Snížení kriminality u dětí a mládeže v regionu
 Podpora zařízení jednotlivými obcemi regionu

Vliv na cílové skupiny

Děti a mládež od 11 do 26 let

Předpokládaný termín

Průběžně
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Opatření č. 1.1.3

Zachování stávajících služeb prevence – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

Dle aktuálních rozpočtů konkrétních služeb tohoto typu

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje JmK a MPSV, dotační program SO ORP Židlochovice, dary, sbírky

Přesah do dalších oblastí

Vzdělávání, další sociální oblasti

Předpokládaný realizátor

Oblastní Charita Rajhrad

Předpokládaný partner

Jednotlivé obce SO ORP Židlochovice

Výstupy/plánované aktivity






Opatření č. 1.1.4

Popis opatření

Předpokládané dopady
Vliv na cílové skupiny

Zachování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež VATA
Užší spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi v regionu
Propagace na Burze sociálních služeb
Informace o službě v aktualizovaných brožurách

Zachování sociálních služeb chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením
a pro seniory
Smyslem opatření je podpora poskytovatelů služeb chráněného bydlení. Jedná se
o pobytovou službu pro osoby se středně těžkým a těžkým zdravotním postižením, které
chtějí žít co nejvíce samostatně, a to formou bydlení, které se přibližuje co nejvíce běžnému
způsobu života. Zařízení přitom nabízí asistenci a dopomoc při zvládání běžných aktivit
a činností souvisejících s vedením domácnosti a sebeobsluhy. Cílem je zachovat stávající
služby chráněného bydlení, aby potřebné osoby měly zajištěné chráněné bydlení a bylo o ně
postaráno.
 Potřebné osoby z regionu budou mít zajištěné služby chráněného bydlení
 Zvýšení kvality života cílové skupiny
 Podpora zařízení jednotlivými obcemi v regionu
Osoby s chronickým onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením od 40 let
Osoby se zdravotním postižením se středně těžkou a rozvinutou demencí od 55 let

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

Dle aktuálních rozpočtů konkrétních služeb tohoto typu

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje JmK a MPSV, dotační program SO ORP Židlochovice, sbírky, dary

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví, ostatní sociální služby

Předpokládaný realizátor

Poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládaný partner

V současnosti není známo
 Zachování stávajících kapacit Chráněného bydlení Nosislav
 Zachování stávajících kapacit Chráněného bydlení Sv. Luisy

Výstupy/plánované aktivity

Opatření č. 1.1.5

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Zachování pobytových sociálních služeb – domov pro seniory a domov se zvláštním
režimem
Smyslem opatření je podpora poskytovatelů pobytových sociálních služeb tak, aby byly
současné kapacity zachovány. Pobytové služby jsou určeny pro osoby, které jsou příjemcem
důchodu na 65 let a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují částečnou nebo komplexní
ošetřovatelskou péči, kterou jim nemůže zajistit jejich rodina, ani pečovatelská služba, popř.
jiná sociální služba. Cílem je tedy podpora zařízení poskytující pobytové sociální služby
v regionu, aby byla zajištěna péče o potřebné klienty, kteří již nejsou schopni zůstat
v domácím prostředí i za pomoci terénních sociálních služeb.
 V regionu bude zajištěna péče o osoby, které nejsou již schopni zůstat v domácím
prostřední ani za pomoci terénních služeb
 Zvýšení kvality života cílových skupin
 Podpora zařízení jednotlivými obcemi v regionu
Osoby s chronickým duševním onemocněním (27 let a více)
Senioři (55 let a více)

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

Dle aktuálních rozpočtů konkrétních služeb tohoto typu
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Opatření č. 1.1.5

Zachování pobytových sociálních služeb – domov pro seniory a domov se zvláštním
režimem

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje JmK a MPSV, dotační program SO ORP Židlochovice, sbírky, dary

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví

Předpokládaný realizátor

Poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládaný partner

V současnosti není známo
 Zachování stávajících kapacit Domov Matky Rosy
 Zachování stávajících kapacit Villa Martha

Výstupy/plánované aktivity

Opatření č. 1.1.6

Podpora hospicové péče

Vliv na cílové skupiny

Smyslem opatření je podpora a zachování stávající hospicové péče v regionu SO ORP
Židlochovice. Hospicovou péči poskytuje Oblastní Charita Rajhrad formou odlehčovacích
služeb. Tyto jsou poskytovány nevyléčitelně nemocným a umírajícím v posledních týdnech
života. Klientům je zároveň poskytována zdravotní péče hrazená zdravotní pojišťovnou.
Odlehčovací hospicová péče umožňuje zachování kontaktu nemocného s blízkými
a důstojné prožití závěru života.
 Občané budou moci využívat službu ve stávajícím časovém rozsahu
 Dobré povědomí veřejnosti o tomto typu služeb
 Spolupráce v rámci komunitního plánování
 Podpora obcí regionu
Osoby v závěrečné fázi života, nevyléčitelně nemocní

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

Přesah do dalších oblastí

Dle aktuálních rozpočtů konkrétních služeb tohoto typu
Dotační zdroje JMK a MPSV, dotační program ORP Židlochovice, sbírky, dary, zdravotní
pojišťovny
Zdravotnictví, ostatní sociální služby

Předpokládaný realizátor

Poskytovatel služby

Předpokládaný partner

V současnosti není známo

Výstupy/plánované aktivity




Popis opatření

Předpokládané dopady

Předpokládaný zdroj financování

Opatření č. 1.1.7
Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Zachování stávajících Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad
Mobilní hospic Sv. Jana

Zachování působení specializovaných poskytovatelů
Smyslem opatření je zachovat tzv. nadregionální služby, které jsou specializovanými
poskytovateli sociálních služeb pro osoby se zdravotním nebo tělesným postižením, seniorů
i rodinám s dětmi. Působí po celém Jihomoravském kraji, protože počtem klientů
v jednotlivých okresech by nebyly životaschopné.
 Klientům sociálních služeb specializovaných budou dostupné tyto služby i na území
SO ORP Židlochovice
 Vyšší spolupráce nadregionálních poskytovatelů s regionem
 Fungující služby dle potřeb svých klientů
 Informovanost o působení nadregionálních služeb
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení
Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Osoby ve finanční tísni
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby se zdravotním, mentální a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučení- senioři a osaměle žijící senioři
Imigranti a azylanti, etnické menšiny
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách (na území 2 vyloučené lokality)
Veřejnost
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Opatření č. 1.1.7

Zachování působení specializovaných poskytovatelů

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje JmK, MPSV, město Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví, vzdělávání

Předpokládaný realizátor

Poskytovatelé služeb

Předpokládaný partner

V současnosti není známo

Výstupy/plánované aktivity





Dotyk II, DOREA, Středisko rané péče SPRP Brno, Tyfloservis o.p.s.
TAMTAM, Persefona,z.s., Ratolest o.s., Paspoint z.ú.
Služby součástí informačních brožur, webových stránek

Priorita č. 1.2 Rozvoj současných sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.2.1

Předpokládaný termín

Sociální bydlení
Smyslem opatření je dále rozvíjet sociální bydlení určené pro osoby v bytové nouzi.
V současné době v regionu existuje několik sociální bytů pro potřebné osoby, nicméně jejich
počet a rozmístění není ideální (v současné chvíli situována především do velkých obcí
a měst regionu). Cílem tohoto opatření je v regionu podporovat vznik nových sociálních
bytů, jakožto zázemí pro osoby v těžké životní situaci, kteří jsou zároveň v bytové tísni,
a to po nezbytně nutnou dobu, případně podpora a obnova současných sociálních bytů. Vše
s ohledem na dostatečné kapacity a rozložení v území dle potřeb regionu.
 Vybudování dostatečných kapacit pro potřeby pomoci osobám v bytové nouzi
 Dostupnost sociálních bytů na celém území regionu (nejen ve velkých obcích a městech)
 Snížení ohrožení osoby sociální vyloučením
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením
Průběžně

Charakter opatření

Investiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, jednotlivé obce SO ORP Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Sociální poradenství, Zaměstnanost

Předpokládaný realizátor

Jednotlivé obce regionu

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Předpokládaný partner

V současnosti není známo

Výstupy/plánované aktivity




Opatření č. 1.2.2

Popis opatření

Předpokládané dopady

Nové sociální byty pro osoby v bytové nouzi v regionu
Obnovené či rekonstruované sociální byty

Terénní služby pro seniory a potřebné
Smyslem opatření je nadále rozvíjet nabídku i kapacitu terénních sociálních služeb
pro seniory a potřebné osoby, jako jsou pečovatelské služby, osobní asistence a další služby
v regionu V současné době jsou pečovatelské služby nabízeny na celém území SO ORP
Židlochovice, nicméně jejich kapacita a samotné činnosti nejsou v současné době plně
dostatečné. Je nutné kapacity služeb navyšovat vzhledem k současnému trendu velké
poptávky po těchto službách. Cílem tohoto opatření je rozvíjet pečovatelské služby i jejich
kapacitu podle potřeb regionu, aby bylo možné pomoci všem potřebným, a to ve smyslu
samotné kapacity v běžné denní době, rozšíření a posílení služeb (u těch, které v současné
době již nabízejí) i mimo běžnou denní dobu – večery, víkendy, svátky. Rovněž je cílem
podpora a možné rozšíření o sociální služby osobní asistence, včetně dostatečných kapacit
těchto služeb.
 O potřebné bude postaráno v domácím prostředí
 Kapacita pobytových služeb pro seniory bude dostatečná (jen pro závažné a nutné
případy)
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Opatření č. 1.2.2

Terénní služby pro seniory a potřebné

Vliv na cílové skupiny

Osoby s chronickým onemocněním
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dítětem/dětmi
Senioři

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Investiční i neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Jednotlivé sociální služby, dotační zdroje, jednotlivé obce SO ORP Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví

Předpokládaný realizátor

Sociální služby, obce SO ORP Židlochovice

Předpokládaný partner

V současnosti není známo
 Navýšení kapacit pečovatelských služeb
 Posílení služeb mimo běžnou denní dobu
 Vznik a navýšení kapacit osobních asistencí

Výstupy/plánované aktivity

Opatření č. 1.2.3

Rozvoj odlehčovacích služeb

Předpokládaný termín

Smyslem opatření je nadále podporovat rozvoj a navyšování kapacit odlehčovacích služeb
pro pečující osoby, a to pobytové i terénní/domácí. V současné době na území SO ORP
Židlochovice fungují odlehčovací služby, které jsou k dispozici dlouhodobě pečujícím
o osobu na podpoře, pomoci a péči (tzv. neformální pečovatelé). Nicméně s ohledem
na vysoké zastoupení neformálních pečovatelů, s ohledem na opatření 1.4.1. Podpora
neformálních pečovatelů a s ohledem na stárnutí populace a vývoj v nejbližších letech se
předpokládá vyšší využívání služby. Cílem opatření je podporovat rozvoj a vznik dalších
odlehčovacích služeb pobytového i terénního typu, které poskytují neformálním
pečovatelům nezbytný odpočinek při péči o závislou osobu.
 Podpora neformálních pečovatelů skrze poskytnutí prostoru pro odpočinek
 Zvýšení kvality života neformálních pečovatelů i sekundárně závislých osob
 Změna pohledu na neformální pečovatele a zvýšení počtu těchto neformálních
pečovatelů
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby se zdravotním, mentální a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Průběžně

Charakter opatření

Investiční i neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Jednotlivé sociální služby, dotační zdroje, jednotlivé obce SO ORP Židlochovice, Dotační
program města Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví

Předpokládaný realizátor

Sociální služby, obce SO ORP Židlochovice

Předpokládaný partner

V současnosti není známo

Výstupy/plánované aktivity





Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Navyšování kapacit současných odlehčovacích služeb
Podpora rozvoje současných odlehčovacích služeb
Vznik nových odlehčovacích služeb v regionu
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Opatření č. 1.2.4

Popis opatření

Předpokládané dopady
Vliv na cílové skupiny

Rozvoj pobytových služeb pro seniory
Smyslem opatření je podporovat rozvoj pobytových služeb pro seniory s ohledem
na dostatečné kapacity a potřeby území. V současné době dochází spíše k podpoře
terénních služeb pro seniory, které umožňují cílové skupině osob zůstat v přirozeném
prostředí delší dobu. Nicméně i nadále budou potřebné dostatečné kapacity pobytových
služeb pro klienty, kteří již nebudou schopni žít ve své domácnosti s využitím terénních
sociálních služeb pro seniory. Cílem opatření je zajistit dostatečné kapacity sociálních
pobytových služeb pro seniory v regionu, kteří již potřebují trvalou pomoc druhé osoby
z důvodu snížené soběstačnosti, tedy kteří již nejsou schopni vést samostatnou domácnost
s využitím terénních sociálních služeb pro seniory.
 Dostatečná kapacity pobytových služeb pro seniory (závažné a nutné případy)
 Zvýšení kvality života seniorů
Osoby se zdravotním, mentální a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Senioři a osaměle žijící senioři

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Investiční i neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, jednotlivé obce regionu

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví

Předpokládaný realizátor

Město Židlochovice, jednotlivé obce regionu

Předpokládaný partner

V současnosti není známo
 Zvyšování kapacit pobytových sociálních služeb
 Vznik nových pobytových sociálních služeb pro seniory – jako například domovy
pro seniory apod.
 Spolupráce terénních a pobytových služeb pro seniory se snahou zajišťovat službu
pro potřebné klienty

Výstupy/plánované aktivity

Opatření 1.2.5

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny
Předpokládaný termín

Podpora rozvoje sociálních služeb chráněného bydlení
Smyslem opatření je rozvoj kapacit poskytovatelů služeb chráněného bydlení. Jedná se
o pobytovou službu pro osoby se středně těžkým a těžkým zdravotním postižením, které
chtějí žít co nejvíce samostatně, a to formou bydlení, které se přibližuje co nejvíce běžnému
způsobu života. Zařízení přitom nabízí asistenci a dopomoc při zvládání běžných aktivit
a činností souvisejících s vedením domácnosti a sebeobsluhy. Cílem je rozvíjet nabízené
služby a kapacitu takových zařízení v regionu, aby potřebné osoby měly zajištěné chráněné
bydlení a bylo o ně postaráno.
 Potřebné osoby z regionu budou mít zajištěné služby chráněného bydlení
 Zvýšení kvality života cílové skupiny
 Podpora zařízení jednotlivými obcemi v regionu
Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučení - senioři a osaměle žijící senioři
Předpoklad 2021 – 2022 - Chráněné bydlení Nosislav
Průběžně – další poskytovatelé chráněného bydlení

Charakter opatření

Investiční

Odhad výše finančních nákladů

V současné době není známo
Dotační zdroje, prostředky z darů a rozpočet zařízení – Rozvoj Chráněné bydlení Nosislav
Dotační zdroje, vlastní prostředky, dary, dotace a další zdroje – rozvoj dalších služeb
chráněného bydlení

Předpokládaný zdroj financování
Přesah do dalších oblastí
Předpokládaný realizátor
Předpokládaný partner
Výstupy/plánované aktivity

Zdravotnictví, ostatní sociální služby
Poskytovatelé sociálních služeb – Diakonie ČCE – středisko v Brně
Další poskytovatelé sociálních služeb
V současnosti není známo




Zvýšení kapacity Chráněného bydlení Nosislav o 4 lůžka
Zvýšení kapacit dalších subjektů poskytující chráněné bydlení
Zvyšování dalších kapacit či vznik nového subjektu poskytující chráněné bydlení
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Opatření č. 1.2.6
Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Rozvoj domovů se zvláštním režimem
Smyslem opatření je podpora domovů se zvláštním režimem s cílem rozvíjet jejich služby
a zvyšovat kapacity. V současné době v regionu fungují domovy se zvláštním režimem,
nicméně s ohledem na současný stav není kapacita těchto zařízení ideální. Cílem opatření je
tedy koordinovaně v regionu navyšovat kapacitu domovů se zvláštním režimem.
 Dostatečná kapacita domovů se zvláštním režimem pro potřebné
 Zvýšení kvality života cílové skupiny
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby se zdravotním, mentální a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením - senioři a osaměle žijící senioři

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Investiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, jednotlivé obce regionu SO ORP Židlochovice, Dotační program města
Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví

Předpokládaný realizátor

Město Židlochovice, jednotlivé obce regionu, poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládaný partner

V současnosti není známo
 Navyšování kapacit Domovu se zvláštním režimem Villa Martha
 Vznik domova se zvláštním režimem Charita Rajhrad
 Zvyšování kapacit dalších poskytovatelů

Výstupy/plánované aktivity

Opatření č. 1.2.7

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Rozvoj působení specializovaných poskytovatelů
Smyslem opatření je podpora rozvoje tzv. nadregionální služby, které jsou specializovanými
poskytovateli sociálních služeb pro osoby se zdravotním nebo tělesným postižením, seniorů
i rodinám s dětmi. Působí po celém Jihomoravském kraji, protože počtem klientů
v jednotlivých okresech by nebyly životaschopné. Cílem opatření je podpora rozvoje těchto
služeb, aby v případě potřeby regionu byly schopny zajistit sociální služby i občanům
regionu.
 Klientům sociálních služeb specializovaných budou dostupné tyto služby i na území
SO ORP Židlochovice
 Vyšší spolupráce nadregionálních poskytovatelů s regionem
 Fungující služby dle potřeb svých klientů
 Informovanost o působení nadregionálních služeb
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení
Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Osoby ve finanční tísni
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením - senioři a osaměle žijící senioři
Imigranti a azylanti, etnické menšiny
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách (na území 2 vyloučené lokality)
Veřejnost

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje JmK, MPSV, Dotační program města Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví, vzdělávání

Předpokládaný realizátor

Poskytovatelé služeb
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Opatření č. 1.2.7
Předpokládaný partner

Rozvoj působení specializovaných poskytovatelů
V současnosti není známo


Výstupy/plánované aktivity

Navyšování kapacit jednotlivých služeb skrze zvyšování úvazků pro pokrytí potřeb
Jihomoravského kraje (Paspoint z.ú, DOREA, DOTYK II, Středisko rané péče SPRP Brno,
Středisko rané péče SPRP Brno a další nadregionální poskytovatelé sociálních služeb)

Priorita č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.3.1

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Předpokládaný termín
Charakter opatření
Odhad výše finančních nákladů
Předpokládaný zdroj financování
Přesah do dalších oblastí
Předpokládaný realizátor
Předpokládaný partner
Výstupy/plánované aktivity

Opatření č. 1.3.2

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vznik stacionáře
Smyslem opatření je podpořit vznik a rozvoj stacionářů na území SO ORP Židlochovice, a to
primárně denních stacionářů. V současné době scházejí na území regionu služby denního
stacionáře, potřebné osoby jsou nuceni dojíždět do krajského města, pokud chtějí využívat
služeb stacionářů, což ve spojitosti s cílovými skupinami těchto zařízení není vždy snadné.
Cílem je vytvořit zařízení pro osoby se sníženou soběstačností, které v nich budou moci
smysluplně trávit část dne a následně se budou moci opět vrátit do svého přirozeného
prostředí, což bude mít pozitivní dopad na samotné klienty (budou zapojeni do kolektivu
a nebude docházet k sociální izolaci), pozitivní dopad na pečující osoby (díky navštěvování
denního stacionáře bude možné lépe skloubit péči o blízkou osobu a zaměstnaní či další
povinnosti). Samozřejmostí zůstává odborná a kvalitní péče o klienty stacionáře ve formě
sociálních pracovníků zajišťujících péči o osobní potřeby klientů i osobní rozvoj klientů.
 Snížení či eliminace sociálního vyloučení cílových skupin
 Osobní rozvoj cílových skupin
 Podpora pečujících osob
 Rozšíření nabídky sociálních služeb v regionu
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením – senioři či osaměle žijící senioři
2020 – Denní stacionář Židlochovice
Případně další stacionáře v území v období 2020 – 2023
Investiční
Přibližně 16 mil. Kč – Denní stacionář Židlochovice
V současné době není známo – další stacionáře v území
Dotační zdroje, město Židlochovice – Denní stacionář Židlochovice
Dotační zdroje, další jednotlivé obce – další stacionáře v území
Zaměstnanost
Město Židlochovice – Denní stacionář Židlochovice
Další obce regionu – další stacionáře v území
V současnosti není známo




