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Vize 

Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a aktuální aktivity vedoucí k jejich 

naplnění a definuje ukazatele jejich realizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb města Blansko pro rok 2012 byl zpracován na základě 

konzultací a výstupů z pracovních skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na přípravě dokumentu spolupracovali členové pracovních skupin KPSS města Blansko 

Závěrečný dokument akčního plánu zpracovali: zaměstnanci oboru sociálních věcí 

Blansko, listopad 2011 
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ÚVOD 

 

„Akční plán rozvoje sociálních služeb města Blansko pro rok 2012“(dále jen Akční plán) 

pokračuje v realizaci cílů a opatření II. Komunitního plánu sociálních služeb města Blansko 2010-2011 

a dále obsahuje související aktivity pro rok 2012. Reaguje na aktuální poptávku po sociálních službách 

a svým obsahem konkretizuje záměry uvedené ve schváleném dokumentu II. Komunitní plán 

sociálních služeb města Blansko 2010 – 2011. Umožňuje jeho aktualizaci z pohledu ekonomického (v 

návaznosti na potřebnost jednotlivých služeb) nebo z pohledu odborné náročnosti služeb. 

Dokument navazuje na významné strategické materiály na krajské a národní úrovni v souladu 

se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní vizí komunitního plánu je funkční, dostupná efektivní síť sociálních služeb a 

souvisejících aktivit pro občany města. Akční plán umožňuje flexibilně reagovat na potřeby občanů 

města a stanovuje nové (případně rozšiřuje nebo utlumuje nevyužívané) cíle a opatření II. 

Komunitního plánu sociálních služeb města Blansko 2010-2011.  

Akční plán vyčísluje předběžné finanční náklady a kvalifikované odhady na provoz potřebných 

sociálních služeb a souvisejících aktivit v roce 2012. 

Ve zpracovaném dokumentu jsou k jednotlivým cílům a opatřením přiřazeni konkrétní 

poskytovatelé služeb či související aktivity. U každého z nich je vyjádřen předpokládaný rozpočet na 

provoz služby v roce 2012, okamžitá kapacita, kterou konkrétní služba disponuje a předpokládaný 

počet klientů, kteří využijí sociální službu nebo související aktivity v roce 2012.  

Pro vyhodnocení jednotlivých cílů a opatření byly sledovány předpokládané a skutečné 

neinvestiční náklady, úbytek/přírůstek klientů, personální zajištění a finanční zdroje pro zajištění 

služby (příloha č. 3). 

Na území města Blansko působí 10 poskytovatelů, kteří poskytují 19 druhů sociálních služeb 

(příloha č. 1). Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Blansko 

poskytuje sociální služby 15 poskytovatelů, kteří zajišťují 19 druhů sociálních služeb (příloha č. 2). 

Souběžně se sociálními službami jsou realizovány také související aktivity, a to v každé cílové 

skupině. Tyto aktivity jsou finančně zajišťovány jejími poskytovateli. 

U jednotlivých cílových skupin je uveden souhrn služeb, které jsou dané cílové skupině občanů 

poskytovány, včetně vyčíslení neinvestičních nákladů na provoz konkrétních služeb. 
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Celkové předpokládané náklady v roce 2012 na zajištění všech sociálních služeb a aktivit 

vyjádřených v Akčním plánu činí 167.800.513 Kč. Náklady na zajištění všech sociálních služeb v roce 

2011 činí 145.814.827 Kč. (příloha č. 3). 

Strategie tvorby Akčního plánu byla stejná jako při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb 

města Blansko. Akční plán nezahrnuje aktuální demografickou analýzu, k jeho zpracování byly využity 

podklady z realizovaného výzkumu potřeb v oblasti sociálních služeb v roce 2010 (září – listopad) a 

aktuální zmapování současné sítě sociálních služeb v ORP Blansko.  

 Zpracovaný Akční plán garantuje co možná nejreálnější dokument, v němž se promítají změny 

ekonomické, legislativní a změny sítě sociálních služeb a dále informace v poptávce po jednotlivých 

typech sociálních služeb. 

Na zpracování Akčního plánu 2012 spolupracovaly 4 pracovní skupiny (senioři, osoby se 

zdravotním postižením, mládež a rodina v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením), pod vedením 

týmu odborníků z jednotlivých cílových skupin. Členy pracovních skupin jsou zástupci veřejnosti, 

poskytovatelů sociálních služeb a pracovníci Městského úřadu Blansko, odboru sociálních věcí. 