Vznik Denního stacionáře Židlochovice
Vznik dalších stacionářů v regionu
Podpora fungování stacionářů

Komunitní centrum
Smyslem opatření je podpora vzniku a fungování komunitních center v regionu, které budou
sloužit pro danou obec či v rámci regionu jako celku. Základním předpokladem komunitních
center je, že se jedná o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové
komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunity jako celku. Takové komunitní
centrum realizuje sociální, vzdělávací, volnočasové, kulturní a zájmové akce, které vyplývají
z tradic a zvyků komunity či daného regionu a jsou přístupné všem obyvatelům daného
území. Důležitým předpokladem pro fungování centra je aktivní účast komunity,
to i ve formě účasti na rozhodování o fungování a provozu a vyhodnocování funkčnosti
komunitního centra. Cílem opatření je podpora vzniku a rozvoje center, které budou
aktivizovat komunitu obyvatel a které budou zajišťovat pomoc a podporu potřebným
osobám ve formě sociální práce, nebo formě zázemí pro terénní a ambulantní sociální služby
zaměřené na řešení nepříznivé sociálních situace a sociálního začleňování, což bude mít
pozitivní dopad na celou komunitu daného území či regionu.
 Rozšíření působnosti terénních a ambulantních sociálních služeb (zaměřené na řešení
nepříznivé sociálních situace a sociálního začleňování)
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Opatření č. 1.3.2

Vliv na cílové skupiny

Předpokládaný termín
Charakter opatření
Odhad výše finančních nákladů
Předpokládaný zdroj financování
Přesah do dalších oblastí
Předpokládaný realizátor
Předpokládaný partner

Výstupy/plánované aktivity

Opatření č. 1.3.3

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Předpokládaný termín

Komunitní centrum
 Vznik prostoru pro poskytování komunitní sociální práce
 Aktivizace obyvatel a komunity území
 Zvýšení povědomí o sociální oblasti u široké veřejnosti
 Rozšíření nabídky volnočasových, kulturních, sociálních a vzdělávacích aktivit v regionu
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení
Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Osoby ve finanční tísni
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením - senioři a osaměle žijící senioři
Imigranti a azylanti, etnické menšiny
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách (na území 2 vyloučené lokality)
Veřejnost
2020 – Komunitní centrum Židlochovice
další případně v období 2020 – 2023 – další projekty Komunitních center
Investiční
Přibližně 60 mil. Kč – Komunitní centrum Židlochovice
V současné chvíli není známo – další projekty Komunitních center
Dotační zdroje (IROP), město Židlochovice – Komunitní centrum Židlochovice
Dotační zdroje, další jednotlivé obce – další projekty Komunitních center
Zdravotnictví, vzdělávání, volnočasové aktivity, kultura
Město Židlochovice
Další obce regionu
V současnosti není známo
 Vznik Komunitního centra Židlochovice
 Vznik dalších komunitních center v regionu
 Podpora aktivit aktivizující komunitu obyvatel
 Rozšíření nabídky volnočasových, kulturních, sociálních a vzdělávacích aktivit v regionu
 Rozšíření působnosti terénních a ambulantních sociálních služeb (zaměřené na řešení
nepříznivé sociálních situace a sociálního začleňování)

Podpora zaměstnávání znevýhodněných osob
Smyslem opatření je podpora znevýhodněných osob na trhu práce (z důvodu zdravotních,
mentálních a psychických postižení, případně kombinované diagnózy), a to primárně skrze
vznik sociálního podniku, který bude podporovat zaměstnávání těchto osob, případně i skrze
jiné formy zaměstnávání těchto znevýhodněných osob jako například podpora
podporovaného zaměstnávání apod. V současnosti je velice problematické pro tuto skupinu
osob nalézt vhodné zaměstnání, navíc v blízkosti svého bydliště (důležité, jelikož pro tyto
osoby je i velice složité se přepravovat na větší vzdálenosti – často snížená schopnost pohybu
a orientace). Cílem je tedy podporovat aktivity soukromých podnikatelů, kteří zaměstnávají
takto znevýhodněné osoby na trhu práce, případně se aktivně podílet na přípravě a pomoci
vzniku sociálního podniku v regionu (či jiného formy zaměstnávání znevýhodněných osob
na trhu práce).
 Snížení izolace a sociálního vyloučení osob z cílových skupin
 Zvýšení zaměstnanosti osob z cílových skupin
 Zvýšení samostatnosti a soběstačnosti osob z cílových skupin
 Zkvalitnění života osob z cílových skupin, případně i pečujících osob
Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučení- senioři a osaměle žijící senioři
2020 - 2021 – Projekt města Židlochovice
další případně v období 2020 – 2023 – další podpora a projekty v regionu
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Opatření č. 1.3.3
Charakter opatření
Odhad výše finančních nákladů
Předpokládaný zdroj financování
Přesah do dalších oblastí
Předpokládaný realizátor
Předpokládaný partner

Podpora zaměstnávání znevýhodněných osob
Investiční
Přibližně 6,6 mil. Kč – Projekt města Židlochovice
V současnosti není známo – další podpora a projekty v regionu
Dotační zdroje, město Židlochovice – Projekt města Židlochovice
Podnikatelské subjekty či další fyzické a právnické osoby, Dotační zdroje, další jednotlivé
obce – další podpora a projekty v regionu
Zaměstnanost
Město Židlochovice – Projekt města Židlochovice
Podnikatelské subjekty či další fyzické a právnické osoby, další obce regionu
V současnosti není známo



Výstupy/plánované aktivity



Opatření č. 1.3.4

Vznik sociálního podniku v regionu
Podpora (metodická, projektová, sociální) podnikajících subjektů zaměstnávající osoby
z cílových skupin
Podpora vytváření pracovních míst pro znevýhodněné osoby
Spolupráce s Úřadem práce na podpoře zaměstnávání osob z cílových skupin

Předpokládaný termín

Prostupné bydlení
Smyslem opatření je v regionu vytvořit komplexní systém prostupného bydlení, který by
umožňoval potřebným osobám návrat do běžného života. V současné době existuje
v regionu několik sociální bytů určených pro osoby v bytové nouzi, nicméně je potřeba
těmto osobám umožnit další postup a rozvoj, včetně zajištění sociálního poradenství
a pomoci. Cílem tohoto opatření je v rámci regionu vytvořit systém pomoci, a to minimálně
následujícím způsobem:
 Sociální byty určené pro osoby, které dlouhodobě žijí bez domova – snaha pomoci
osobám, které dlouhodobě žijí tzv. na ulici / bezdomovci, kterým bude poskytnut sociální
byt za účelem vytvoření zázemí /domova pro danou osobu, aby byla následně schopna
se začít integrovat do běžného života (vyřízení všech potřebných dokumentů a úkonů,
hledání práce, zajištění základního chodu běžné domácnosti apod.), a to včetně zajištění
pomoci ve formě sociální práce a sociálního poradenství s těmito osobami
 Sociální byty – určené pro osoby, které jsou ohrožené bezdomovectvím, nebo které se
nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, včetně osob s progresem
z předcházejícího typu sociální bydlení. Smyslem je pomáhat těmto osobám zvládnout
těžkou životní situaci, a to ve formě poskytnutí adekvátního zázemí/domova, aby se
mohli snáze vrátit do běžného života, případně zabránit těmto osobám, aby se z nich
staly osoby bez domova. Samozřejmostí zůstává zajištění pomoci i ve formě sociální
práce a sociálního poradenství.
 Obecní byty – byty určené pro všechny potřebné obyvatele dané obce, kteří nejsou
schopni prozatím dosáhnout na komerční bydlení, a to včetně osob s progresem
z předcházejících stupňů sociálního bydlení. Jedná se o důležitý stupeň prostupného
bydlení, jelikož osoby opouštějící sociální byty nemusí být nutně připraveny (po finanční
i jiné stránce) si zajistit komerční bydlení, a velice snadno se z nich opětovně mohou stát
osoby v bytové nouzi. Jedná se tedy o nejvyšší stupeň prostupného bydlení, kdy osoby
jsou již plně integrovány do běžného života, již se nenacházejí v těžké životní situaci,
nicméně díky předešlému procesu nejsou v současné chvíli schopni dosáhnout
na komerční pronájem bytových prostor. Z tohoto důvodu je jim poskytnuto obecní
bydlení se sníženým nájmem (oproti komerčnímu bydlení), aby po přechodnou dobu byli
schopni si zajistit finanční příspěvky na následný postup do komerční sféry bydlení.
V této fázi je počítáno jen s minimální pomocí ve formě sociální práce a sociálního
bydlení, nicméně v případě individuálních potřeb a nutnosti bude tato forma pomoci
k dispozici.
 Koordinovaný přístup pro řešení problematiky osob v bytové nouzi a osob bez domova
 Vytvoření uceleného procesu pomoci osobám v bytové nouzi v celém regionu
 Systematická práce s osobami bez domova i v bytové nouzi
 Zajištění bydlení pro potřebné obyvatele jednotlivých obcí i regionu
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení
Průběžně

Charakter opatření

Investiční i neinvestiční

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny
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Opatření č. 1.3.4

Prostupné bydlení

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, jednotlivé obce regionu

Přesah do dalších oblastí

Zaměstnanec, vzdělávání, sociální práce

Předpokládaný realizátor

Jednotlivé obce regionu, město Židlochovice

Předpokládaný partner

V současnosti není známo

Výstupy/plánované aktivity






Opatření č. 1.3.5

Systém prostupného bydlení v regionu
Navýšení kapacit a vznik nových sociálních bytů
Úpravy a změny v systému pronájmu obecních bytů
Navýšení kapacit pro poskytování sociální práce a sociálního poradenství

Podpora mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Předpokládaný termín

Smyslem opatření je podporovat mobilitu osob se sníženou schopností pohybu a orientaci
v rámci regionu, a to především pro seniory, držitele průkazu ZTP či ZTP/P či další osoby,
které nejsou schopny si zajistit vlastní dopravu či využít veřejnou hromadnou dopravu,
a to ve formě cenově zvýhodněné dopravní služby, která danou osobu odveze z předem
domluveného místa (např. z místa bydliště) na konkrétní požadované místo. Tímto dojde
k eliminaci náročného přesunu například za lékaři veřejnou hromadnou dopravu, kdy
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je složité absolvovat cestu na zastávku
veřejné dopravy, samotný nástup a výstup z prostředků veřejné dopravy a cestu
za požadovaným cílem ze zastávky. Cílem je poskytnout těmto osobám možnost dopravit
se za zvýhodněnou cenu a s nižšími obtížemi za základními potřebami, jako například
návštěvy u lékařů, návštěvy úřadů a vyřizování potřebných dokumentů, doprava do zařízení,
na nákup apod.
 Zvýšení mobility osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 Vyšší soběstačnost osob se sníženou schopností pohybu a orientace
 Zvýšení kvality života osob se sníženou schopností pohybu a orientace
Osoby ve finanční tísni
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením - senioři a osaměle žijící senioři
Průběžně

Charakter opatření

Investiční i neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, město Židlochovice, jednotlivé obce, Dotační program města Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví

Předpokládaný realizátor

město Židlochovice, jednotlivé obce, jednotlivé služby

Předpokládaný partner

V současnosti není známo

Výstupy/plánované aktivity






Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Zřízení Senior taxi, či podobného typu dopravy
Nastavení pravidel pro využívání
Spolupráce napříč regionem SO ORP Židlochovice pro zajištění služby na celém území
Nastavení spolufinancování jednotlivých obcí v rámci regionu
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Opatření č. 1.3.6

Duševní onemocnění a prevence sociálního vyloučení

Předpokládaný termín

Smyslem opatření je vznik a podpora zařízení či subjektů, které se podílejí na preventivních
aktivitách a pomoci osobám s duševním onemocněním. V současné době v případě
duševního onemocnění dochází k diagnóze často až v pokročilém stádiu, kdy se daná nemoc
projeví na plno, což může mít za následek nižší účinnost samotné léčby. Cílem opatření je
podporovat aktivity, jako například preventivní programy či terénní týmy, které vyhledávají,
odhalují a následně pracují s osobami, jež mají duševní onemocnění, a to v raném stádiu tak,
aby došlo k efektivní a brzké léčbě těchto nemocí, respektive ke zpomalení či zastavení
postupu nemoci dané osoby.
 Pomoc osobám s mentálními a psychickými zdravotními komplikacemi již na počátku
nemoci
 Snížení potřebných kapacit sociálních služeb pro osoby z cílové skupiny
 Zvýšení povědomí u široké veřejnosti o mentálních a psychických zdravotních
komplikacích a jejích projevech
Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením - senioři a osaměle žijící senioři
Veřejnost
Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, jednotlivé obce, Dotační program města Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví, vzdělávání
město Židlochovice, jednotlivé obce regionu, Komunitní centrum Židlochovice, NNO,
poskytovatelů sociálních služeb
V současnosti není známo

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Předpokládaný realizátor
Předpokládaný partner


Výstupy/plánované aktivity





Pořádání osvětových a vzdělávacích aktivit na téma psychických a mentálních
zdravotních komplikací
Spolupráce s lékaři na prevenci psychických a mentálních onemocnění
Vznik terénních týmů podílející se na prevenci duševních onemocnění
Vznik zařízení či centra věnující se prevenci duševních onemocnění

Priorita č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.4.1

Popis opatření

Předpokládané dopady

Podpora neformálních pečovatelů
Smyslem opatření je cílená a koordinovaná podpora osob dlouhodobě pečujících o osobu
závislou na podpoře, pomoci a péči, která je velice často poskytována rodinnými příslušníky,
příbuznými nebo blízkými osobami (tedy tzv. neformální pečovatelé). Jedná se o důležitou
skupinu osob, která pečuje o významný podíl závislých osob v oblasti sociální i zdravotní
dlouhodobé péče. Zároveň ale v současné době nemají adekvátní zázemí v podobě
metodického, poradenského či finančního. Cílem tohoto opatření je vznik a fungování
komplexní podpory pro neformální pečovatele tak, aby jim byla co nejvíce usnadněna péče
o závislé osoby. Podpora by se měla minimálně skládat z těchto aspektů či pomoci:
 Odborné poradenství a konzultace v sociální oblasti
 Odborné poradenství a konzultace zdravotnických aspektů
 Odborné poradenství a konzultace psychologických aspektů
 Podpora návratu na trhu práce v případě ukončení péče
 Podpora skrze doprovodů
 Pomoc skrze péči o pozůstalé
 Vzdělávání pečujících v praktických a potřebných oblastech péče o závislé osoby
 Případně i snaha zvýšit finanční prostředky pro pečující osoby
 A další aktivity, které usnadní péči neformálním pečovatelům.
 Zajištění kvalitní péče o závislé osoby i skrze metodickou a odbornou pomoc
neformálním pečovatelům
 Prohloubení spolupráce jednotlivých subjektů v oblasti sociálních služeb i mimo něj
 Zvýšení povědomí o sociálních službách

Vliv na cílové skupiny

Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)

Předpokládaný termín

Průběžně
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Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, město Židlochovice, jednotlivé obce, Dotační program města Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví, vzdělávání, zaměstnanost

Předpokládaný realizátor

Komunitní centrum Židlochovice, obce regionu, NNO

Předpokládaný partner

Úřad práce, poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé sociální práce, obce

Výstupy/plánované aktivity







Opatření č. 1.4.2

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Zmapování velikosti cílové skupiny neformálních pečovatelů a jejich potřeb
Vytvoření systému koordinované pomoci
Pořádání odborných přednášek, besed, workshopů pro neformální pečující
Pravidelné vydávání a aktualizace o jednotlivých službách v regionu i mimo něj
Spolupráce s dalšími subjekty mimo sociální služby

Podpora komunitní sociální práce
Smyslem opatření je podpora komunitní sociální práce, tedy činností souvisejících se sociální
oblastí, které jsou ovšem nad základní rámec činnosti sociální služeb. Tyto aktivity mají
přímou vazbu na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob komunity.
V současné době v rámci regionu není komunitní sociální práce poskytována, respektive
nefunguje na celém území SO ORP Židlochovice. Cílem opatření je rozvíjet samotnou
komunitní sociální práci, vytvořit síť spolupracujících subjektů a osob, které budou
komunitní sociální práci provádět a pro jejich potřeby vytvořit dostatečné zázemí a strukturu
pro efektivní fungování.
 Koordinovaná prevence před sociálním vyloučením
 Síť komunitních pracovníků v celém regionu pro práci s komunitou
 Kvalitně zmapované potřeby a problémy v regionu v oblasti sociálních služeb
 Rychlá pomoc obyvatelům v regionu v těžké životní situaci skrze síť komunitních
pracovníků
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení
Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Osoby ve finanční tísni
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením - senioři a osaměle žijící senioři
Imigranti a azylanti, etnické menšiny
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách (na území 2 vyloučené lokality)
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučení

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, jednotlivé obce, Dotační program města Židlochovic

Přesah do dalších oblastí

-

Předpokládaný realizátor

Město Židlochovice, jednotlivé obce regionu

Předpokládaný partner

V současnosti není známo
 Síť pracovníků poskytující komunitní sociální práci v celém regionu
 Podpora komunitních center poskytující komunitní sociální práci
 Podpora dalších subjektů realizujících komunitní sociální práci
 Společné vzdělávání pro zvyšování kvality poskytované komunitní sociální práce
 Zapojení pracovníků poskytující komunitní sociální práci do procesu komunitního
plánování

Výstupy/plánované aktivity
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Opatření č. 1.4.3

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Podpora pracovníků v sociálních službách a sociální práci
Smyslem opatření je zajistit komplexní podporu pro pracovníky v sociálních službách, včetně
pracovníků poskytující sociální práci, a to v různých formách tak, aby poskytovatelé
sociálních služeb a sociální práce měli kvalifikovaný, odborný a motivovaný personál
pro zajištění služeb v regionu. V současné době v regionu schází jakákoliv koordinovaná
podpora všech pracovníků. Cílem je tedy vytvořit systém či platformu, která by pomáhala
zvyšovat kvalifikaci a odbornost pracovníků v sociálních službách, a to například společným
vzděláváním (díky kterému by bylo možné uspořit finanční prostředky na péči o klienty),
předáváním pozitivních zkušeností a příkladů napříč poskytovateli apod., případně která by
pomáhala motivovat pracovníky v sociálních službách, například s cílem prevence syndromu
vyhoření apod.
 Poskytovatelé sociálních služeb a sociální práce v regionu budou mít dostatečný
a kvalifikovaný personál
 Vzájemnou spoluprací bude docházet k síťování a předávání zkušeností
 V rámci spolupráce bude možné sdílet vysoce odborné pracovní pozice zařízeními
 U pracovníků v sociálních službách nebude docházet k syndromu vyhoření
Pracovníci a organizace poskytující sociální služby a sociální práci
Další pracovníci spojení se sociální oblastí
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, Komunitní centrum Židlochovice, jednotlivé obce, Dotační program města
Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Vzdělávání, osobnostně sociální rozvoj

Předpokládaný realizátor

město Židlochovice, jednotlivé obce regionu, MAS Podbrněnsko

Předpokládaný partner

V současnosti není známo
 Společné vzdělávací aktivity
 Vzájemné setkávání za účelem předávání zkušeností a pozitivních příkladů
 Prostor pro osobnostně sociální rozvoj pracovníků v sociálních službách
 Příklady dobré praxe i mimo region SO ORP Židlochovice

Výstupy/plánované aktivity

Opatření č. 1.4.4

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Prorodinná politika
Smyslem opatření je podpora prorodinné politiky na místní a regionální úrovni, především
podpora obcí, a to ve smyslu pozitivního preventivního přístupu s cílem upevnit rodinné
vazby v regionu, občanskou a sousedskou pospolitost a sounáležitost. Primárně se nejedná
o sociální oblasti, nicméně podporou této oblasti dochází ke snížení rizika sociálního
vyloučení osob, dochází v rámci silných rodinných vazeb k řešení problémových situací
s předstihem i například k péči o závislou osobu (tzv. neformální pečovatelé) apod.
V současné době existuje Koncepce rodinné politiky pro město Židlochovice 2016 – 2021,
která řeší problémové oblasti rodinné politiky a rodinného života ve městě. Cílem opatření
je koordinovaný a kvalitní rozvoj prorodinné politiky na území celého regionu, aby byly
rozvíjeny rodinné vazby, které napomáhají k eliminaci sociálního vyloučení i k řešení
nepříznivých životních situací a individuálním problémům.
 Koordinovaný přístup k rodinné politice na obecní a regionální úrovni
 Vyšší občanská a sousedská pospolitost a sounáležitosti v regionu i kraji
 Snížení počtu osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
 Podpora rodinné a sousedské pospolitosti a vazeb v regionu
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením
Imigranti a azylanti, etnické menšiny
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Veřejnost

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, jednotlivé obce, Komunitní centrum Židlochovice, město Židlochovice
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Opatření č. 1.4.4

Prorodinná politika

Přesah do dalších oblastí

Vzdělávání a volnočasové aktivity

Předpokládaný realizátor

Komunitní centrum Židlochovice, město Židlochovice, jednotlivé obce regionu

Předpokládaný partner

V současnosti není známo
 Zmapování potřeb a aktuálních témat v rámci koncepce pro region
 Nastavení systematického přístupu k problematice v rámci regionu
 Metodická pomoc obcím v regionu se zájmem o prorodinnou politiku
 Koncepční přístup k prorodinné politice v jednotlivých obcích
 Podpora mateřských a rodinných center
 Podpora organizací věnujících se volnočasovým aktivitám jakožto prevenci
před sociálním vyloučením
 Podpora Nízkoprahových center pro děti a mládež v regionu
 Podpora a vznik Center seniorů a klubů

Výstupy/plánované aktivity

Opatření č. 1.4.5

Předpokládaný termín

Prevence sociálního vyloučení
Smyslem opatření je snaha koordinované a koncepční preventivní práce s obyvateli regionu,
aby byla snížena či eliminována pravděpodobnost vzniku problému u potenciálně rizikových
skupin obyvatel. Tedy aby se z těchto obyvatel regionu nestávali sociálně vyloučené osoby,
případně osoby ohrožené sociálním vyloučení měli možnost nenadále situace řešit již
na počátku. Cílem opatření je skrze preventivní aktivity zaměřené na oblasti přesahující
sociální oblast pomoci obyvatelům regionu již na počátku nenadálé situace (případně před
samotnou situací), aby nedocházelo k propuknutí problému do té míry, že se z nich již stanou
osoby ohrožené sociálním vyloučením, případně sociálně vyloučené osoby, kdy tuto
problematiku již řeší sociální oblast.
 Zvýšení povědomí veřejnosti o rizikových situacích
 Snížení počtu osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
 Koordinovaný přístup k problematice
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení
Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Osoby ve finanční tísni
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením - senioři a osaměle žijící senioři
Imigranti a azylanti, etnické menšiny
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením
Veřejnost
Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Komunitní centrum Židlochovice, Dotační zdroje, jednotlivé obce

Přesah do dalších oblastí

Vzdělávání, Bezpečnost, Zdravotnictví, Finančnictví

Předpokládaný realizátor

Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice, jednotlivé obce regionu

Předpokládaný partner

V současnosti není známo

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny



Výstupy/plánované aktivity



Koncepce prevence sociálního vyloučení
Osvětové aktivity ve formě besed, přednášek, workshopů – například na témata
závislosti, dluhové pasti, bezdomovectví, domácí násilí, menšiny, duševní nemoci,
hendikep apod.
Aktivní vyhledávání a pomoc potenciálně ohrožených osob
Spolupráce s obcemi regionu SO ORP Židlochovice
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9.3.2 Strategický cíl č. 2
Priorita 2.1

Financování sociálních a návazných služeb

Financování sociálních a návazných služeb

Opatření č. 2.1.1

Předpokládaný termín

Zajištění financování sociálních služeb ze státního rozpočtu dle zákona 108/2006 Sb.
Smyslem opatření je zajišťovat maximální možnou míru financování sociálních služeb
v souladu se zákonem č. 108/2016. Sb., o sociálních službách. V současné době jsou
registrované sociální služby financovány převážně skrze § 101 a § 105. Cílem opatření je
spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb a Jihomoravským krajem v zajištění potřeb
regionu skrze sociální služby, a to tím způsobem, aby potřebné poskytované služby byly
zahrnuty do sítě sociálních služeb.
 Dostatek finančních prostředků na zajištění sociálních služeb
 Schválená síť sociálních služeb v JmK bude zahrnovat všechny služby, které budou
v SO ORP Židlochovice potřebné
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení
Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Osoby ve finanční tísni
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby se zdravotním, mentální a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením - senioři a osaměle žijící senioři
Imigranti a azylanti, etnické menšiny
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách (na území 2 vyloučené lokality)
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučení
Další uživatelé sociálních služeb
Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

MPSV, JmK, město Židlochovice (mzdové výdaje Koordinátora komunitního plánování
sociálních služeb)

Přesah do dalších oblastí

–

Předpokládaný realizátor

Poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládaný partner

Jihomoravský kraj

Výstupy/plánované aktivity






Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Opatření č. 2.1.2

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Schválená každoroční aktualizace Sítě sociálních služeb v JmK
Podané žádosti o dotace dle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Podané žádosti o dotace dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Komunitní plán sociálních služeb a Akční plány sociálních služeb na jednotlivé roky

Zajištění financování sociálních služeb z obecních rozpočtů
Smyslem opatření je zajistit spolufinancování sociálních služeb z obecních rozpočtů
prostřednictvím programu Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných
sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům SO ORP Židlochovice.
V současnosti tento dotační program funguje a podílí se na spolufinancování základní sítě
sociálních služeb v území SO ORP Židlochovice. Cílem opatření je zajistit fungování dotačního
programu a spolupodílení se obcí v regionu na fungování sítě sociálních služeb v SO ORP
Židlochovice.
 Zapojení obcí do spolufinancování sociálních služeb v regionu
 Dostatek finančních prostředků na zajištění sociálních služeb
 Potřebná kapacita a rozsah sociálních služeb
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení
Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Osoby ve finanční tísni
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
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Opatření č. 2.1.2

Zajištění financování sociálních služeb z obecních rozpočtů
Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením - senioři a osaměle žijící senioři
Imigranti a azylanti, etnické menšiny
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách (na území 2 vyloučené lokality)
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučení
Další uživatelé sociálních služeb

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Město Židlochovice, jednotlivé obce regionu SO ORP Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

–

Předpokládaný realizátor

Město Židlochovice

Předpokládaný partner

Obce SO ORP Židlochovice


Výstupy/plánované aktivity





Opatření č. 2.1.3

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Každoroční schválení sítě sociálních služeb a Dotačního programu Podpora základních
činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města
Židlochovice a občanům SO ORP Židlochovice
Schválený dotační program Podpora základních činností v oblasti poskytování
registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům SO ORP
Židlochovice
Administrace Programu a vyplacená dotační podpora

Financování sociálních služeb z dotačních zdrojů – individuální dotace
Smyslem opatření je zajistit vícezdrojové financování sociálních služeb pomocí individuálních
dotačních projektů zaměřených na financování ze státních programů nebo programů EU.
V budoucnosti budou významné i dotační výzvy MAS, ITI Brno, RAP. V současné době jsou
tyto projekty využívány a z velké části jsou v regionu díky těmto zdrojům financovány
investiční projekty na rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Ovšem jsou využívány
i k neinvestičním projektům. Cílem opatření je podpora infrastruktury sociálních služeb
i neinvestiční podpora sociální služeb v regionu skrze individuální dotační zdroje ze státních
programů nebo programů EU. I u těchto projektů je nutno dbát, aby byly obsaženy v KPSS
SO ORP Židlochovice a případně i v krajské síti sociálních služeb. Proto je důležitá vzájemná
informovanost a spolupráce – navazuje na opatření KPSS.
 Kvalitní a dostatečná infrastruktura sociálních služeb dle potřeb regionu
 Zajištění financí na neinvestiční aktivity sociálních služeb skrze dotační tituly
 Zvýšení dostupnosti sociálních služeb v regionu
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení
Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Osoby ve finanční tísni
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením - senioři a osaměle žijící senioři
Imigranti a azylanti, etnické menšiny
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách (na území 2 vyloučené lokality)
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučení
Další uživatelé sociálních služeb

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Investiční i neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo
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Opatření č. 2.1.3

Financování sociálních služeb z dotačních zdrojů – individuální dotace

Předpokládaný zdroj financování

Dotační programy a dotační zdroje

Přesah do dalších oblastí

–

Předpokládaný realizátor

Poskytovatelé sociálních služeb, jednotlivé obce SO ORP Židlochovice

Předpokládaný partner

Město Židlochovice, MAS Podbrněnsko




Výstupy/plánované aktivity



9.3.3 Strategický cíl č. 3

Realizace projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury sociálních služeb v regionu
Realizace projektů zaměřených na rozvoj sociálních služeb skrze neinvestiční aktivity
Aktualizace Akčních plánů i Komunitního plánu sociálních služeb v případě potřeby
regionu
Dotační poradenství pro subjekty v regionu
Upozornění relevantních aktérů v oblasti sociálních služeb na možnosti čerpání skrze
dotační programy a tituly

Odstraňování bariér a regionální spolupráce

Priorita č. 3.1 Komunitní plánování a koordinace procesů v regionu
Opatření č. 3.1.1

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Komunitní plánování sociálních služeb a koordinace procesů
Smyslem opatření je pokračovat v procesu komunitního plánování sociálních služeb
pro potřeby kvalitního a efektivního rozvoje sociálních služeb v regionu. V současné době
komunitní plánování probíhá více než 13 let a zároveň se jedná o osvědčený nástroj, který
umožňuje efektivní spolupráci v regionu při nastavování fungování a rozvoj sociálních
služeb. Cílem opatření je aktivně pokračovat v nastaveném procesu komunitního plánování
sociálních služeb v regionu se zachováním účasti triády a dalšími místními aktéry v oblasti
sociálních služeb, kteří společně definují vizi a cíle rozvoje sociálních služeb. Důležité je
udržet základní plánovací cyklu: návrh -> realizace -> vyhodnocení -> návrh -> …
 Efektivní a kvalitní plánování sociálních služeb, na kterém se budou podílet všichni
relevantní aktéři v sociální oblasti
 Implementace komunitního plánování do administrativních, případně rozhodovacích
procesů obcí
 Zprocesovaná spolupráce poskytovatelů, zadavatelů (obcí) a Komunitního plánování
sociálních služeb
Poskytovatelé sociálních služeb
Zadavatelé sociálních služeb
Uživatelé sociálních služeb
Zaměstnanci obcí regionu
Veřejnost

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, město Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví, vzdělávání

Předpokládaný realizátor

Město Židlochovice, organizační struktura KPSS pod vedením koordinátora KPSS

Předpokládaný partner

MAS Podbrněnsko
 Nastavení procesů pro pokračování KPSS
 Vznik stálé Pracovní skupiny a Řídicí skupiny KPSS
 Tvorba a schvalování Akčního plánu pro další léta
 Aktualizace a tvorba Komunitního plánu sociálních služeb v regionu
 Informování veřejnosti a vedení obcí o procesu KPSS

Výstupy/plánované aktivity
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Priorita č. 3.2 Regionální spolupráce v oblasti sociálních služeb
Opatření č. 3.2.1

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Síťování a spolupráce v oblasti sociálních služeb
Smyslem opatření je neustálá podpora spolupráce a síťování všech zainteresovaných
subjektů a místních aktérů v oblasti sociálních služeb, aby byl zajištěn kvalitní a efektivní
rozvoj sociální oblasti v regionu. V současnosti již spolupráce se všemi místními aktéry
probíhá minimálně v rámci komunitního plánování sociálních služeb, do kterého jsou
zapojeni téměř všichni aktéři v oblasti sociálních služeb v regionu. Cílem opatření je stavět
na této spolupráci a rozvíjet ji i nad rámec komunitního plánování sociálních služeb,
a to ve smyslu:
 spolupráce základní triády (poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb),
 zapojení všech dalších subjektů přesahující oblast sociálních služeb a sociální práce
(například zástupci zdravotnické oblasti, zástupci vzdělávání, spolupráce s úřadem
práce, s policí, nadregionálními poskytovateli apod.),
 síťování a předávání zkušeností napříč všemi zapojenými subjekty a aktéry s cílem
přenosu příkladů dobré praxe a pozitivních zkušeností,
 společné vzdělávání v regionu s dopadem na úspory jednotlivých aktérů – časové,
finanční.
Spolupráce všech aktérů v sociální oblasti a návazných oblasti se stane běžnou a základní
součástí každodenní práce v sociálních službách v regionu.
 Kvalitní a koordinovaný rozvoj sociálních služeb díky spolupráce v regionu
 Snížení „rivality“ mezi jednotlivými aktéry
 Užší spolupráce i v dalších oblastech, kde jsou sociální služby sekundární
 Úspory z rozsahu v oblasti společného vzdělávání – časové, finanční aj.
 Sdílení zkušeností a praxe mezi aktéry v regionu
 Sdílení zkušeností a praxe i s jinými regiony
Poskytovatelé sociálních služeb
Obce a zadavatelé sociálních služeb
Uživatelé a rodinní příslušníci uživatelů sociálních služeb
Další aktéři v oblasti sociálních služeb
Veřejnost

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Komunitní plánování sociálních služeb, zapojené subjekty

Přesah do dalších oblastí

Vzdělávání, Bezpečnost, Zdravotnictví, Finančnictví
Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, Komunitní centrum Židlochovice,
město Židlochovice, jednotlivé obce, poskytovatelé sociálních služeb, Triáda
V současnosti není známo
 Pravidelné setkávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu
 Pravidelné setkávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v regionu
 Společné vzdělávání v regionu
 Pravidelné předávání informací mezi všemi aktéry v oblasti sociálních služeb
 Předávání příkladů dobré praxe v rámci regionu i mimo něj
 Spolupráce s dalšími regionu v oblasti rozvoje sociálních služeb

Předpokládaný realizátor
Předpokládaný partner

Výstupy/plánované aktivity

Opatření č. 3.2.2

Meziobecní kooperace v regionu

Vliv na cílové skupiny

Smyslem opatření je podpora meziobecní kooperace a spolupráce v regionu v oblasti
sociálních služeb, aby byl zajištění kvalitní a efektivní rozvoj sociální oblasti v regionu.
V současné době již spolupráce mezi obcemi v regionu probíhá. Cílem opatření je nejen
rozvoj širší spolupráce v oblasti předávání zkušeností a informací pro koordinovaný
a hodnotný rozvoj sociálních služeb, ale i metodická pomoc obcím.
 Kvalitní rozvoj sociálních služeb v regionu
 Koordinovaný přístup k sociálním službám v regionu
 Fungující platforma předávající si informace a zkušenosti
Obce regionu SO ORP Židlochovice

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Popis opatření

Předpokládané dopady
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Opatření č. 3.2.2

Meziobecní kooperace v regionu

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Dotační zdroje, město Židlochovice, jednotlivé obce, Komunitní plánování sociálních služeb

Přesah do dalších oblastí

-

Předpokládaný realizátor

Město Židlochovice, Komunitní plánování sociálních služeb

Předpokládaný partner

V současnosti není známo


Výstupy/plánované aktivity






Pravidelné setkávání zástupců obcí pro potřeby předávání zkušeností a informací
v oblasti sociálních služeb
Metodická pomoc pro obce regionu
Sdílený regionální pracovník – problematika opatrovnictví apod.
Spolupráce v oblasti prostupného bydlení
Terénní programy apod.

Priorita č. 3.3 Odstraňování bariér skrze zvyšování povědomí veřejnosti
Opatření č. 3.3.1

Vliv na cílové skupiny

Informování o sociálních službách skrze komunikační kanály
Smyslem opatření je neustále zvyšovat povědomí veřejnosti o sociálních službách a sociální
oblasti skrze informační a komunikační kanály, aby se obyvatelé regionu dokázali orientovat
v základních pojmech a nabízených službách, případně věděli na koho se obrátit v tíživé
životní situaci. V současné době má většina obyvatel regionu nízké povědomí o sociální
oblasti a nabízených sociálních službách, pouze osoby s přímou zkušeností jsou více znalí.
Díky tomu se stává, že lidé často nevědí, jaké jsou možnosti a že jim v jejich tíživé situaci
může býti pomoženo. V ideálním případě s dostatečným předstihem, aby se do takové
životní situace vůbec nedostali.
 Zvýšení povědomí obyvatel regionu o sociálních službách
 Rukověť pro rodiny na Židlochovicku u široké veřejnosti (v případě potřeby mají
obyvatelé po ruce základní přehled)
 Snížení negativního vnímání sociálních služeb a sociální oblasti
Veřejnost

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Komunitní centrum Židlochovice, Komunitní plánování sociálních služeb, město
Židlochovice, jednotlivé obce regionu

Přesah do dalších oblastí

Zdravotnictví, Zaměstnanost

Předpokládaný realizátor

Komunitní centrum Židlochovice, město Židlochovice, Komunitní plánování sociálních služeb

Předpokládaný partner

V současnosti není známo

Popis opatření

Předpokládané dopady





Výstupy/plánované aktivity




Pravidelné rubriky v infokanálu (místní kabelová televize)
Pravidelné rubriky v místních periodicích a obecních zpravodajích
Pravidelná aktualizace a zveřejňování informací na webových stránkách
Vznik samostatné platformy pro informování o sociálních službách – webové stránky,
sociální sítě apod.
Pravidelné vydávání a aktualizace Rukověti pro rodiny na Židlochovicku – brožura
sociálních služeb
Koordinovaný přístup pro informování veřejnosti
Informování a vzdělávání v oblasti financování sociálních služeb
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Opatření č. 3.3.2

Zvyšování povědomí veřejnosti o sociální služby skrze prožitek

Vliv na cílové skupiny

Smyslem opatření je skrze prožitkové a osvětové aktivity pro veřejnost zvyšovat povědomí
o sociálních službách a sociální oblasti. V současné době mají lidé nízké povědomí
o sociálních službách a dalších návazných službách (pouze lidé, kteří mají přímou zkušenost).
Zároveň je u velké části populace tato oblasti vnímána jako nepotřebná oblast (v současné
chvíli sociální služby nepotřebuji, tudíž mě tato problematika nezajímá), případně vnímána
negativně (často ve spojitosti se slovem sociální). Cílem opatření je tedy širokou veřejnost
seznámit se sociálními službami, sociální prací a dalšími návaznými službami skrze praktickou
ukázku či prožitek, aby přestali tuto oblast vnímat negativně a zároveň aby byli částečně
připraveni, pokud takovou pomoc budou potřebovat. Rovněž je cílem skrze osvětové aktivity
pro širokou veřejnost působit preventivně, a to ve smyslu zamezení sociálního vyloučení
i ve smyslu seznámení se s problematikou, kterou často vnímají negativně (černobílé
pojímání světa apod.).
 Vyšší povědomí veřejnosti o sociálních službách a dalších návazných službách v regionu
 Eliminace negativního vnímaní sociálních služeb
 Snížení počtu osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených skrze
preventivní aktivity
 Zvýšení zájmu veřejnosti o sociální oblast
Veřejnost

Předpokládaný termín

Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

Přesah do dalších oblastí

V současnosti není známo
Komunitní centrum Židlochovice, Komunitní plánování sociálních služeb, město
Židlochovice, jednotlivé obce regionu
Zdravotnictví, Zaměstnanost

Předpokládaný realizátor

Komunitní centrum Židlochovice, město Židlochovice, Komunitní plánování sociálních služeb

Předpokládaný partner

V současnosti není známo

Popis opatření

Předpokládané dopady

Předpokládaný zdroj financování




Výstupy/plánované aktivity






Burza sociálních služeb
Osvětové aktivity pro širokou veřejnost ve formě besed, přednášek, workshopů –
například na témata bezdomovectví, domácí násilí, menšiny, duševní nemoci, hendikep,
závislosti a dluhové pasti, doprovázení umírajících a pečovatelů apod.
Preventivní a osvětové aktivity pro žáky a studenty
Dny otevřených dveří v jednotlivých zařízeních a sociálních službách
Prezentování komunitního plánování a aktivit v oblasti sociálních služeb v rámci dalších
akcí v regionu (trhy, slavnosti apod.)
Osvětové aktivity dalšími formami – promítání filmů, tematické dny, osobní svědectví
atd.