Pracovní skupiny se zabývaly sociálními službami rozdělenými dle cílových skupin jejich 

uživatelů (senioři, osoby se zdravotním postižením, mládež a rodina v krizi, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením). 

Zpracovatelský tým projednal výstupy z realizovaného výzkumu „ Zjišťování potřeb uživatelů 

v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“. 

V rámci tvorby akčního plánu byla aktualizována síť sociálních služeb dle údajů z Registru 

poskytovatelů sociálních služeb, od poskytovatelů samotných a také bylo vyhodnoceno naplňování 

rozvojových opatření uvedených v II. Komunitním plánu sociálních služeb města Blansko 2010-2011.  
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VYHODNOCENÍ KPSS 2010 - 2011 

Komunitní plánování je metoda, kterou otevřeně plánujeme sociální služby na území města a 

SO ORP tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený opakující se proces zjišťování potřeb a 

zdrojů, hledání a plánování, realizace a vyhodnocování efektivity, kvality a komplexnosti. Metodou 

komunitního plánování řešíme sociální problémy, společenské, ekonomické i mravní vztahy na území 

města. 

Přínosy procesu komunitního plánování 

směrem k uživatelům 

 zajištění dostupnosti sociálních služeb, 

 zajištění informovanosti v oblasti sociálních služeb, 

 zajištění kvality života v přirozeném sociálním prostředí, 

 zajištění snížení sociální izolace u osob ohrožených sociálním vyloučením, 

 zajištění adaptace osob znevýhodněných ve společnosti a na trhu práce. 

směrem k sociálním službám 

 efektivní zajišťování jejich dostupnosti,  

 hospodárné využívání finančních prostředků v oblasti poskytování sociálních služeb, 

 posilování partnerství a vznik nových vztahů na poli sociálních služeb, 

 společné naplňování strategických dokumentů,  

 kvalitní systémová spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, 

 síťování sociálních služeb, 

 efektivní monitoring fungující sítě sociálních služeb. 

Obec má povinnost v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů aktivně zjišťovat potřeby lidí v určitém území a hledat způsoby jak tyto potřeby 

uspokojit vzhledem ke zdrojům, které jsou v dané lokalitě k dispozici.  

Zákon o sociálních službách1

♦ zachovávat lidskou důstojnost, 

 (§2 odst. 2) vymezuje priority, které musí sociální služby 

naplňovat: 

                                                           
1 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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♦ vycházet z individuálně určených potřeb, 

♦ podporovat rozvoj samostatnosti, 

♦ posilovat sociální začleňování, 

♦ poskytovat pomoc a podporu v náležité kvalitě, 

♦ zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod. 

Poskytované sociální služby  

Hlavním cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb na území města je vytvoření 

systému kvalitních a dostupných sociálních služeb s ohledem na nezbytné propojení jejich 

potřebnosti, kvality a dlouhodobě udržitelného způsobu financování sociálních služeb.  

Obec je základní občanskou komunitou, která je občanovi po rodině nejbližší, která svými 

sociálními aktivitami chrání jeho sociální zájmy. Rizikové sociální jevy jsou a budou místně velmi 

výrazně diferencovány, obec je místem pro jejich řešení. 

Současná síť sociálních služeb rámcově pokrývá všechny problematické aspekty na území 

města. Dlouhodobým cílem je zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb a rozšířit nabídku pro rizikové 

skupiny obyvatel v oblastech, které se ukázaly jako nedostatečné.  

Jedná se především o potřebu zřízení asistenční služby pro seniory, odlehčovací pobytové 

služby, určené osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického a zdravotního 

postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, cílem služby je umožnit 

pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Síť by měla flexibilně reagovat na potřeby komunity.  

V roce 2010 proběhla realizace projektu zaměřeného na výzkum potřeb uživatelů sociálních 

služeb. Došlo k novému zmapování sítě místně a typově dostupných sociálních služeb z pohledu 

respektování práv, zájmů a potřeb uživatelů. Realizace projektu zahrnovala nové mapování potřeb 

v jednotlivých cílových skupinách. Výzkum byl realizován ve spolupráci s odborníky, firmou AUGUR 

Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno2

Výběr dotazovaných respondentů byl proveden náhodným výběrem

 a financován v rámci individuálního projektu „Podpora 

plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“. 

3

                                                           
2 

, který je vzhledem 

k vybrané metodě vhodnější. 

Analýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Dostupná z:  
http://www.blansko.cz/urad/odbory/socialni/files/komunitni-planovani-popisna-cast.pdf 

3 Nahodilý výběr splňuje požadavky, že každý prvek má stejnou šanci dostat se do vzorku. Vychází 
z výběrového rámce, ze kterého se náhodně vybírají jedinci do vzorku. Pro zajištění náhodnosti lze využít jiné 
generátory náhodných čísel, tabulky náhodných čísel náhodné postupy. V rámci našeho výběru byl použit 
náhodný výběr jedinců do vzorku. 

http://www.blansko.cz/urad/odbory/socialni/files/vyzkum_potreb__2010__zaverecna__zprava_blansko.doc�
http://www.blansko.cz/urad/odbory/socialni/files/komunitni-planovani-popisna-cast.pdf�
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Výzkumné otázky realizovaného výzkumu potřeb byly zaměřeny na uživatele sociálních služeb. 

Na podkladě již získaných zkušeností v oblasti zjišťování potřeb bylo patrné, že byl dán prostor 

k vzájemné participaci.  

Sociální služby jsou členěny do tří oblastí: sociální poradenství, služby sociální péče, služby 

sociální prevence.  

Na území města bylo poskytováno k 31. 12. 2010 18 druhů sociálních služeb, celkem 9 

registrovanými poskytovateli, v souladu s § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

S ohledem na demografický vývoj se ukazuje, že služby sociální péče, které napomáhají zajistit 

fyzickou a psychickou soběstačnost klientů, s cílem umožnit jim v co nejvyšší možné míře zapojení do 

běžného života společnosti a v případech, kdy to vylučuje jejich zdravotní stav, se ukazují stále jako 

nedostatečné4

II. Komunitní plán sociálních služeb Města Blansko pro období 2010-2011 a navazující 

dokument Akčního plánu zahrnuje v navržených prioritách a opatřeních udržitelnost systému stávající 

sítě a rozvoj sociálních služeb ve městě se zaměřením na podporu bydlení seniorů a terénních služeb. 

.  

Aktuální informace k poskytovaným sociálním službám na území města a jejich současná 

kapacita je uvedena v projektových listech II. Komunitního plánu sociálních služeb Města Blansko 

2010-2011 a přílohách č. 1- 3, které tvoří přílohu Akčního plánu.  

Současný proces komunitního plánování sociálních služeb byl zaměřen na aktualizaci zjišťování 

potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb, a to metodami, které zajistily relevantní 

údaje pro zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a komunitního plánu města. 

Kvalita poskytovaných služeb je hodnocena v souladu s § 97 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách.  

Inspekce sociálních služeb jsou prováděny u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo 

vydáno rozhodnutí o registraci a u poskytovatelů uvedených v § 84 tohoto zákona odborným týmem 

inspektorů. Předmětem inspekcí sociálních služeb je zkoumání zejména kvality poskytovaných služeb 

a obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi poskytovateli a uživateli služeb 

v souladu s § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.   

 

                                                           
4Soudobá demografická prognóza poukazuje na to, že v roce 2050 bude v České republice žít přibližně půl 
milionu občanů ve věku 85 a více let a téměř tři miliony osob starších 65 let. Dle prognózy bude naděje na dožití 
při narození v roce 2050 činit pro muže 82 let a u ženy 86,7 let.  
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Plánovací fáze a realizační fáze, implementace plánu v praxi 

Navržené priority KPSS 2010 – 2011 pomohly vytvořit funkční systém sociálních služeb, zajistit 

dostatečnou informovanost veřejnosti a podporu aktivity dílčích cílových skupin. 

Priorita 1. Průřezová priorita pro všechny cílové skupiny 

Opatření 1.1 : Vytvoření navazujících informačních materiálů v oblasti sociálních služeb 

- naplněno. Realizace dílčích aktivit přispěla k informování široké veřejnosti v oblasti sociálních 

služeb. Poskytovatelé sociálních služeb na území města Blansko se zapojili do akce „Týden sociálních 

služeb ČR, který proběhl ve dnech od 10. do 16. října 2011. Informace o sociálních službách jsou 

dostupné na webových stránkách města Blansko, na webu poskytovatelů sociálních služeb, 

informační stojany jsou umístěny v budovách města.   

 Opatření 1.2 : Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb  

- naplněno. Hlavním cílem tohoto opatření bylo udržení kvalitní sítě terénních, ambulantních a 

pobytových sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením, pro mládež a rodinu, 

osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Opatření 1.3 : Odborné sociální poradenství  

- naplněno. Služba odborného sociálního poradenství je bezplatná. Ze strany Města Blansko je 

zajišťováno Poradnou pro rodinu manželství a mezilidské vztahy, přičemž narůstá klientela a jeví se 

potřeba rozšíření personální kapacity této služby. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 

přesunula pracoviště odborného sociálního poradenství z Blanska do Boskovic, služba je poskytována 

blanenským občanům pouze dva dny v týdnu, a to v pondělí a pátek. Toto zajištění se jeví jako 

nedostatečné.  