Priorita č. 3.4 Rozvoj sousedské výpomoci a dobrovolnictví
Opatření č. 3.4.1

Popis opatření

Předpokládané dopady

Vliv na cílové skupiny

Rozvoj sousedské výpomoci a dobrovolnictví
Smyslem opatření je posílení sousedské a občanské sounáležitosti a pospolitosti v regionu
skrze různé formy dobrovolnictví a výpomoci v regionu. V současné době fungují v několika
zařízeních poskytujících sociální služby v regionu dobrovolníci (dle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě), nicméně v mnohých dalších oblastech (i mimo sociální služby
s dopadem do sociální oblasti) by bylo potřeba dobrovolnické práce. Cílem opatření je
v regionu nastartovat a koordinovaně podporovat dobrovolnické aktivity, které cílové
skupině obyvatel pomáhají se integrovat do běžného života a které zároveň působí jako
preventivní prostředky před ohrožením sociálním vyloučením či před sociálním vyloučením
osob.
 Zvýšení kvality života cílových skupin obyvatel regionu
 Rozvoj pospolitosti a sounáležitosti obyvatel regionu
 Prevence sociálního vyloučení osob či ohrožení sociálním vyloučením
Osoby bez domova, ohrožené bezdomovectvím, nebo které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení
Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby v evidenci Úřadu práce
Osoby ve finanční tísni
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou (neformální pečovatelé)
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Opatření č. 3.4.1

Rozvoj sousedské výpomoci a dobrovolnictví

Předpokládaný termín

Osoby se zdravotním, mentálním a psychickým postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami
Rodiny s malými dětmi bez rodinného zázemí, samoživitelé
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením - senioři a osaměle žijící senioři
Imigranti a azylanti, etnické menšiny
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách (na území 2 vyloučené lokality)
Veřejnost
Průběžně

Charakter opatření

Neinvestiční

Odhad výše finančních nákladů

V současnosti není známo

Předpokládaný zdroj financování

Komunitní centrum Židlochovice, Dotační zdroje, město Židlochovice

Přesah do dalších oblastí

Vzdělávání, zdravotnictví, Kultura

Předpokládaný realizátor

Komunitní centrum Židlochovice

Předpokládaný partner

V současnosti není známo

Výstupy/plánované aktivity








Podpora solidarity v regionu skrze aktivity pro veřejnost
Podpora sousedské výpomoci
Zřízení a koordinace doučování staršími studenty
Spolupráce a koordinace dobrovolníků v regionu (dle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě)
Databáze dobrovolníků v regionu
Sbližování mezi generacemi – například navštěvování osamělých seniorů a nemocných
osob, adoptivní prarodiče apod.
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10 AKČNÍ PLÁN 2020
Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice pro rok 2020 (dále také AP 2020) představuje
jednoletý prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice
na období 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 2020
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 2020 s ohledem na KPSS
2020-2023.

10.1 AKTIVITY AKČNÍHO PLÁNU 2020
10.1.1 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
Název aktivity

Zachování služeb odborného sociálního poradenství
Charita Rajhrad – odborné poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek

Realizátor aktivity

Odborné sociální poradenství je poskytováno jako sociální služba dle zákona č. 108/2006
Sb., formou ambulantní a terénní. Poradna v hospici v Rajhradě 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 zprostředkování kontaktů na navazující služby či
půjčovnu kompenzačních pomůcek. V rámci zachování služeb odborného poradenství
dojde k navýšení kapacit i ve formě nové pracovní pozice sociálního pracovníka o úvazek
1,0 FTE.
Oblastní Charita Rajhrad

Spolupracující subjekty

-

Popis aktivity

1. Četnost
Doba realizace

Průběžně
V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

784 805 Kč

Způsob financování

Dotace, dary, dotace OP Z

Odpovědnost

Oblastní Charita Rajhrad
Výstup a indikátor

Cílová hodnota

Denní kapacita intervence

5 denně

Navýšení úvazků v odborném
poradenství

1,0 FTE

Výstupy a hodnotící indikátory

Název aktivity

Popis aktivity

2. Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty

Doložení
Dotační program na podporu
sociálních služeb v SO ORP
Židlochovice
Dotační program na podporu
sociálních služeb v SO ORP
Židlochovice

Zachování služeb specializovaných poskytovatelů sociálních služeb
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, DOREA, Středisko rané péče SPRR Brno, Tyfloservis o.p.s,
TAMTAM, Persefona, z.s., Ratolest o.s., Paspoint z.ú., Práh jižní Morava a další.
Město Židlochovice jako nositel KPSS SO ORP Židlochovice
Jednotliví poskytovatelé sociálních služeb

Četnost

Průběžně

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

V rámci provozních nákladů Města Židlochovice

Způsob financování

Město Židlochovice
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PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.1.1

Zachování služeb odborného sociálního poradenství

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet specializovaných
poskytovatelů

Cílová hodnota
10

Doložení
Minimální síť sociálních služeb
na rok 2021

PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.1.2
Název aktivity

Pečovatelská služba Židlochovice

Realizátor 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.
Město Židlochovice – organizační složka Pečovatelská služba

Spolupracující subjekty

-

Četnost

Průběžně

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

5 200 000 Kč

Způsob financování

Město Židlochovice, dotace, úhrady od uživatelů služby

Odpovědnost

Pečovatelská služba Židlochovice, Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Cílová hodnota

Popis aktivity

1.

Zachování terénních pečovatelských služeb

Výstupy a hodnotící indikátory

Zachování kapacity

160 klientů

Doložení
Dotační program na podporu
sociálních služeb v SO ORP
Židlochovice

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
2. Doba realizace

Průběžné
V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

4 033 571 Kč

Způsob financování

Dotace, úhrady uživatelů, dary

Odpovědnost

Oblastní Charita Rajhrad
Výstup a indikátor

Výstupy a hodnotící indikátory

Cílová hodnota

Zachování kapacity

160
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Doložení
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

Název aktivity

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA

Realizátor 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. Rovněž dojde k mírnému navýšení úvazku pracovníků
v Nízkoprahovém centru pro děti a mládež o 0,3 FTE.
Oblastní Charita Rajhrad

Spolupracující subjekty

-

Popis aktivity

1. Četnost
Doba realizace

Průběžně
V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

1 111 647 Kč

Způsob financování

Dotační tituly, obce, vlastní zdroje a dary

Odpovědnost

Oblastní Charita Rajhrad
Výstup a indikátor

Výstupy a hodnotící indikátory

Opatření č. 1.1.4

Zachování kapacity

200 klientů

Popis aktivity

Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty
1. Četnost

Chráněné bydlení Nosislav – Diakonie Brno
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 Nosislavy.
Diakonie ČCE, středisko Brno
Průběžně

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

5 500 000 Kč

Způsob financování

Úhrady uživatelů, dotace

Odpovědnost

Diakonie ČCE Brno
Výstup a indikátor

Výstupy a hodnotící indikátory
Název aktivity

Doložení
Dotační program na podporu
sociálních služeb v SO ORP
Židlochovice

PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb
Zachování sociálních služeb chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením
a pro seniory

Název aktivity

Cílová hodnota

Zachování kapacity

10 lůžek

Doložení
Dotační program na podporu
sociálních služeb SO ORP
Židlochovice

Chráněné bydlení sv. Luisy Rajhrad

Realizátor aktivity

Chráněné bydlení sv. Luisy je pobytová sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním
postižením – jedná se o osoby s lehčí a středně těžkou demenci. 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. Cílem aktivity je zachovat služby chráněného bydlení v Rajhradě.
Oblastní Charita Rajhrad

Spolupracující subjekty

-

Četnost

Průběžně

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

10 000 000 Kč

Popis aktivity
2.

Cílová hodnota
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Opatření č. 1.1.4
Způsob financování

PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb
Zachování sociálních služeb chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením
a pro seniory
Úhrady uživatelů, dotace, dary

Odpovědnost

Oblastní Charita Rajhrad
Výstup a indikátor

Výstupy a hodnotící indikátory

Opatření č. 1.1.5

Cílová hodnota

Zachování kapacity zařízení

20 lůžek

Doložení
Dotační program na podporu
sociálních služeb v SO ORP
Židlochovice

PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb
Zachování pobytových sociálních služeb – domov pro seniory a domov se zvláštním
režimem

Název aktivity

Domov Matky Rosy Rajhrad

Realizátor 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.
Česká provincie Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova

Spolupracující subjekty

-

Popis aktivity

1. Četnost
Doba realizace

Průběžně
V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

17 000 000 Kč

Způsob financování

Úhrady uživatelů, dotace, příspěvky poskytovatele

Odpovědnost

Česká provincie Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Doložení
Dotační program na podporu
Výstupy a hodnotící indikátory
Zachování kapacity
40 lůžek
sociálních služeb SO ORP
Židlochovice
Název aktivity

Realizátor 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.
Betanie – křesťanská pomoc, z.ú.

Spolupracující subjekty

-

Četnost

Průběžně

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

9 000 000 Kč

Způsob financování

Dotace, úhrady uživatelů

Odpovědnost

Betanie – křesťanská pomoc z.ú.
Výstup a indikátor

Popis aktivity

2.

Villa Martha Hrušovany u Brna

Výstupy a hodnotící indikátory

Zachování stávající kapacity

80

Cílová hodnota
20 lůžek

Doložení
Dotační program na podporu
sociálních služeb v SO ORP
Židlochovice

PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.1.6

Podpora hospicové péče

Název aktivity

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a mobilní hospic sv. Jana
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa poskytuje odlehčovací služby nevyléčitelně
nemocným a umírajícím v posledních týdnech života. Klientům je současně poskytována
zdravotní péče hrazená zdravotní pojišťovnou. Služba umožňuje zachování kontaktu
nemocného s blízkými a důstojné prožití závěru života. V roce 2020 dojde ke snížení počtu
lůžek z 50 na 46 a to z důvodu přestavby vícelůžkových pokojů na jednolůžkové, a tím dojde
ke zkvalitněné péče a zajištění úplného soukromí dalším klientům. Mobilní hospic dojíždí
ke klientům do jejich domácího prostředí. Cílem aktivity je zachovat služby hospicové péče
v regionu.
Oblastní Charita Rajhrad

Popis aktivity

Realizátor aktivity
1. Spolupracující subjekty

-

Četnost

Průběžně

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

18 012 096 Kč

Způsob financování

Úhrady uživatelů, dotace, dary

Odpovědnost

Oblastní Charita Rajhrad
Výstup a indikátor

Výstupy a hodnotící indikátory

Cílová hodnota

Zachování kapacity

46 lůžek

Doložení
Dotační program na podporu
sociálních služeb v SO ORP
Židlochovice

PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.1.7
Název aktivity

Popis aktivity

Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty
1. Četnost

Zachování působení specializovaných poskytovatelů
Podpora subjektů nadregionálních poskytovatelů sociálních služeb
Průběžné monitorování potřebnosti speciálních sociálních služeb v regionu a jejich zařazení
do minimální sítě soc. služeb ORP Židlochovice na rok 2021, spolupráce s nimi a koordinace
jejich aktivit. Jedná se zejména o tyto služby: DOTYK II, DOREA, Středisko rané péče SPRP
Brno, Tyfloservis o.p.s., TAMTAM, Persefona,z.s., Ratolest o.s. Paspoint z.ú. a další
subjekty.
Město Židlochovice (nositel KPSS SO ORP Židlochovice)
Jednotliví poskytovatelé
Průběžně

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

V rámci provozních nákladů Města Židlochovice

Způsob financování

Město Židlochovice

Odpovědnost

Město Židlochovice, koordinátor KPSS
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Doložení
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet specializovaných
Minimální síť sociálních služeb na
8
poskytovatelů
rok 2021
Podpora subjektů na podporu seniorů, zdravotně postižených dospělých a zdravotně
Název aktivity
postižených dětí a mládeže (včetně podpory osob pečujících) – Robátko apod.
Jedná se o spolupráci a vytváření podmínek pro působení organizací, které podporují
seniory, osoby se zdravotním postižením dospělé i děti (včetně podpory pečujících) – jsou
Popis aktivity
to např. Svaz tělesně postižených civilizačními chorobami Brno-venkov, MC Robátko,
Klubeček dětí s Downovým syndromem při MC Robátko atd. Cílem aktivity je zachování
působení subjektů na podporu cílové skupiny.
2.
Realizátor aktivity
Město Židlochovice
Spolupracující subjekty

Jednotlivé organizace

Četnost

Průběžně

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

V rámci provozních nákladů Města Židlochovice
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PRIORITA Č. 1.1 Zachování stávajících sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.1.7
Způsob financování

Zachování působení specializovaných poskytovatelů
Město Židlochovice

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory Spolupráce subjektů a jejich
podpora v roce 2020

Cílová hodnota

Doložení

1 000 000 Kč

Rozpočet Města Židlochovice

PRIORITA Č. 1.2 Rozvoj současných sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.2.1
Název aktivity

Sociální bydlení
Sociální bydlení Židlochovice I.

Realizátor aktivity

V roce 2020 bude realizována výstavba 8 sociálních bytů na ulici Zámecká 236 (3 bytové
jednotky) a Komenského 52 (5 bytových jednotek). Bytové jednotky budou určené pro
osoby v bytové nouzi, tedy osobám bez domova, v nevyhovujícím bydlení a osobám
ohroženým ztrátou bydlení, kterým bude rovněž poskytována sociální práce ve snaze
co nejlepší integrace a brzký návrat do běžného života
Město Židlochovice, sociální práci zajišťuje Sociální odbor MěÚ Židlochovice

Spolupracující subjekty

-

Popis aktivity

Četnost

Dokončení stavby leden 2020
1. Doba realizace
Následně provoz sociálních bytů minimálně po dobu 10 let
Stavba (investiční náklady) 13 000 000 Kč
Náklady na aktivitu
Provoz (neinvestiční náklady) 275 000 Kč za rok 2020
Investiční část – dotace IROP
Způsob financování
Neinvestiční část – rozpočet města Židlochovice a nájemné
Odpovědnost
Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Počet bytových jednotek
8
Výstupy a hodnotící indikátory
sociálních bytů
Počet nájemních smluv
8
Název aktivity

Doložení
Kolaudační rozhodnutí
Nájemní smlouvy

Sociální bydlení Židlochovice II.

Realizátor aktivity

V roce 2020 bude v rámci aktivity vybudováno 8 bytových jednotek sociálního bydlení
formou celoročně obytných kontejnerů o celkové okamžité kapacitě 10 lůžek pro osoby
bez domova nebo v nevyhovujícím bydlení a osobám ohroženým ztrátou bydlení, kterým
bude poskytována sociální práce ve snaze co nejlepší integrace a brzký návrat do běžného
života. Budou umístěny ve dvou lokalitách města Židlochovice - ulice Palackého (1 + kk
a 2+ kk) a ulice Nádražní (6x 1+kk).
Město Židlochovice, sociální práci zajišťuje Sociální odbor MěÚ Židlochovice

Spolupracující subjekty

-

Popis aktivity

Četnost
2.

Dokončení stavby leden 2020
Doba realizace
Následně provoz sociálních bytů minimálně po dobu 10 let
Stavba (investiční náklady) 13 000 000 Kč
Náklady na aktivitu
Provoz (neinvestiční náklady) 275 000 Kč za rok 2020
Investiční část – dotace IROP
Způsob financování
Neinvestiční část – rozpočet města Židlochovice a nájemné
Odpovědnost
město Židlochovice
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Počet bytových jednotek
8
Výstupy a hodnotící indikátory
sociálních bytů
Počet nájemních smluv
8
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Doložení
Kolaudační rozhodnutí
Nájemní smlouvy

PRIORITA Č. 1.2 Rozvoj současných sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.2.2

Terénní služby pro seniory a potřebné

Název aktivity

Charitní pečovatelská služba Rajhrad

Popis aktivity

Cílem aktivity je navýšení počtu pracovníků Charitní pečovatelské služby Rajhrad o 4,0 FTE,
aby bylo možné zajistit poptávku po pečovatelské službě v regionu.

Realizátor aktivity

Oblastní Charita Rajhrad

Spolupracující subjekty

-

Četnost
1. Doba realizace

Průběžně
2020

Náklady na aktivitu

Náklady na rozvoj započteny v nákladech aktivity č. 2 Opatření 1.1.2

Způsob financování

Vlastní prostředky Oblastní charity Rajhrad

Odpovědnost

Oblastní charita Rajhrad
Výstup a indikátor

Výstupy a hodnotící indikátory

Cílová hodnota

Zvýšení počtu pracovníků

4,0 FTE

Doložení
Dotační program na podporu
sociálních služeb v SO ORP
Židlochovice

Název aktivity

Pečovatelská služby Židlochovice

Popis aktivity

Cílem aktivity je navýšená poštu pracovníků Pečovatelské služby Židlochovice o 0,5 FTE,
aby bylo možné zajistit poptávku po pečovatelské službě v regionu.

Realizátor aktivity

Pečovatelská služba Židlochovice

Spolupracující subjekty

-

Četnost
2. Doba realizace

Průběžně
Leden 2020

Náklady na aktivitu

200 000 Kč

Způsob financování

Rozpočet Města Židlochovice

Odpovědnost

Pečovatelská služba Židlochovice
Výstup a indikátor

Výstupy a hodnotící indikátory

Cílová hodnota

Zvýšení počtu pracovníků

0,5 FTE

Doložení
Dotační program na podporu
sociálních služeb v SO ORP
Židlochovice

PRIORITA Č. 1.2 Rozvoj současných sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.2.7
Název aktivity

Rozvoj působení specializovaných poskytovatelů

Realizátor 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.
Jednotlivý nadregionální poskytovatelé

Spolupracující subjekty

-

Četnost

-

Doba realizace

2020

Náklady na aktivitu

V současnosti není známo

Způsob financování

Rozpočty jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb

Odpovědnost

Jednotlivý nadregionální poskytovatelé

Popis aktivity

1.

Rozvoj působení specializovaných poskytovatelů
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PRIORITA Č. 1.2 Rozvoj současných sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.2.7

Rozvoj působení specializovaných poskytovatelů
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet specializovaných
8
poskytovatelů

Doložení
Minimální síť sociálních služeb na
rok 2021

PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.3.1

Vznik stacionáře

Název aktivity

Denní stacionář Židlochovice

Popis aktivity

Vznik zařízení Denního stacionáře pro nesoběstačné osoby z důvodu zdravotního
znevýhodnění s maximální okamžitou kapacitou 10 osob.

Realizátor aktivity

Město Židlochovice

Spolupracující subjekty

-

1. Četnost
Doba realizace

Jednorázově
Do 6/2020

Náklady na aktivitu

16 000 000 Kč

Způsob financování

Dotace IROP, rozpočet města Židlochovice

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Existence zařízení
Název aktivity

Cílová hodnota
1

Doložení
Kolaudační rozhodnutí

Registrace a fungování denního stacionáře Židlochovice

Náklady na aktivitu

Registrace Denního stacionáře Židlochovice jako poskytovatele sociálních služeb
a následné fungování stacionáře. S touto aktivitou souvisí další aktivity, jako například
organizační začlenění Denního stacionáře Židlochovice, příprava podkladů pro registraci
sociální služby, nastavení provozu (obsazení pracovních pozic atd.), zajištění registrace
do systému JmK, propagace zařízení a nábor klientů a další aktivity.
Město Židlochovice – organizační složka Denní stacionář
Komunitní centrum, zdravotnická zařízení, Základní a praktická škola Hustopeče, další
místní aktéři v oblasti sociálních služeb v regionu
Průběžně
Podzim 2020 (registrace sociální služby)
Přípravné aktivity od květen 2020
Přibližně 1 000 000 Kč

Způsob financování

Dotace JmK, rozpočet Města Židlochovice, poplatky uživatelů, rozpočty obcí

Popis aktivity

Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty
2. Četnost
Doba realizace

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Rozhodnutí o registraci
sociální služby

Cílová hodnota

Doložení

1

Dokument JmK

PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.3.2
Název aktivity

Komunitní centrum
Vznik komunitního centra Židlochovice

Realizátor aktivity

Výstavba zařízení Komunitního sociálního centra pro potřeby komunity na území města
Židlochovice i pro komunitu území SO ORP Židlochovice. Komunitní centrum bude
poskytovat komunitní sociální práci pro širokou veřejnost a potřebné, bude aktivizovat
komunitu, bude poskytovat prostor a zázemí pro terénní a ambulantní sociální služby
a bude rovněž poskytovat prostor pro kulturní a společenské aktivity.
Město Židlochovice

Spolupracující subjekty

-

Četnost

Jednorázově

Popis aktivity
1.

84

PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.3.2

Komunitní centrum

Doba realizace

Od července 2020

Náklady na aktivitu

60 000 000 Kč

Způsob financování

Dotace IROP, rozpočet města Židlochovice

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Existence zařízení

Výstup a indikátor
1

Výstup a indikátor
Kolaudační rozhodnutí

PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.3.3
Název aktivity
Popis aktivity
Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty
1. Četnost

Podpora zaměstnávání znevýhodněných osob
Projekt zaměstnanost – Začít znovu aneb návrat nezaměstnaných na trh práce
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.
Město Židlochovice
Úřad práce
Průběžně

Doba realizace

Od 1. 1. 2020

Náklady na aktivitu

6 700 000 Kč

Způsob financování

Dotace OP Z

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Doložení
Výstupy a hodnotící indikátory
Celkový počet účastníků
8
Dokumenty projektu
Spolupráce s Úřadem práce a dalšími aktéry na podpoře zaměstnávání znevýhodněných
Název aktivity
osob
Pravidelné setkávání zástupců města, Úřadu práce, odboru sociálních věcí MěÚ
Popis aktivity
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

2. Četnost

1x za rok

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

Režijní náklady města Židlochovice

Způsob financování

Město Židlochovice

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Uskutečněné setkání, počet

Cílová hodnota
1

Doložení
Zápis, případně prezenční listina

PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.3.4
Název aktivity

Prostupné bydlení
Prostupné bydlení Židlochovice

Realizátor aktivity

V roce 2019 byla ustanovena pravidla pro postupné bydlení v Židlochovicích. V roce 2020
bude probíhat pilotní ověřování správnosti nastavení systému a budou navrhovány úpravy
tak, aby byl systém prostupného bydlení v Židlochovicích kvalitní, efektivní a sloužil
pro pomoc cílovým skupinám.
Sociální komise Rady města Židlochovice

Spolupracující subjekty

Komunitní centrum Židlochovice, Odbor sociálních věcí MěÚ Židlochovice

Četnost

Průběžně v roce 2020

Popis aktivity
1.
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PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.3.4

Prostupné bydlení

Doba realizace

2020

Náklady na aktivitu

Režijní náklady města Židlochovice

Způsob financování

-

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Vyhodnocení systému
Výstupy a hodnotící indikátory
prostupného bydlení Sociální
komisí

Cílová hodnota

Doložení

1

Město Židlochovice

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
2. Doba realizace

1x za půl roku
2020

Náklady na aktivitu

3 000 Kč

Způsob financování

Město Židlochovice

Odpovědnost

Koordinátor komunitního plánování
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Počet setkání představitelů
Výstupy a hodnotící indikátory
obcí z SO ORP Židlochovice,
2
kde bude problematika řešena

Doložení
Zápis z jednání / prezenční listina

PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.3.6
Název aktivity

Duševní onemocnění a prevence sociálního vyloučení
Práh jižní Morava – terénní tým

Realizátor 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 začne působit na území okresu Brno – venkov terénní tým pracovníků,
kteří budou mapovat a pomáhat těmto osobám s integrací do běžného života.
Práh jižní Morava, z.ú.

Spolupracující subjekty

Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice

Popis aktivity

1. Četnost
Doba realizace

Průběžně v roce 2020
V průběhu celého roku

Náklady na aktivitu

V současnosti není známo

Způsob financování

Dotace z OP Z

Odpovědnost

Práh jižní Morava, z.ú.
Výstup a indikátor
Počet nových terénních týmů,
Výstupy a hodnotící indikátory
které se budou problematice
věnovat

2.

Cílová hodnota

Doložení

1

Minimální síť sociálních služeb
ORP Židlochovice pro rok 2021

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 dušeních
onemocnění.

Realizátor aktivity

Komunitní centrum Židlochovice

Spolupracující subjekty

Město Židlochovice, RTIC Židlochovice
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PRIORITA Č. 1.3 Vznik nových sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.3.6

Duševní onemocnění a prevence sociálního vyloučení

Četnost

Minimálně 1x za rok

Doba realizace

2020

Náklady na aktivitu

10 000 – 15 000 Kč

Způsob financování

Dotace OP Z, rozpočet Komunitního centra Židlochovice

Odpovědnost

Komunitní centrum Židlochovice
Výstup a indikátor
Počet uspořádaných
Výstupy a hodnotící indikátory
osvětových aktivit pro
veřejnost

Cílová hodnota

Doložení

1

Zápis z akce / prezenční listina

PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.4.1
Název aktivity
Popis aktivity
Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty
1. Četnost
Doba realizace

Podpora neformálních pečovatelů
Poradna pro neformální pečovatele při Komunitní centrum Židlochovice
Vznik poradny pro neformální pečovatele při Komunitním centru Židlochovice
ve spolupráci s Unií pečujících a zavedení pravidelného poradenství a spolupráce
s Komunitním centrem pro uspořádání vzdělávacích aktivit pro pečující a pro zvýšení
společenského ocenění pečujících.
Komunitní centrum Židlochovice
Unie pečujících, Oblastní Charita Rajhrad, další poskytovatelé sociálních služeb a místní
aktéři v oblasti sociálních služeb v regionu
Minimálně 1x za měsíc
Od léta 2020

Náklady na aktivitu

Přibližně 30 000 Kč

Způsob financování

Dotace OP Z, rozpočet města Židlochovice

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Počet vzniklých poraden pro
Výstupy a hodnotící indikátory
neformální pečovatele
v regionu

Cílová hodnota

Doložení

1

Dokumenty Komunitního centra
Židlochovice

PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.4.2
Název aktivity

Podpora komunitní sociální práce
Aktivity Komunitního centra

Realizátor aktivity

V rámci vznikajícího Komunitního centra Židlochovice budou od poloviny roku 2020
probíhat i jeho aktivity, tedy například:

Fungování sociálního poradenství nadregionálních poskytovatelů

Osvětové aktivity v oblasti sociálních služeb pro širokou veřejnost

Prostor pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb

Poskytování komunitní sociální práce

V malé míře kulturní a společenské aktivity

a další aktivity spojené s Komunitním centrem Židlochovice.
Rovněž na všechny tyto aktivity v první polovině roku navazují například tyto aktivity:
zřízení organizační složky, výběr pracovníků Komunitního centra, zpracování zakládacích
dokumentů a kodexu Komunitního centra, nastavení organizace a principů sociální práce
a další.
Komunitní centrum – organizační složka MěÚ Židlochovice

Spolupracující subjekty

Obce, poskytovatelé soc. služeb

Četnost

Průběžně

Doba realizace

Od poloviny roku 2020

Náklady na aktivitu

Přibližně 2 000 000 Kč na rok

Popis aktivity
1.
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PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.4.2

Podpora komunitní sociální práce

Způsob financování

Dotace OPZ

Odpovědnost

Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstup a indikátor

Výstupy a hodnotící indikátory
Název aktivity

Popis aktivity

Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty
2. Četnost

Komunitní sociální pracovník

Výstup a indikátor
Dokument Komunitního centra
Židlochovice

1

Síť komunitních pracovníků
Vytvoření sítě osob, které se věnují sociální oblasti v jednotlivých obcích regionu SO ORP
Židlochovice jako základní platforma spolupráce v regionu, a to pro potřeby komunitního
plánování, pro předávání informací, poskytování prvotní pomoci a směřování potřebných
osob na poskytovatele sociálních služeb v případě problému a další činnosti související
s poskytování komunitní sociální práce a předáváním informací.
Pracovníci Komunitního centra Židlochovice
Jednotlivé obce SO ORP Židlochovice
průběžně

Doba realizace

2020

Náklady na aktivitu

Přibližně 20 000 Kč

Způsob financování

Dotace OP Z

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Vznik sítě komunitních
pracovníků

Cílová hodnota

Doložení

1

Databáze, síť pracovníků

PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.4.3
Název aktivity
Popis aktivity
Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty
1. Četnost

Podpora pracovníků v sociálních službách a sociální práci
Pravidelné setkávání pracovníků v sociálních službách
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.
Komunitní centrum Židlochovice
Poskytovatelé sociálních služeb
Minimálně 1x za rok

Doba realizace

2020

Náklady na aktivitu

Přibližně 20 000 Kč

Způsob financování

Dotace OP Z

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet uspořádaných setkání

Cílová hodnota
1

Doložení
Zápis ze setkání, prezenční listina

PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.4.4

Prorodinná politika

Název aktivity

Vznik pozice Koordinátor rodinné politiky

Popis aktivity

V roce 2020 bude obsazena pozice Koordinátora rodinné politiky, který bude mít tuto
oblast na starosti, bude úzce spolupracovat s Koordinátorem Komunitního plánování
sociálních služeb a dalšími subjekty souvisejícími se sociální oblasti.

1.
Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty

Komunitní centrum Židlochovice
Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb, Město Židlochovice, další místní
aktéři v oblasti sociálních služeb
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PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.4.4

Prorodinná politika

Četnost

-

Doba realizace

Od ledna 2020

Náklady na aktivitu

200 000 Kč

Způsob financování

Dotace OP Z, Město Židlochovice

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet nových pracovníků
v oblasti rodinné politiky

Cílová hodnota

Doložení

1

Město Židlochovice

PRIORITA Č. 1.4 Podpora sítě sociálních a návazných služeb
Opatření č. 1.4.5
Název aktivity
Popis aktivity
Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty
Četnost
1. Doba realizace
Náklady na aktivitu

Prevence sociálního vyloučení
Komunitní sociální práce – směřující k prevenci sociálního vyloučení
V roce 2020 vznikne přibližně 2,0 – 4,0 FTE pro pracovníky, kteří se budou věnovat
komunitní sociální práci na území celého SO ORP Židlochovice, související se vznikem
Komunitního centra Židlochovice i s jinými subjekty z regionu.
Komunitní centrum Židlochovice
Další subjekty v regionu SO ORP Židlochovice
Místní aktéři v oblasti sociálních služeb v regionu, jednotlivé obce regionu
Pravidelně
2020
Přibližně 1 000 000 – 2 000 000 Kč

Způsob financování

Dotace OP Z
Město Židlochovice
Odpovědnost
Další subjekty realizující komunitní sociální práci
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Výše nových úvazků
Výstupy a hodnotící indikátory
pracovníků věnujících se
Minimálně 2,0 FTE
komunitní sociální práci
Název aktivity

Popis aktivity

Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty
2. Četnost

Doložení
Město Židlochovice, Komunitní
centrum Židlochovice

Osvětové aktivity jako prevence
V rámci Komunitního centra proběhnou osvětové aktivity pro širokou veřejnost, jejichž
cílem je preventivně informovat účastníky o možných problémech, možnostem
předcházení, případně možnostech řešení problémových či složitých životních situacích.
Jedná se o aktivity formou besed, přednášek, workshopů a dalších na témata
bezdomovectví, finanční a dluhové pasti, závislosti a podobná témata.
Komunitní centrum Židlochovice
Místní aktéři v oblasti sociálních služeb
Minimálně 1x za rok

Doba realizace

Průběžně v roce 2020

Náklady na aktivitu

15 000 Kč

Způsob financování

Dotace OP Z

Odpovědnost

Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet uspořádaných
1
osvětových aktivit
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Doložení
Zápis z aktivity / prezenční listina
/ vyhodnocení akce

10.1.2 Strategický cíl č. 2 Financování sociálních a návazných služeb
PRIORITA Č. 2.1 Financování sociálních a návazných služeb
Opatření č. 2.1.1
Název aktivity

Popis aktivity

Realizátor aktivity
1. Spolupracující subjekty

Zajištění financování sociálních služeb ze státního rozpočtu dle zákona 108/2006 Sb.
Aktualizace sítě JmK
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.
Město Židlochovice, poskytovatelé sociálních služeb
Obce regionu, Jihomoravský kraj, poskytovatelé sociálních služeb

Četnost

Jednou ročně

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

V rámci rozpočtu města Židlochovice

Způsob financování

Město Židlochovice

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Schválená síť na rok 2021

Cílová hodnota
-

Doložení
Schválená síť služeb pro rok 2021

PRIORITA Č. 2.1 Financování sociálních a návazných služeb
Opatření č. 2.1.2
Název aktivity

Popis aktivity

Realizátor aktivity
1. Spolupracující subjekty

Zajištění financování sociálních služeb z obecních rozpočtů
Dotační program města Židlochovice
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.
Město Židlochovice
Obce regionu ORP Židlochovice

Četnost

Jednou ročně

Doba realizace

Rok 2020

Náklady na aktivitu

V rámci rozpočtu Města Židlochovice

Způsob financování

Město Židlochovice a obce regionu

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Vyhlášení dotačního
programu pro rok 2020

Cílová hodnota
Dle počtu žádajících
poskytovatelů

Doložení
Smlouvy s poskytovateli

PRIORITA Č. 2.1 Financování sociálních a návazných služeb
Opatření č. 2.1.3
Název aktivity

1. Popis aktivity

Realizátor aktivity

Financování sociálních služeb z dotačních zdrojů – individuální dotace
Dotační poradenství a informování o vhodných dotačních titulech
V průběhu roku 2020 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.
MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice
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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

Spolupracující subjekty

-

Četnost

Průběžně

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

-

Způsob financování

Provozní náklady realizátorů

Odpovědnost

MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Počet poskytnutých konzultací
2
Výstupy a hodnotící indikátory v rámci dotačního poradenství
Počet rozeslaných informací o
4
dotačních příležitostech

Doložení
Potvrzení od realizátora aktivit
Potvrzení od realizátora aktivit

10.1.3 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

Název aktivity

Udržení procesů komunitního plánování v SO ORP Židlochovice

Popis aktivity

V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb v SO ORP Židlochovice bude
zřízena stálá pracovní skupina a řídicí skupina, jejichž cílem bude 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
1. Doba realizace

Setkání min. 1x ročně
V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

5 000 Kč

Způsob financování

Rozpočet města Židlochovice

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Počet setkání pracovní
Výstupy a hodnotící indikátory
skupiny
Počet setkání řídicí skupiny
Název aktivity

Cílová hodnota

Doložení

Minimálně 1

Zápis z jednání / prezenční listina

Minimálně 1

Zápis z jednání / prezenční listina

Aktualizace potřebné dokumentace a pravidelné vydávání Akčních plánů

Realizátor 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 2021.
Město Židlochovice

Spolupracující subjekty

Místní aktéři v oblasti sociálních služeb, MAS Podbrněnsko

Popis aktivity

2. Četnost
Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

10 000 Kč

Způsob financování

Rozpočet města Židlochovice

Odpovědnost

Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet vydaných nových
dokumentů
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Cílová hodnota
3

Doložení
Zpráva o realizaci, Evaluační
zpráva, Akční plán

PRIORITA Č. 3.2 Regionální spolupráce v oblasti sociálních služeb
Opatření č. 3.2.1
Název aktivity

Pravidelné setkávání poskytovatelů sociálních služeb a představitelů obcí

Realizátor aktivity

V rámci roku 2020 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.
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 2020

Náklady na aktivitu

5 000 Kč

Způsob financování

Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice

Popis aktivity

1.

Síťování a spolupráce v oblasti sociálních služeb

Odpovědnost

Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet uspořádaných setkání
1

2.

Doložení
Zápis ze setkání, prezenční listina

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 2020

Náklady na aktivitu

-

Způsob financování

Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice

Odpovědnost

Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Výstupy a hodnotící indikátory Počet uspořádaných kulatých
Minimálně 1
stolů
Název aktivity

Doložení
Zápis ze setkání, prezenční listina

Příklady dobré praxe

Náklady na aktivitu

Uspořádat v roce 2020 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.
MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice
Poskytovatelé sociálních služeb, další místní aktéři v oblasti sociálních služeb, obce
regionu
Minimálně 1x za rok
Leden 2020
Další Příklady dobré praxe dle možností
5 000 Kč

Způsob financování

Dotace OP Z

Popis aktivity

Realizátor aktivity
Spolupracující subjekty
3. Četnost
Doba realizace

Odpovědnost

MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Výstupy a hodnotící indikátory Počet uskutečněných Příkladů
1
dobré praxe
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Doložení
Zápis z akce / prezenční listina

PRIORITA Č. 3.2 Regionální spolupráce v oblasti sociálních služeb
Opatření č. 3.2.2
Název aktivity

Meziobecní spolupráce
Kulaté stoly či společné setkání obcí SO ORP Židlochovice

Popis aktivity

Realizátor aktivity
1. Spolupracující subjekty
Četnost
Doba realizace

Budou uspořádána setkání vedení obcí z regionu, na kterých bude řešena regionální
a nadregionální problematika sociálních oblasti na území SO ORP Židlochovice a možný
společný koordinovaný postup celého území. Jedná se například témata prostupného
bydlení, sdílení komunitních pracovníků, rodinná politika, síť komunitních pracovníků
v jednotlivých obcích regionu, preventivní aktivity pro širokou veřejnost a další potřebná
témata.
Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb, Koordinátor rodinné politiky,
Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice
Jednotlivé obce regionu, další místní aktéři v oblasti sociálních služeb, MAS Podbrněnsko
2x za rok
-

Náklady na aktivitu

10 000 Kč
Dotace OP Z, Komunitní centrum Židlochovice, DSO Region Židlochovicko, MAS
Způsob financování
Podbrněnsko
Odpovědnost
Koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb, Koordinátor rodinné politiky
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Doložení
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet uspořádaných setkání
2
Zápis ze setkání, Prezenční listina

PRIORITA Č. 3.3 Odstraňování bariér skrze zvyšování povědomí veřejnosti
Opatření č. 3.3.1
Název aktivity
Popis aktivity
Realizátor aktivity

Pravidelné informování skrze místní periodika
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.
MAS Podbrněnsko

Četnost

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

Doba realizace

V průběhu roku 2020

Náklady na aktivitu

Přibližně 1 000 Kč

Způsob financování

Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, Město Židlochovice

Odpovědnost

MAS Podbrněnsko, Město Židlochovice

Spolupracující subjekty
1.

Informování o sociálních službách skrze komunikační kanály

Výstup a indikátor
Počet vydaných článků v
průběhu roku 2020 ve všech
periodicích/zpravodajích

Výstupy a hodnotící indikátory

2.

Cílová hodnota

Doložení

3

Vydané články

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 2020

Náklady na aktivitu

V současné době není známo

Způsob financování

Město Židlochovice

Odpovědnost

Město Židlochovice
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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
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Doložení
Aktualizování webových
Min. 4x ročně
Potvrzení Města Židlochovice /
Výstupy a hodnotící indikátory
stránek Města Židlochovice
Zveřejnění na webových
stránkách

PRIORITA Č. 3.3 Odstraňování bariér skrze zvyšování povědomí veřejnosti
Opatření č. 3.3.2

1.

Zvyšování povědomí veřejnosti o sociální služby skrze prožitek

Název aktivity

Osvětové aktivity Doprovázení umírajících a pečujících

Popis aktivity

V roce 2020 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
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet uskutečněných
1
osvětových aktivit
Název aktivity

Doložení
Zápis z osvětové aktivity,
prezenční listina

Osvětové aktivity Komunitního centra Židlochovice na sociální témata

Realizátor aktivity

V roce 2020 proběhnou v Komunitním centru Židlochovice osvětové aktivity zaměřené
na sociální témata a témata prevence (jako jsou například dluhové poradenství) s cílem
otevřít diskuzi na tato témata ve společnosti, či s cílem preventivních opatření, či pomoci
potřebným v dané problematice.
Komunitní centrum Židlochovice

Spolupracující subjekty

-

Popis aktivity

2. Četnost
Doba realizace

Minimálně 2x za rok
V současné době není známo

Náklady na aktivitu

30 000 Kč

Způsob financování

Komunitní centrum Židlochovice

Odpovědnost

Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet uskutečněných
2
osvětových aktivit

Výstup a indikátor
Zápis z osvětové aktivity,
prezenční listina

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

Četnost

Komunitní centrum Židlochovice, Město Židlochovice
MAS Podbrněnsko, poskytovatelé sociálních služeb, další místní aktéři v oblasti sociálních
služeb v regionu i mimo něj
Předpoklad jaro 2020

Doba realizace

1x půl den

Náklady na aktivitu

Přibližně 10 000 – 15 000 Kč

Způsob financování

Města Židlochovice, Komunitní centrum Židlochovice, další dotační zdroje

Spolupracující subjekty
3.

Odpovědnost
Město Židlochovice, Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice
Výstupy a hodnotící indikátory
Výstup a indikátor
Cílová hodnota
Doložení
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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
Počet prezentujících
8
Prezenční listina / Zápis z akce
se subjektů

Název aktivity

Osvětové aktivity jiné formy

Realizátor 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.
Komunitní centrum Židlochovice

Spolupracující subjekty

-

Popis aktivity

4. Četnost
Doba realizace

Minimálně 1x za rok
V současné době není známo

Náklady na aktivitu

10 000 – 15 000 Kč

Způsob financování

Komunitní centrum Židlochovice

Odpovědnost

Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice
Výstup a indikátor
Výstup a indikátor
Výstupy a hodnotící indikátory
Počet uskutečněných
1
osvětových aktivit

Výstup a indikátor
Zápis z akce / prezenční listina /
vyhodnocení akce

PRIORITA Č. 3.4 Rozvoj sousedské výpomoci a dobrovolnictví
Opatření č. 3.4.1
Název aktivity

Start projektu Pomáháme si

Realizátor aktivity

Nastavení základních principů a rámci nového systému organizování svépomoci (projekt
Pomáháme si), který by měl fungovat v následujících letech. V roce 2020 bude probíhat
příprava tohoto systému, nastavování základních rámců a principů, zjišťování potřeb
v území a dalších potřebných procesů.
Komunitní sociální pracovník při Komunitním centru Židlochovice

Spolupracující subjekty

Poskytovatelé služeb, odbor sociálních věcí MěÚ Židlochovice

Četnost

průběžně

Doba realizace

Průběžně v roce 2020

Náklady na aktivitu

Mzdové náklady na komunitního sociálního pracovníka

Způsob financování

Dotace OP Z

Odpovědnost

Vedoucí pracovník Komunitního centra Židlochovice

Popis aktivity

1.

Rozvoj sousedské výpomoci a dobrovolnictví

Výstupy a hodnotící indikátory

Výstup a indikátor
Návrh řešení, koordinace
systému dobrovolnictví a
sousedské výpomoci

Cílová hodnota

Doložení

1

Dokument, KC Židlochovice

11 PROCES TVORBY A SCHVALOVÁNÍ
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.
Současný Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2020-2023 začal vznikat
již od roku 2018, a to v rámci projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice (Místní
akční skupina Podbrněnsko, spolek a partner projektu město Židlochovice).
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Na jaře roku 2018 vznikly orgány projektu zodpovědné za komunitní plánování (Řídicí skupina
a 3 Pracovní skupiny) a byl sestaven harmonogram průběhu klíčových aktivit. Tomuto kroku
předcházelo oslovení všech místních aktérů v oblasti sociálních služeb s nabídkou na možnosti
podílet se na procesu komunitního plánování.
V prvních měsících projektu (jaro – léto 2018) probíhalo vyhodnocení aktuálně platného
Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2016 – 2019 a rovněž k tvorbě
Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2019. Rovněž na úrovni realizačního
týmu projektu docházelo k prvotnímu sběru informací pro analýzu stavu regionu.
Na podzim 2018 probíhalo připomínkování Akčního plánu 2019 na úrovni Pracovních skupin.
Po zapracování připomínek členů PS byla Pracovní verze AP 2019 zveřejněna pro připomínkování
ze strany široké veřejnosti a rovněž byla poskytnuta všem poskytovatelům působícím v regionu
i všem obcím regionu. V průběhu podzimu bylo připravováno i šetření mezi obcemi regionu.
V závěru roku byl Akční plán 2019 schválen Řídicí skupinou (8. 11. 2018) a následoval proces
schvalování Radou města Židlochovice (schváleno dne 23. 11. 2018) a Zastupitelstvem města
Židlochovice (3. 12. 2018). V závěru roku pokračovaly práce na Analytické části dokumentu, kdy byla
pracovní verze představena PS a ŘS.
V průběhu zimy 2019 probíhala příprava tezí a témat pro šetření mezi poskytovateli, obcemi
i veřejností. Rovněž bylo rozhodnuto o novém provedení šetření mezi obcemi, a to na základě
výsledků z šetření obcí regionu a nutnosti spolupráce s odborníky na tuto oblast. Rovněž probíhala
finalizace Analytické části dokumentu a tvorba cílových skupin KPSS 2020-2023.
Na jaře 2019 proběhlo připomínkování dosavadní pracovní verze dokumentu, a to včetně Cílových
skupin a v rámci PS byla tvořena SWOT analýza. Rovněž probíhala práce na dokumentu ve formě
výpočtu prognózy vývoje počtu obyvatel území.
V průběhu léta 2019 probíhala jednotlivá šetření, která byla následně v průběhu léta a podzimu
2019 vyhodnocena. Rovněž došlo k finalizaci pracovní verze dokumentu a to do kapitol
SWOT Analýzy. Na podzim 2019 proběhla připomínkování k dosavadní pracovní verzi dokumentu
a byla tvořena v rámci PS vize KPSS 2020-2023 a jednotlivé priority a opatření dokumentu. Následně
byla v průběhu podzimu vytvořena finální pracovní verze dokumentu, a to včetně Akčního plánu
sociálních služeb na rok 2020, která byla předložena k finálnímu připomínkování jednotlivých
orgánům projektu a široké veřejnosti i poskytovatelům a obcím v regionu.
V závěru roku byl dokument předložen Řídicí skupině na schválení (28. 11. 2019). Po schválení
Řídicí skupinou následoval proces schvalování Radou města Židlochovice (předpoklad schvalování
29. 11. 2019) a Zastupitelstvem města Židlochovice (18. 12. 2019).
V rámci tvorby všech dokumentů proběhlo i několik vzdělávacích aktivit (Jak komunitně plánovat,
Zákon o sociálních službách, Workshop ve spolupráci s Jihomoravským krajem) a příkladů dobré
praxe. Rovněž probíhala spolupráce s Jihomoravským krajem. Taktéž na konci jara a začátku léta
2019 proběhla velká osvětová akce Burza sociálních služeb a byla vydána Rukověť pro rodiny
na Židlochovicku (brožura o sociálních službách v regionu).
V průběhu tvorby dokumentu docházelo pravidelně k informování vedení obcí skrze emaily
i na pravidelných zasedáních starostů regionu, informování poskytovatelů skrze emaily a skrze
webové stránky a sociální sítě a informování široké veřejnosti skrze osvětové akce a webové
stránky. Zároveň všechny tyto skupiny byly zapojeny do procesu komunitního plánování,
a to ve formě členství v orgánech projektu (Řídicí skupina, Pracovní skupiny).
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12 MONITORING A EVALUACE
Proces monitoringu a evaluace dokumentu je podstatnou součástí celého procesu komunitního
plánování. Dokument KPSS 2020-23 je živým dokumentem, který by měl pružně reagovat na potřeby
území a zároveň zachovávat hlavní vizi a podstatné priority rozvoje sociálních služeb
v SO ORP Židlochovice. Z tohoto důvodu je nutné dokument pravidelně sledovat a vyhodnocovat
jeho aktuálnost. Proto tento proces bude probíhat i po dobu realizace samotného Komunitního plánu
v letech 2020 – 2023.

12.1 MONITORING
Cílem monitoringu je pravidelné sledování dokumentu a skutečnosti, tedy nalezení shody či rozporů
mezi probíhající realizací (stávajícím stavem) a plánem stanoveným v KPSS. Smyslem je sběr
informací o technické i finanční realizaci KPSS, jehož cílem je umožnit kvalitní a efektivní zhodnocení
účinnosti stanoveného plánu a jednotlivých dílčích cílů.
Monitorování realizace KPSS na území SO ORP Židlochovice bude zajišťovat Koordinátor
komunitního plánování sociálních služeb města Židlochovice ve spolupráci s pracovníky
Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, a rovněž ve spolupráci s dalšími místními aktéry v oblasti
sociálních služeb v regionu a se stanovenými orgány (např. Řídicí skupinou a Pracovní skupinou).
Bude průběžně zaznamenáván postup realizace jednotlivých opatření a aktivit a současně budou
zjišťovány důvody neplnění plánu. Jedenkrát ročně bude připravena monitorovací zpráva o realizaci
komunitního plánu sociálních služeb – koordinátor sociálních služeb a pracovník MAS Podbrněnsko
ve spolupráci s Pracovní skupinou. Tato zpráva bude předkládána Řídicí skupině pro evaluaci
dokumentů.

12.2 EVALUACE
Cílem evaluace je pravidelné vyhodnocení dokumentu a jeho součástí v kontextu reálné situace
a plánu, a to ve smyslu návrhů úprav postupů, procesů komunitního plánování i v samotných
dokumentech s plánovaním spojených (KPSS, AP). Evaluace umožňuje vyvodit závěry o schopnosti
plánu dosáhnout stanovených cílů a vize.
Evaluace bude primárně vycházet z monitorovací zprávy a výstupem evaluace bude evaluační
zpráva, tedy souhrn doporučení a změn v procesu komunitního plánování i v jednotlivých
dokumentech s ohledem na implementaci KPSS. Jedenkrát ročně bude tvořena evaluační zpráva,
která bude předkládána Řídicí skupině, která bude rozhodovat o doporučeních pro změnu procesů
a dokumentů. Evaluaci bude zajišťovat Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb města
Židlochovice ve spolupráci s pracovníky Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, a rovněž
ve spolupráci s dalšími místními aktéry v oblasti sociálních služeb v regionu a se stanovenými
orgány (např. Řídicí skupinou a Pracovní skupinou).

12.3 ŘÍDICÍ SKUPINA
Pro kvalitní a efektivní komunitní plánování sociálních služeb v regionu bude po ukončení projektu
zřízena stálá Řídicí skupina. Bude se jednat o platformu partnerství zainteresovaných skupin
z oblasti sociálních služeb v regionu, jejímž smyslem je posílit vazby a vzájemnou spolupráci
a dohlížet na práci Pracovní skupiny a koordinátora komunitního plánování sociálních služeb
z pohledu realizace KPSS. Řídicí skupina bude navazovat na Řídicí skupinu stanovenou v projektu
a bude mít obdobnou strukturu, ve které bude zastoupena základní triáda:




5 zástupců zadavatelů a zřizovatelů sociálních služeb
5 zástupců poskytovatelů sociálních služeb
5 zástupců uživatelů či rodinných příslušníků uživatelů sociálních služeb
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5 zástupců dalších místních aktérů v sociální oblasti – zástupce MAS, zástupce sektoru
vzdělávání, zástupce zdravotnictví, zástupce bezpečnostních složek (Policie), zástupce úřadu
práce

Řídicí skupina se bude scházet minimálně 1x ročně, a to s cílem seznámit se s výsledky monitoringu
implementace KPSS. Zároveň bude moci navrhovat či schvalovat změny KPSS v rámci procesu
evaluace. Bude zodpovědná za chválení Akčního plánu i aktualizované KPSS v rámci procesu
komunitního plánování.

12.4 PRACOVNÍ SKUPINY
Pro kvalitní vyhodnocení implementace KPSS v regionu bude po ukončení projektu zřízena stálá
Pracovní skupina složená z místních aktérů v oblasti sociálních služeb. Ta se bude podílet
na přípravě monitorovacích zpráv a návrzích na změny KPSS v rámci procesu evaluace, tedy bude
hodnotit současný stav sociálních služeb a hledat řešení jednotlivých problematických oblastí,
a to ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování sociálních služeb a pracovníkem
MAS Podbrněnsko. Bude zřízena Řídicí skupinou, které bude podléhat. Bude zpracovávat odborné
podklady pro jednání ŘS a případně témata na základě zasedání ŘS. Pracovní skupina se bude
scházet minimálně 1x ročně.
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1. Úvod
V předkládaném textu jsou shrnuty výsledky výzkumu poskytovatelů sociálních služeb
s působností ve správním obvodu ORP Židlochovice. Výzkumné šetření bylo realizováno jako
součást projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice.
V období únor – březen 2019 probíhala diskuse k nastavení dotazovacího nástroje
a následně jeho testování v rámci pracovních skupin KPSS ORP Židlochovice. V dubnu 2019 byl
uskutečněn sběr dat prostřednictvím on-line dotazování. V květnu pak byla provedena analýza
těchto dat.
S žádostí o vyplnění dotazníku byli osloveni vedoucí všech 19 sociálních služeb s působností
ve výše uvedeném správním obvodu, vyplnění a odeslání dotazníku bylo plně anonymizováno.
Z celkového počtu byl vyplněn dotazník zástupci 12 sociálních služeb, což představuje 63%
návratnost.
2. Základní charakteristika sociálních služeb poskytujících údaje v dotazníkovém
šetření
Ve sledovaném vzorku jsou víceméně rovnoměrně zastoupeny služby poskytované
kombinací ambulantní a terénní formy, dále samostatnou pobytovou formou a terénní formou.
Naopak absentuje samostatná ambulantní forma (viz Tabulka 1).
Tabulka 1 Sociální služby podle formy poskytování
Forma poskytování

počet služeb (abs.)

Pobytová

5

Ambulantní/terénní

3

Ambulantní

0

Terénní

4

Celkem služeb

12

Zastoupení analyzovaných služeb podle druhu je pak podrobněji zaznamenáno v Tabulce 2.
Přičemž v jednom případě bylo pro druh služby užito obecné označení „služby sociální péče“
a ve dvou případech nebyl druh služby upřesněn.
Tabulka 2 Sociální služby podle druhu poskytování
Druh služby

počet služeb (abs.)

Chráněné bydlení

2

Raná péče

2

Pečovatelská služba

2

Odlehčovací služba

1

Domov pro seniory

1

Nízkoprahové zařízení pro DaM

1

Služby sociální péče

1

Nevyplněný údaj

2

Celkem služeb

12
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Respondenti v dotazníku také zaznamenávali cílové skupiny, kterým je daná služba
poskytována. Vzhledem k tomu, že službu lze poskytovat souběžně více cílovým skupinám, bylo
snahou zachytit alespoň základní variabilitu cílových skupin u jednotlivých služeb. Jak je zřejmé
z Tabulky 3, primární (tedy z hlediska poskytované služby nejdůležitější) cílovou skupinu uvedli
zástupci všech 12 sledovaných služeb. Nejčastější zastoupenou skupinou, která je ve sledovaných
službách uváděna jako primární, jsou senioři. Sekundární (tedy druhou nejvýznamnější) cílovou
skupinu zaznamenali zástupci 11 služeb, touto skupinou jsou pak osoby s chronickým
onemocněním. Terciální (tedy jako v pořadí třetí významnou skupinu) uvedli zástupci 6 služeb,
žádnou z cílových skupin v této kategorii nelze chápat jako dominantní.
Zástupce jedné ze sledovaných služeb, konkrétně pečovatelské služby, pak kromě prvních
třech cílových skupin pro tuto službu standardních (senioři, osoby s chronickým onemocněním,
osoby s tělesným postižením) ve slovním doplnění uváděl ještě osoby s chronickým duševním
onemocněním jako další potenciální cílovou skupinu. Zástupce jedné z terénních služeb, která je
poskytována osobám se zrakovým postižením, kombinovaným postižením a rodinám
s dítětem/dětmi pak slovně upřesnil, že v praxi je služba poskytována všem zmíněným cílovým
skupinám rovnoměrně a je obtížné stanovit pořadí.
Jak je z Tabulky 3 dále patrné, že některé z uvedených cílových skupin jsou ve službách
zastoupeny výhradně jako terciální, konkrétně osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s tělesným postižením a rodiny s dítětem/dětmi. Nicméně s ohledem na to, že část služeb se do
dotazníkového šetření nezapojila, je obtížné usuzovat, zda jsou tyto skupiny ve správním obvodu
zajištěny skutečně pouze „doplňkově“ nebo zde působí služby, které právě tyto skupiny pokrývají
jako primární a pouze o nich nejsou dostupné údaje.
Přestože je zkoumaný vzorek poměrně malý, lze konstatovat, že nejčastější kombinace
cílových skupin představují senioři a osoby s chronickým onemocněním, případně kombinace
cílových skupin osob s různým typem postižení.
Tabulka 3 Sociální služby podle cílové skupiny
primární

Cílová skupina

sekundární

terciální

počet služeb se zastoupením dané cílové skupiny (abs.)

Senioři

6

2

-

Osoby s chronickým onemocněním

2

6

-

Osoby s chronickým duševním onemocněním

-

-

1

Osoby s tělesným postižením

-

-

2

Osoby s mentálním postižením

-

1

-

Osoby se zrakovým postižením

1

-

-

Osoby se sluchovým postižením

1

-

-

Osoby s kombinovaným postižením

1

1

1

Osoby s jiným zdravotním postižením

-

-

1

Rodiny s dítětem/dětmi

-

-

1

Ohrožené děti-mládež ve věku od 6 - 26

1

-

-

Osoby s rizikovým způsobem života

-

1

-

12

11

6

Celkem služeb

Výše uvedený přehled cílových skupin zcela koresponduje také s další charakteristikou
analyzovaných služeb, totiž s věkovými kategoriemi, které jsou v těchto službách převažující.
103

Primární věkovou kategorii zaznamenalo všech 12 sledovaných služeb, stejně tak sekundární
věkovou kategorii. Terciální věkovou kategorii zaznamenalo 8 zástupců služeb. Lze tedy usuzovat,
že v praxi sledovaných služeb nejčastěji dochází ke kombinaci dvou věkových skupin. Kombinace tří
věkových kategorií byly zaznamenány zejména u vyšších věkových skupin, což logicky koresponduje
s vysokým zastoupením služeb zaměřených na seniory ve vzorku (domov pro seniory, pečovatelské
služby, odlehčovací služby). Souhrnný přehled zastoupených věkových kategorií pak nabízí
Tabulka 4.
Tabulka 4 Sociální služby podle věkové kategorie
primární

Věková kategorie

sekundární

terciální

počet služeb se zastoupením dané cílové skupiny (abs.)

0-3

2

1

-

4-6

1

2

-

7 - 14

1

-

-

15 - 18

-

1

-

19 - 26

-

-

1

27 - 59

-

-

-

60 - 65

-

-

1

66 - 74

-

1

5

75 - 79

4

4

-

80 +

4

3

1

12

12

8

Celkem služeb

Respondenti zastupující služby sociální péče, které poskytují pomoc a podporu lidem
závislým na pomoci druhé osoby, byli v rámci dotazování oslovení žádostí o vyjádření odhadu
počtu klientů v jednotlivých stupních závislosti dle příspěvku na péči. S ohledem na malý
vzorek zkoumaných služeb byly pro vyjádření počtu klientům v daném stupni závislosti uvedené
procentuální odhady respondentů kategorizovány do pěti skupin. Přehled je obsažen v Tabulce 5.
Tabulka 5 Odhadované podíly klientů podle stupně závislosti
Stupeň závislosti
Počty klientů v %
0 - 20

II.

I.

III.

IV.

počet služeb se zastoupením klientů v daném stupni závislosti (abs.)

6

4

4

5

21 - 40

2

2

3

1

41 - 60

-

2

-

-

61 - 80

-

-

1

2

81 - 100

-

-

-

-

Celkem služeb

8

8

8

8
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3. Základní přehled o dostupnosti sociálních služeb poskytujících údaje v dotazníkovém
šetření
Jako jeden ze základních prvků dostupnosti sociálních služby byla v rámci dotazníkového
šetření sledována dostupnost časová. Jak je prezentováno v Tabulce 6, ve zkoumaném vzorku
převažují sociální služby poskytované v rámci nepřetržitého provozu, z hlediska druhu služby se
jedná o chráněné bydlení, domov pro seniory, odlehčovací službu a také službu prezentovanou
anonymně jako „služba sociální péče“. Početně následují služby, které mohou klienti využít denně
v pracovní dny – ve dvou případech se jedná o služby terénní formy s neupřesněným druhovým
zaměřením (viz Tabulka 2) a dále dvě služby rané péče. Variantu časového rozsahu denně včetně
víkendů a svátků, zaznamenali zástupci dvou pečovatelských služeb. Pravidelnou pomoc, dostupnou
určité dny v týdnu nabízí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Tabulka 6 Časový rozsah poskytování sociálních služeb
Časový rozsah

počet služeb (abs.)

Nepřetržitý provoz

5

Denně v pracovní dny

4

Denně včetně svátků a víkendů

2

Pravidelně určité dny v týdnu

1

Celkem služeb

12

Co se týká zkušeností zástupců sociálních služeb s informovaností zájemců o poskytnutí
služby ve chvíli, kdy se na službu poprvé obracejí, tak je velmi různorodá. Respondenti měli
možnost hodnotit povědomí zájemců na škále číslic 1-5, průměrná známka za celý soubor je 3. Jako
velmi špatnou (známka 5) nebo spíše špatnou (známka 4) hodnotí informovanost zájemců zástupci
domova pro seniory, pečovatelské služby, nízkoprahového zařízení pro děti mládež a jedné
z druhově nespecifikovaných terénních služeb. Naopak známkou 1, tedy jako výbornou, hodnotí
informovanost zástupce chráněného bydlení a zástupce služby anonymně onačené „služba sociální
péče.
Tabulka 7 Potenciál sociálních služeb uspokojit požadavky zájemců
Druh služby

Neuspokojení

Důvody neuspokojení požadavku zájemce

zájemci

kapacita

jiná
skupina

požadavek

jiný

Chráněné bydlení 1

ano

ano (10)

ne

ano (4)

ne

Raná péče 1

ano

ano (15)

ano (3)

ne

ano (6)

Chráněné bydlení 2

ano

ano (12)

ano (20)

ne

ne

Pečovatelská služba
1

ano

ano (9)

ano (20)

ne

ne

Terénní - nespecif 1

ano

ano (3)

ne

ano (10)

ne

NZDM

ne

ne

ne

ne

ne

Raná péče 2

ne

ne

ne

ne

ne

Domov pro seniory

ano

ano (30)

ano (30)

ne

ne

Služby sociální péče

ano

ano (55)

ne

ne

ne
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Druh služby

Neuspokojení

Důvody neuspokojení požadavku zájemce

zájemci

kapacita

jiná
skupina

požadavek

jiný

Pečovatelská služba
2

ano

ano (5)

ne

ano (3)

ne

Terénní - nespecif 1

ano

ano (10)

ne

ano (5)

ne

Odlehčovací služba

ne

ne

ne

ne

ne

V rámci sady na sebe navazujících otázek měli respondenti možnost vyjádřit zkušenost se
situací, kdy daná sociální služba nemá možnost uspokojit všechny zájemce. Následně pak
mohli upřesnit, z jakého důvodu k neuspokojení žadatele dochází. Výpovědi respondentů byly
vztahovány ke zkušenostem v uplynulém roce (tzn. 2018). V Tabulce 7 je podrobně zachycena
zkušenost každé jednotlivé zkoumané služby, tzn. pro prezentaci těchto dat (zejména z důvodu
odlišností v popisované zkušenosti) nebyly údaje agregovány podle formy nebo druhu služby.
Z údajů prezentovaných v této tabulce je zřejmé, že většina sledovaných služeb zaznamenala situaci,
kdy nelze zájemce uspokojit. Výjimku představují tři služby – nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež, jedna ze služeb rané péče a odlehčovací služba. Pokud nahlédneme na důvody
neuspokojení požadavku zájemce, tak všechny služby, které mají s tímto zkušenost, uvádějí
kapacitní důvody. Čísla v závorce uvedená v tabulce vždy představují odhad počtu neuspokojených
zájemců z daného důvodu v uplynulém roce. Zástupci čtyř služeb pak zaznamenali také variantu
odpovědi, že nemohli zájemci vyhovět, protože byl z jiné cílové skupiny, než má služba
registrovanou. Typickým příkladem je domov pro seniory, který nemá možnost pokrýt potřeby osob
trpících demencí, tedy v loňském roce zaznamenali 30 neuspokojených zájemců právě z této cílové
skupiny. Co se týká neuspokojení z důvodu charakteru požadavku zájemce, tak lze za typický příklad
považovat poptávku na zajištění pečovatelské služby v režimu 24 hodin nebo poptávku pro zajištění
dlouhodobé péče u odlehčovací služby.
Tabulka 8 Počty osob v evidenci neuspokojených žadatelů dle druhu služby
Druh služby

Počty osob (abs.)

Chráněné bydlení 1

21

Raná péče 1

23

Chráněné bydlení 2

9

Pečovatelská služba 1

-

Terénní – nespecifikována 1

-

NZDM

-

Raná péče 2

-

Domov pro seniory

40

Služby sociální péče

100

Pečovatelská služba 2

-

Terénní - nespecifikována 1

-

Odlehčovací služba

-

Z dostupných dat je zřejmé, že některé služby vedly v době realizace výzkumu také evidenci
osob, kterým nemohou poskytování pomoci zabezpečit (Tabulka 8). Jedná se zejména o služby
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typu chráněné bydlení nebo pobytové služby pro seniory nebo osoby s postižením. Zástupci služeb
pak ještě k této otázce mohli slovně doplnit, v jaké časové perspektivě je služba schopná poptávku
žadatele uspokojit. V tomto ohledu byly v odpovědích zaznamenány značné rozdíly, kdy některé
služby sice evidují neuspokojené žadatele, ale v řádu týdnů až jednoho či dvou měsíců jsou schopny
tuto poptávku řešit. Naopak v případě zařízení označeného anonymně „služby sociální péče“ se
jedná o uspokojení poptávky v řádu let a v případě domova pro seniory je poptávka řešena průběžně
dle průběžného uvolňování kapacit. Je také třeba upozornit na rozdíly, které lze zachytit srovnáním
údajů v Tabulce 7 a Tabulce 8. Údaje týkající se kapacitního důvodu odmítnutí žadatele byly
poptávány za kalendářní rok 2018, kdežto v Tabulce 8 jsou údaje o žadatelích zařazených do celkové
(tedy dlouhodobé) evidence.
Zástupci sociálních služeb však byli v dotazníkovém šetření osloveni také otázkami, které
směřovaly ke zjišťování dostupnosti služeb v širším kontextu, tedy nad rámec služby, kterou
sami reprezentují. Tyto otázky vycházely z předpokladu, že pracovníci sociálních služeb se ve své
praxi běžně setkávání s neuspokojenými potřebami osob, které zatím nejsou zajištěny žádnou
sociální službou.
První otázka směřovala ke zjištění, zda se respondenti setkali v rámci správního obvodu ORP
Židlochovice s lidmi v obtížné životní situaci, pro které není v současné době zajištěna
adekvátní pomoc. S využitím předloženého seznamu cílových skupin měli možnost vyznačit až tři
cílové skupiny, pro které nejsou služby dostupné v adekvátním rozsahu (případně vůbec). V Tabulce
9 jsou odpovědi zaznamenány podrobně ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám.
Tabulka 9 Cílové skupiny bez zajištění adekvátní pomoci
primární

Cílová skupina

sekundární

terciální

počty odpovědi vyjadřující nedostupnost pomoci (abs.)

samostatně žijící starší lidé, kteří kvůli zhoršenému
zdravotnímu stavu potřebují pomoc s domácností
nebo sebeobsluhou

3

3

-

rodiny, které se starají o dospělého člověka
s postižením: tělesným – mentálním - smyslovým

1

1

1

rodiny, které se starají o dítě s postižením

1

-

-

lidé, kteří nemají stálé bydlení nebo jsou trvale bez
domova

1

-

-

problémové děti, mládež, dospívající

-

-

1

1

1

1

samostatně žijící lidé s postižením: tělesným –
mentálním – smyslovým

-

1

1

lidé po dlouhodobé léčbě nebo s chronickým
onemocněním, kteří potřebují pomoc s domácností
nebo se sebeobsluhou

-

-

2

lidé, kteří trpí
onemocněním

demencí,

trvalým

psychickým

Poměrně nepřekvapivě, v souladu s dosavadními zkušenostmi z praxe, byli samostatně žijící
staří lidé se zhoršeným zdravotním stavem s potřebou pomoci, nejčastěji označováni jako cílová
skupina, pro kterou v současné době není zajištěna adekvátní pomoc (celkem 6 hlasů), současně tyto
hlasy označovaly skupinu jako primárně nebo sekundárně významnou z hlediska nedostupnosti
pomoci. Kromě toho lze sledovat souvztažnost s dalšími preferovanými skupinami, jako jsou rodiny
pečující o osobu s postižením (3 hlasy) nebo lidé trpící demencí (3 hlasy).
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U hodnocení odpovědí na tuto otázku je však je nezbytné mít na zřeteli, že významná část
služeb ve zkoumaném vzorku je primárně zaměřena na cílovou skupinu senioři a sekundárně právě
na osoby s postižením, případně tuto skupinu volili respondenti jako primární. Proto je třeba
z hlediska sledovaných názorů považovat za významné např. také reflexi pracovníků z praxe
o nedostatečném pokrytí potřeb u dalších uváděných cílových skupin. Jako zajímavé se např. jeví
označení cílové skupiny lidé při dlouhodobé léčbě nebo s chronickým onemocněním, která je často
mimo standardní cílové skupiny sociálních služeb.
Tabulka 10 Sociální služby s žádoucím prioritním rozvojem
primární

Druh sociální služby

sekundární

terciální

počty odpovědi vyjadřující prioritu rozvoje (abs.)

Odborné sociální poradenství

-

2

1

Osobní asistence

-

1

1

Pečovatelská služba

1

2

-

Odlehčovací služby

1

1

-

Denní stacionáře

1

-

-

Týdenní stacionáře

1

-

-

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

-

-

1

Domovy pro seniory

1

1

-

Domovy se zvláštním režimem

3

-

1

Chráněné bydlení

-

-

1

Sociální služby ve zdravotnických zařízeních

-

1

-

Azylové domy

-

-

1

Krizová pomoc

1

-

-

Noclehárny

-

1

-

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OsZP

-

-

1

Terénní programy

1

-

-

Návazně na otázku týkající se cílových skupin, které je třeba lépe zabezpečit, pak byli
zástupci služeb dotázáni na sociální služby, u kterých je z jejich perspektivy žádoucí prioritní rozvoj.
Respondenti měli opět možnost z nabízeného seznamu vybrat až tři sociální služby, na jejichž rozvoj
by měla být v následujícím období směřována pozornost a tyto označit podle důležitosti. Jak vyplývá
z dat uvedených v Tabulce 10, primárně je potřeba rozvoje vnímána u služeb sociální péče, jako je
pečovatelská služba, odlehčovací služba nebo oba typy stacionářů a dále potom pobytové služby,
z nichž dominují domovy se zvláštním režimem. Dále byla jako prioritní vnímána potřeba rozvoje
služeb krizové intervence a terénních programů. Je tedy zřejmá souvislost mezi názorem
respondentů na nedostatečně zabezpečené potřeby (viz Tabulka 9) a názor na rozvoj sociálních
služeb, což je částečně dáno skladbou služeb, jejichž zástupci byli ochotni k vyplnění dotazníku.
Vzhledem k tomu, že služby sociální péče se z hlediska významnosti objevují také na druhém a třetím
místě, lze potřebu rozvoje těchto služeb chápat z pohledu respondentů jako naléhavou.
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4. Potenciál spolupráce sociálních služeb v ORP Židlochovice s dalšími subjekty
Samostatný tematický blok byl v dotazníku zaměřen na otázky spolupráce poskytovatelů
sociálních služeb při zajištění pomoci a podpory klientům. Cílem těchto otázek bylo sledovat,
zda jsou kromě samotných sociálních služeb využívány další přirozené zdroje, které mohou být
přínosné pro řešení životní situace klientů.
První ze série otázek tohoto typu směřovala ke spolupráci služeb s pracovníky Odboru
sociálních věcí městského úřadu Židlochovice. Na otázku odpovědělo všech 12 respondentů,
z toho 8 respondentů potvrdilo, že s pracovníky odboru při poskytování služby spolupracují. Další
4 respondenti pak uvedli zápornou odpověď, tedy nespolupracují. Tuto odpověď volili zástupci
obou služeb rané péče ve vzorku, dále zástupci anonymně označené pobytové služby sociální péče
a terénní služby bez bližší specifikace. Zejména u služeb rané péče je důvodem absentující
spolupráce malé zastoupení klientů z daného ORP a současně jejich velká územní působnost (až ve
21 ORP), spolupráci tedy řeší spíše ad hoc dle potřeby.
Co se týká hodnocení spolupráce s pracovníky Odboru sociálních věcí v uplynulém roce
ze strany těch zástupců služeb, kteří tento typ spolupráce potvrdili, tak v průměru byla hodnocena
známkou 1,5. Jinými slovy 4 respondenti hodnotili tuto spolupráci jako výbornou a 4 jako velmi
dobrou.
Respondenty popisovaný obsah spolupráce lze pak rozdělit na dva typy. První a významně
převažující typ je spolupráce bezprostředně související s poskytnutím intervence klientovi, jako
např. spolupráce při realizaci sociálního šetření, při vyhledávání vhodné služby, při předání klienta
sociálními pracovníky odboru směrem k poskytovateli sociální služby, spolupráce při vyřizování
dávek státní sociální pomoci nebo podpory, vyřizování sociálního bydlení, v neposlední řadě pak
vyřizování smlouvy o poskytnutí sociální služby u osob neschopných samostatně jednat. Kromě
toho také respondenti zmiňovali spolupráci se zástupci obce v rámci komunitního plánování nebo
v rovině obecnějšího předávání informací.
Jedním z aspektů vzájemného vztahu mezi poskytovateli sociálních služeb a Odborem
sociálních věcí města Židlochovice je možnost čerpání prostředků z dotačního programu pro
poskytovatele sociálních služeb v ORP Židlochovice (Podpora základních činností v oblasti
poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům SO ORP
Židlochovice). Jedna z otázek v této části dotazovacího nástroje proto směřovala právě k tomuto
dotačnímu programu. Zástupci služeb nejprve uvedli, zda v loňském roce (tzn. v roce 2018) za danou
službu podávali žádost o poskytnutí prostředků z tohoto dotačního programu. Kladně odpovědělo
9 zástupců služeb, naopak zkušenost s podáváním žádosti nepotvrdili zástupci obou služeb rané
péče a dále zástupce terénní služby bez upřesnění druhového označení. Respondenti, kteří
deklarovali zkušenost s dotačním programem, pak měli možnost ohodnotit vybrané parametry
tohoto dotačního řízení, tuto možnost využilo nakonec 8 zástupců služeb. Toto hodnocení je
prezentováno v Tabulce 11 a z výsledků lze usuzovat, že zástupci služeb jsou se základními
parametry dotačního řízení spíše spokojeni, resp. kritičtější vyjádření se objevilo pouze u hodnocení
časového harmonogramu řízení.
Tabulka 11 Hodnocení parametrů dotačního řízení
Parametry dotačního řízení

Hodnocení (průměrná známka)

Časový harmonogram

2,25

Administrativní náročnost

1,88

Poskytování informací

1,65

Dalším tématem v tomto bloku byly otázky týkající se spolupráce poskytovatelů
sociálních služeb s dalšími obcemi ve správním obvodu ORP Židlochovice. Obdobně jako
u předchozí otázky potvrdilo 9 zástupců sociálních služeb spolupráci s dalšími obcemi. Zástupci
reprezentující obě služby rané péče a anonymní terénní službu pak tento typ spolupráce nerozvíjí,
jako „nespolupráce“ byla v případě jedné z raných služeb chápána i negativní zkušenost s jednou
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obcí, která zamítla službě žádost o příspěvek. Ze strany zástupců služeb, kteří spolupráci potvrdili,
byla tato spolupráce hodnocena jako spíše dobrá (průměrná známka 1,88). Co se týká obsahu
spolupráce mezi poskytovateli služeb a obcemi, je v odpovědích popisováno zejména předávání
informací o službách zástupcům obcí (ať už z iniciativy samotných služeb nebo jako reakce
na poptávku ze strany obcí). Dále zprostředkování poradenství pro občany na základě poptávky
ze strany obce a také otázky spojené s opatrovnictvím.
Vzhledem k tomu, že při poskytování sociálních služeb je obvyklá návaznost na další
poskytovatele jiné pomáhající profese nebo veřejné instituce, byli zástupci poskytovatelských
organizací osloveni, zda je v rámci intervence nebo poskytování péče klientům jejich služby dochází
ke spolupráci s dalšími odborníky, organizacemi a institucemi.
Tabulka 12 Spolupráce sociálních služeb s dalšími odborníky a institucemi
frekvence spolupráce (abs.)

Instituce/organizace

téměř vždy

často

příležitostně

vůbec

Kontaktní pracoviště Úřadu práce

4

1

4

3

Krajský úřad

-

5

5

2

Další sociální služby

-

4

7

1

Zdravotnická zařízení

2

5

4

1

Protidrogový koordinátor (obec/kraj)

-

-

-

12

Romský poradce (obec/kraj)

-

-

1

11

Školy a vzdělávací zařízení

-

1

5

3

Správa sociálního zabezpečení

-

4

2

6

Policie ČR/Městská policie

-

-

3

9

Soud nebo Probační a mediační služba

-

1

2

9

-

-

2

10

Banky a jiné finanční instituce

-

-

1

11

Poskytovatelé a distributoři energií

-

-

1

11

Komerční
ubytovny)

poskytovatelé

pomoci

(např.

Z údajů uvedených v Tabulce 12 je zřejmé, že ke spolupráci sociálních služeb směrem
k dalším subjektům dochází. Navazující instituce nebo organizace jsou do značné míry
determinovány charakterem analyzovaného vzorku, ve kterém převažují služby zaměřené
na seniory a osoby s postižením. V tomto ohledu je proto pochopitelné, že více než polovina
respondentů potvrdila kontinuální nebo častou spolupráci se zdravotnickými zařízeními. Naopak
spolupráce se subjekty, které mohou být významné u služeb zaměřených na osoby ohrožené
sociálním vyloučením, je zastoupena pouze okrajově (protidrogový koordinátor, romský
koordinátor, soudy, PaMS, policie apod.). Spolupráce se školskými zařízeními je zastoupena zejména
ve vztahu k poskytování rané péče, případně pro služby sociální péče poskytované klientům
v mladším věku. Podle předpokladu jsou u většiny služeb zastoupeny kontakty na krajský úřad.
Za významný subjekt z hlediska sociálních služeb lze jednoznačně považovat Úřad práce, resp. jeho
kontaktní pracoviště, s ohledem na široké spektrum vykonávaných činností, se agenda kontaktního
pracoviště dotýká většiny poskytovatelů napříč cílovými skupinami.
Specifickou oblastí působení sociálních služeb je spolupráce s širší veřejností, zejména
s příbuznými klientů nebo s dobrovolníky. Na otázku, zda tento typ spolupráce v rámci dané služby
rozvíjejí, odpovědělo 8 zástupců sledovaných služeb kladně a 4 zástupci uvedli zápornou odpověď.
V případě kladných odpovědí pak měli respondenti možnost spolupráci blíže specifikovat. Mezi
spolupracujícími subjekty byli převážně zmiňováni blízcí a příbuzní klientů, spolupracující rodiny
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se pak zvláště u terénních služeb (jako raná péče) částečně prolínají s dobrovolníky, u třech
respondentů jsou pak dobrovolníci zmíněni explicitně jako specifický typ spolupráce. Z odpovědi je
patrné, že některé služby chápou spolupráci s veřejností jako významnou součást své existence
a pořádají akce cílené přímo na oslovení občanů.
Respondenti z řad zástupců sociálních služeb byli v dotazníku oslovení otázkou, zda by
uvítali organizování pravidelných setkání poskytovatelů sociálních služeb a zástupců obcí
ve správním obvodu ORP Židlochovice. Tento námět hodnotili všichni respondenti pozitivně, tzn.,
všichni zodpověděli tuto otázku kladně. Návazně potom měli možnost vyjádřit svoji představu
o frekvenci takového setkávání. Z údajů v Tabulce 12 je zřejmé, že převažuje představa organizovat
tento typ setkání jedenkrát nebo dvakrát ročně.
Tabulka 13 Názor na setkávání sociálních služeb s obcemi v ORP Židlochovice
Frekvence setkávání

Počet odpovědí (abs.)

1x ročně

6

2x ročně

6

Celkem

12

Většina respondentů také upřesnila obsah setkávání se zástupci obcí a lze konstatovat, že
výchozí představou je předávání informací. Posílení prvku informovanosti je u většiny respondentů
chápáno ve smyslu „sdílení informací“. Jednak v zájmu posílení informovaností obcí o zaměření
sociálních služeb, jejich nabídce a možnosti jejich využití při zajištění pomoci a podpory občanům.
Ale současně jsou obce vnímány jako významný zdroj povědomí o lidech v obtížné životní situaci.
Pojem informovanost většina respondentů bezprostředně spojuje s posílením spolupráce v zájmu
klientů nebo lépe řečeno v zájmu občanů.
Zástupci sociálních služeb měli také možnost se vyjádřit k otázce organizovat setkávání
všech poskytovatelů sociálních služeb s působností ve správním obvodu ORP Židlochovice.
Taková setkávání všichni respondenti, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, považují
za přínosná. Naprostá většina respondentů (11 z celkových 12 odpovídajících) se přiklonila
k pořádání společného setkání poskytovatelů s roční periodicitou, pouze jeden respondent uvedl
jako vhodnou frekvenci uspořádat setkání dvakrát ročně. V odpovědích na otázku po obsahu tohoto
setkání se obdobně jako u setkávání s obcemi objevují náměty související s předáváním informací,
část respondentů toto pak rozvíjí a společná setkávání s ostatními poskytovateli nahlížejí jako
možnost sdílení dobré praxe, někteří pak zcela explicitně spatřují v takovém setkání platformu pro
nastavení trvalého sdílení práce s klientem s dalšími službami, které se taktéž na řešení situace
klienta podílejí.
Většina respondentů s výjimkou zástupců odlehčovací služby také kladně reagovala
na otázku případné prezentace služby na společenských nebo kulturních akcích pořádaných
pro veřejnost, ať už pořádané městem Židlochovice nebo jinými obcemi v rámci správního obvodu.
Některé služby, zejména menší se sídlem mimo správní obvod jako např. raná péče, však avizovali
malou personální kapacitu v poměru k velkému prostorovému dosahu, což může být limitující pro
osobní účast zástupců služby na takových akcích. Alternativu spatřují v možnosti distribuce
informačních materiálů. Pro služby, které se trvale potýkají s odmítáním zájemců z kapacitních
důvodů (jako právě odlehčovací služba), může být další prezentace spíše problematická.
5. Stávající potíže a potenciální rozvoj poskytování sociálních služeb z pohledu
respondentů
V poslední části dotazníku dostali zástupci sociálních služeb prostor pro sdělení, s jakými
potížemi se při poskytování daného druhu služby nejčastěji potýkají nebo považují
za nejzávažnější. Možnost prezentovat takové sdělení využilo 10 z celkových 12 respondentů.
Prezentované potíže, které poskytování služeb provázejí lze na základě těchto odpovědí rozdělit
do tří skupin. První skupinu představuje téma financování sociálních služeb a to nejen z hlediska
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momentálního nedostatku financí, ale i z hlediska koncepčního – konkrétně se jedná o chybějící
víceleté financování. S tímto úzce souvisí další zdůrazňované téma, totiž politiku sociálních služeb,
zvláště na regionální úrovni – zástupci služeb považují některé podmínky nastavené donátorem, tj.
krajem, za obtížně naplnitelné, ale zmiňován je také obecnější problém nárůstu administrativy. Třetí
skupinu obtíží, která navazuje na obě dříve zmíněná témata, pak představuje nedostatek
kvalifikovaného personálu, zástupci služeb přitom nevidí příliš dobrou perspektivu řešení této
situace. Z dalších, jednorázově zmiňovaných komplikací, se jedná o potíže v komunikaci s rodinami
nebo nejasná očekávání klientů nebo rodinných příslušníků plynoucí z nízké informovanosti.
Co se týká potenciálního rozvoje sociálních služeb, které se zapojily do výzkumu, tak
v odpovědích jednoznačně převažuje zájem o kapacitní rozšíření služby tak, aby bylo možné pokrýt
potřeby žadatelů. Většina respondentů tyto plány poměrně realistiky spojuje s otázkou navýšení
finančních prostředků, ať už z dotací nebo příležitost financování prostřednictvím projektových
zdrojů.
6. Závěr
Jak již bylo konstatováno v předchozím textu, analýza poskytovatelů sociálních služeb
ve správním obvodu ORP Židlochovice byla realizována na poměrně malém vzorku 12 služeb
z celkového počtu 19 sociálních služeb působících v tomto správním obvodě. Kromě nízkého počtu
být při sledování výstupů limitující také druhová skladba služeb a jejich zaměření na omezený okruh
cílových skupin. Závěry formulované v tomto textu nelze tedy zobecňovat. Přesto je vhodné věnovat
při zvažování další strategie rozvoje služeb na místní úrovni pozornost námětům, na jaké cílové
skupiny a druhy služeb směřovat pozornost a případnou finanční pomoc.
Na druhou stranu lze říci, že toto šetření přineslo některé zajímavé výsledky. Především
zájem služeb o spolupráci v rámci správního obvodu ORP Židlochovice a to ať už se samotnou obcí
s rozšířenou působností a s dalšími obcemi v této lokalitě, ale také zájem o setkávání s dalšími
poskytovateli. Zajímavý může být také pohled na obtíže nebo negativa, která respondenti
s poskytováním služeb spojují. Většina z uváděných překážek kvalitního poskytování pomoci je
spojena spíše s obecným nastavením systému sociálních služeb v České republice, jako je např.
financování, nedostatek personálu nebo se strategií Jihomoravského kraje jako např. další rozvoj
služeb. Za pozitivní lze bezesporu považovat zjištění, že významné překážky pro poskytování služeb
nejsou ze strany jejich zástupců vnímány na lokální úrovni, tzn., politika města Židlochovice není
v tomto ohledu vnímána jako limitující. Typicky se toto např. projevilo při poměrně kladném
hodnocení dotačního programu města.
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1. Úvod
Předkládaný text představuje souhrn výsledků analýzy zadavatelů, tedy volených zástupců
obcí, která byla realizována jako jedna z aktivit projektu Plánování sociálních služeb pro ORP
Židlochovice. Ve správním obvodu ORP Židlochovice se nachází 24 obcí, včetně ORP Židlochovice.
Analýza zadavatelů se uskutečnila ve dvou etapách a vychází z několika datových zdrojů.
V první etapě byl realizován skupinový rozhovor s volenými zástupci – starosty obcí ORP
Židlochovice. Skupinové setkání se uskutečnilo v prostorách MěÚ Židlochovice v termínu 13. 6. 2019
za účasti 12 zástupců obcí, tedy polovina všech obcí v daném ORP. Na úvod setkání byli respondenti
vyzváni k zaznamenání individuálních odpovědí na otázky v zápisovém archu. Tyto otázky byly
následně diskutovány v rámci skupinového rozhovoru, kde měli přítomní zástupci obcí možnost
podrobněji objasnit svá stanoviska. Z diskuse byly pořízeny dva kontrolní písemné záznamy, které
byly také následně analyzovány. Ve druhé fázi pak byly v měsíci srpnu 2019 realizovány hloubkové
rozhovory se starosty tří obcí, kteří neparticipovali na první fázi, tzn., nebyli zapojeni
do skupinového rozhovoru. V rámci těchto hloubkových rozhovorů byla diskutována identická
témata. Z každého rozhovoru byly pořízeny dva kontrolní zápisy, které byly následně analyzovány.
2. Výstupy ze skupinového rozhovoru
Zástupci obcí byli nejprve dotázáni, zda se setkali ve svém nejbližším okolí s lidmi
v obtížné životní situaci, pro které není v současné době dostupná adekvátní pomoc.
V záznamovém archu jim byla předložena baterie cílových skupin, ze kterých mohli s využitím číslic
1-3 označit tři cílové skupiny, které považují za nejvíce dotčené nedostupností péče. Odpovědi
starostů jsou prezentovány v Tabulce 1. V tabulce jsou prezentovány všechny cílové skupiny, pro
přesnější náhled, které cílové skupiny považují respondenti za významné a které naopak zůstaly
zcela bez označení.
Tabulka 1 Cílové skupiny bez zajištění adekvátní pomoci
primární

Cílová skupina

sekundární

terciální

počty odpovědi vyjadřující nedostupnost pomoci (abs.)

samostatně žijící starší lidé, kteří kvůli zhoršenému
zdravotnímu stavu potřebují pomoc s domácností
nebo sebeobsluhou

8

-

1

rodiny, které se starají o dospělého člověka, který
z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebuje
soustavnou pomoc

1

4

-

rodiny, které se starají o dítě s postižením

-

-

1

lidé, kteří jsou závislí na: drogách – alkoholu gamblingu

-

2

2

lidé vystaveni násilí nebo šikaně; lidé, kteří nemají
stálé bydlení nebo jsou trvale bez domova

-

-

-

problémové děti, mládež, dospívající

-

1

-

příslušníci etnických menšin, kteří se nacházejí ve
složité životní situaci

-

-

-

osoby ve složité finanční situaci (např. nedostatečný
příjem, dlouhodobá zadluženost)

1

2

-

samostatně žijící lidé s postižením: tělesným –
mentálním – smyslovým

-

1

2
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primární

Cílová skupina

sekundární

terciální

počty odpovědi vyjadřující nedostupnost pomoci (abs.)

lidé po dlouhodobé léčbě nebo s chronickým
onemocněním, kteří potřebují pomoc s domácností
nebo se sebeobsluhou

1

3
1

rodiny, které nevykonávají řádnou péči o děti

Dále byli starostové dotázáni, zda jsou v kontaktu se zástupci nebo pracovníky
sociálních služeb, které poskytují službu občanům jejich obce. Polovina dotázaných (6 starostů)
poskytla zápornou odpověď, druhá polovina odpověděla kladně. Část respondentů (4 starostové)
pak upřesnila subjekt, se kterým jsou v kontaktu, popř. účel: Charita Rajhrad – mobilní služba,
OSPOD – vyřizování příspěvku na bydlení nebo náhradního bydlení pro sociálně slabou rodinu,
pečovatelská služba, v jednom případě byl kontakt popsán jako poskytování průběžných informací
o zajišťované službě.
Na otázku, zda považují za přínosné upořádat společné setkání všech poskytovatelů
sociálních služeb, kteří působí ve správním obvodu ORP Židlochovice a zástupců obcí v tomto
správním obvodu, odpověděli téměř všichni zúčastnění starostové kladně. Z celkového počtu
12 komunikačních partnerů volilo 11 kladnou odpověď, v jednom případě byla odpověď záporná.
Souhlas s konáním společného setkání je spojen s představou, že toto setkání by se mělo konat
s frekvencí 1x ročně (8 odpovědí) nebo s frekvencí 2x ročně (3 odpovědi). Častější frekvence je
z hlediska dotázaných nadbytečná. Z pohledu starostů by takové setkání mělo být využito zejména
pro vzájemné seznámení, prezentaci nabídky sociálních služeb nebo poskytování podrobnějších
informací ohledně obsahu sociálních služeb nebo podmínek poskytování, případně aktuální změny
v této oblasti.
S ohledem na demografické změny české populace a zejména předpokládaný demografický
vývoj, byli zástupci obcí dotázáni také na jejich představu o tom, kdo by měl zajistit péči lidem,
kteří už nezvládají samostatný život a nemohou se sami o sebe postarat. Na otázku odpověděli
všichni oslovení. Nejvíce starostové vyjadřovali názor, že péči by měla zajistit rodina v kombinaci
s profesionální službou, např. pečovatelská služba (6 odpovědí). Jako druhý nejčastější byl
zastoupen názor, že nejlépe je péči zajistit v domácím prostředí ze strany rodiny, které je však
nezbytné poskytnout pomoc, aby to zvládla (4 odpovědi). Dva zástupci obcí se pak přiklonili
k názoru, že zajištění takové péče je výhradně záležitostí rodiny.
Mezi tématy, která zaznívala ve skupinové diskusi z hlediska sociálních služeb, nejvíce
rezonovalo:
 Problematika financování sociálních služeb – zástupci obcí vyjadřovali nespokojenost se
stávajícím modelem spolufinancování, který je nastavený v rámci Jihomoravského kraje –
považují za problematické poskytovat finance s nejistotou jejich určení;
 S výše uvedeným bodem bezprostředně souvisí představa, kterou část starostů zastává,
o možnosti spolurozhodovat o přijetí klienta do sociální služby – starostové argumentují tím, že
mají povědomí o poměrech v rodinách žadatelů, např. zda je v domácnosti osoba schopná zajistit
péči a tedy zda je legitimní žádat o poskytnutí sociální služby, kterou by pak následně měla obec
spolufinancovat;
 Starostové považují za významné vyjednat ve spolupráci se Svazem měst a obcí možnost změny
financování, aby finance potřebné na zajištění sociálních služeb v ČR získaly statut mandatorních
výdajů, které bude garantovat stát, a nebudou poptávány po obcích;
 Starostové nahlížejí kriticky na praxi, kdy dochází u klienta k převodu trvalého bydliště
do pobytové sociální služby – v souladu s krajskou metodikou financování jim takto vzniká
povinnost spolufinancování těchto klientů,
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Starostové se při výkonu své funkce setkávají s řadou systémových potíží, které se
bezprostředně netýkají sociálních služeb, ale při dlouhodobé absenci jejich řešení mohou
v konečném důsledku významně ovlivnit nárůst poptávky po sociálních službách:
o Veřejné opatrovnictví – zejména problematika medikace
o Obchod s chudobou – potíže se soukromými ubytovnami
o Lidé v dlouhodobých finančních potížích – exekuce, dluhové pasti
3. Výstupy z individuálních rozhovorů

Pro realizaci individuálních rozhovorů byla uplatněna struktura otázek z dotazovacího archu,
který byl využit při skupinovém rozhovoru. Dotázaní starostové tří obcí ve správním obvodu ORP
Židlochovice v rámci individuálních rozhovorů nahlíželi dotazovaná témata obdobně jako účastníci
skupinové diskuse:
 Cílové skupiny dostatečně nepokryté sociálními službami – klíčové téma je stárnutí populace
a potřeba zajištění péče, optimálně v přirozeném prostředí; mezi další uváděné cílové skupiny
patří lidé bez přístřeší, obecně lze uvést, že se jedná o nepřizpůsobivé osoby nespolupracující při
zajištění pomoci; osaměle žijící muži, kteří nejsou schopni dostatečně zabezpečit sebe a vlastní
domácnost; lidé v dluhové pasti a v exekučním řízení; lidé závislí na alkoholu;
 Zdroje informaci o sociálních potížích v obci – tyto zdroje jsou velmi různorodé (obvykle
na principu osobních kontaktů a vztahů); většinou mají starostové dostatečný přehled
o případných krizových situacích nebo naopak dlouhodobě neřešených problémech; na druhou
stranu však zmiňovali také ostych občanů hledat zdroje pomoci skrze zprostředkování
pracovníky obecního úřadu;
 Komunikace s poskytovateli sociálních služeb – přímá komunikace poskytovatelů sociálních
služeb se zástupci obcí probíhá výjimečně, převažuje případně komunikace s konkrétními
pracovníky služeb, které v dané obci působí; zástupci obcí by uvítali pravidelnější kontakty
s poskytovateli a zejména předávání informací ze strany poskytovatelů; naopak komunikaci
s pracovníky sociálního odboru MěÚ Židlochovice popisují starostové jako pravidelnou a velmi
uspokojivou, stejně tak komunikaci s vedoucí PS, která je zřizována MěÚ Židlochovice; obce mají
nastaveny nástroje a postupy k pravidelnému informování občanů o sociálních službách;
 Stávající model financování sociálních služeb v JmK – tento model, tj., princip finanční
spoluúčasti, respondenti nezpochybňovali; stávající spolupráci s poskytovateli služeb, které
v obci působí, považují za velmi dobrou; lze předpokládat, že důvodem tohoto pozitivního
náhledu je charakter poskytovaných služeb, které se zaměřují převážně na cílové skupiny, jejichž
potřeby starostové považují za legitimní;
 Stanovisko k zajištění péče v rodině – rodina je respondenty chápána jako klíčový prvek zajištění
péče, nicméně starostové zohledňují také nutnost podpory rodiny pro zvládání této role;
z odpovědí lze dovodit, že jako optimální hodnotí kombinaci rodinné a profesionální péče, toto
potvrzuje i velmi kladné hodnocení významu pečovatelské služby.
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V následujícím textu jsou shrnuty výsledky ankety veřejnosti, která byla realizována jako
jedna z aktivit projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice. Do ankety se mohli
občané zapojit dvojím způsobem. Jednak byla anketa spojena s pořádáním akce Burza sociálních
služeb dne 8. 6. 2019, které se zúčastnilo odhadem více než 100 lidí. V rámci této akce mohli lidé
využít tištěné anketní lístky a vyplněné je na místě odevzdat do sběrného boxu. Vyplněný anketní
lístek odevzdalo na místě celkem 23 osob. Dále mohli občané využít elektronickou formu ankety.
Odpovědní formulář byl v době od 1. 7. 2019 do 14. 7. 2019 umístěn na webových stránkách města
Židlochovice a MAS Podbrněnsko. Tuto formu zapojení do ankety využilo 65 osob.
První otázku ve znění „Pokud se lidé ocitnou v obtížné životní situaci, kam a na koho by se
podle Vás měli obrátit o poskytnutí odborné rady nebo pomoci?“ zodpověděla většina účastníků
ankety. Z celkového počtu odpovědí na tuto otázku, pouze 9 osob neuvedlo odpověď, 79 osob pak
uvedlo konkrétní subjekty nebo instituce, které považují za vhodný zdroj informací nebo pomoci
v obtížné životní situaci, část odpovídajících zaznamenala více než jednu možnost.
Nejčastěji byl zmiňován obecní úřad, případně starosta dané obce – celkem 35x. Další
významně zastoupenou skupinou byl Odbor sociálních věcí na městském úřadě v Židlochovicích
(20 odpovědí). Rovněž se celkem 15x objevila odpověď, ze které nebyl jasný přesný název instituce,
tj. který obecní úřad, případně přesný název příslušného odboru. Nicméně je patrné, že samospráva
je odpovídajícími chápána jako podstatný zdroj informací. Jak další nejčastěji zmiňovaný zdroj
informací pak byla varianta poskytovatel sociální služeb, která byla uvedena celkem 18x. Ostatní
odpovědi jsou patrné v tabulce níže.
Odpověď

Četnost

Odpověď

Četnost

Obec či starosta
Odbor sociálních věcí MěÚ Židlochovice

35
20

Další subjekty (ČSSZ)
Přátelé

3
2

Poskytovatel sociálních služeb
Nejasné - Obec a Odbor sociálních věcí
Lékař
Rodina
Sociální pracovník - komunitní, terénní

18
15
7
6
4

Psycholog
Hledal bych informace na internetu
Cizí osoby
Právník

2
1
1
1

Druhou otázku ve znění „Máte ze svého okolí zkušenost s lidmi, kteří se nacházejí
v obtížné životní situaci a není pro ně dostupná pomoc a podpora?“ zodpověděli opět všichni
účastníci ankety, tzn., na tuto otázku bylo zaznamenáno celkem 88 odpovědí. Z toho většina
dotázaných (61 osob) zaznamenala negativní odpověď, tzn., že tento typ zkušeností nemají.
Z ostatních dotázaných, kteří uvedli kladnou odpověď, tedy 27 osob, specifikovalo 20 respondentů
o jaké osoby nebo situace nedostatečně saturované pomocí se jedná. Konkrétně uvedly celkem
28 odpovědí:








Problematika osob v bytové nouzi – osamělí samoživitelé v krizové situaci, případně
z důvodu domácího násilí apod. – celkem 8 odpovědí;
Problematika seniorů, kteří již nejsou schopni se sami o sebe postarat, nicméně nejsou
osamělí – většinou dlouhé čekací doby na pobytové služby – 7 odpovědí;
Bezdomovci – nechtějí svou situaci řešit a nespolupracují – 3 odpovědi;
Osamělí senioři – dlouhá čekací doba na pobytové služby – 2 odpovědi;
Neurčitá odpověď – dle odpovědi nelze konstatovat a zahrnout k jiným
odpovědím – 2 odpovědi;
Nedostatečná znalost veřejnosti – 1 odpověď;
Člověk na vozíku se špatnou psychikou, kterému zajišťuje péči pouze jedna
osoba – 1 odpověď;
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Osoby v dluhové pasti – 1 odpověď;
Osoba v invalidním důchodu s minimálním příjmem a bez vlastního bydlení – 1 odpověď.

Na základě poměrně malého počtu vyplněných anketních lístků nelze formulovat zásadní
závěry, nicméně je zcela zřetelné, že obecní úřad, popř. přímo městský úřad a sociální odbor, jsou
v tomto malém vzorku jasně zastoupeny jako dominující zdroj informací a zprostředkování pomoci
v případě obtížné životní situace.
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