Priorita 2. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření 2.1 : Zapojení a pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením 

 - naplněno. Ve spolupráci s Úřadem práce (dále jen „ÚP“) a Svazem tělesně postižených v ČR, 

okresní organizací Blansko, bylo několik osob začleněno do vzdělávacích programů pořádaných ÚP 

z důvodu efektivního uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. Dochází k odbourání 

jejich izolace, osamělosti a znevýhodnění a zajištění možnosti lepšího uplatnění ve společnosti.  

Opatření 2.2 : Zkvalitnit sociální služby pro osoby se zdravotním postižením 

- naplněno. Postupně jsou odbourávány bariéry ve městě, je vytvářen jednotný systém v oblasti 

bariér a sledováno jeho naplnění. Jsou budovány bezbariérové přístupy do budov a zařízení. 
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Opatření 2.3 : Udržitelnost služby osobní asistence 

 - naplněno. Osobní asistence je služba, která umožňuje lidem se zdravotním postižením a 

seniorům žít způsobem, který se co nejvíce podobá přirozenému životu a pomáhá jim udržet 

důstojnou úroveň života. Tento druh sociální služby usiluje o to, aby člověk v nepříznivé sociální 

situaci mohl zůstat součástí přirozené místní komunity a mohl využívat místní instituce. Tuto službu 

lze občanům zprostředkovat prostřednictvím služeb poskytovaných Ligou vozíčkářů, která zajišťuje 

poradenský servis na území města a občanským sdružením HEWER . Vzhledem k malé poptávce po 

tomto typu služby je sjednávána služba jiného typu a to převážně terénní pečovatelská služba a 

terénní odlehčovací služba, a to na dobu nezbytně nutnou.  

Opatření 2.4 : Zapojení sociálních pracovníků v oblasti informovanosti pro osoby se 

zdravotním postižením 

 - naplněno. Zvýšit informovanost cílové skupiny v oblasti platných zákonů, nařízení, vyhlášek, 

zajišťuje: Město Blansko, Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizací Blansko, SONS Blansko, 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Liga vozíčkářů. 

Opatření 2.5 : Vytvoření chráněných pracovišť pro osoby zdravotně postižené 

 - naplněno. Došlo k vytvoření několik chráněných pracovišť u běžných zaměstnavatelů ve 

spolupráci s Úřadem práce a Svazem tělesně postižených v ČR, okresní organizací Blansko. 

Opatření 2.6 : Rozšíření kapacity chráněného bydlení Centra VELAN 

 - nenaplněno. V současné době funguje projekt chráněného bydlení Centrum Velan pro 

dospělé lidi s mentálním postižením, kteří nemají schopnost se uplatnit na trhu práce, ale jsou 

schopni se učit základům péče o domácnost a sebe samého a verbálně komunikovat s okolím. 

Chráněné bydlení umožňuje lidem s mentálním postižením bydlet samostatně, způsobem co nejvíce 

blízkému běžnému způsobu života. Bydlení má komunitní charakter, tj. obyvatelé si vzájemně 

pomáhají a samostatně si obhospodařují svoji společnou domácnost. V roce 2011 se podařilo 

vybudovat rehabilitační zahradu, kde klienti nacházejí prostor pro relaxaci i jednoduché sportovní 

vyžití. V současné době není v ORP dostatečná nabídka služeb chráněného bydlení pro osoby 

s tělesným postižením.  

I nadále bude nutné hledat finanční zdroje k realizaci rozšíření kapacity chráněného bydlení z 

důvodu narůstající poptávky. 

 

 



 
 

11 
 

Priorita 3. Sociální služby pro seniory  

Opatření 3.1 : Podpora poskytovatelů služeb pro seniory  

- naplněno. Hlavním cílem tohoto opatření je udržení fungující sítě terénních a pobytových 

služeb pro seniory v souladu s poptávkou. V současnosti fungují pro seniory na území města terénní a 

pobytové služby a jsou organizované sociálně aktivizační programy. Jako podpůrná složka působí 

aktivity organizované Městským klubem důchodců, Pečovatelskou službou Města Blansko, Poradnou 

pro rodinu manželství a mezilidské vztahy, Knihovnou Blansko. 

Opatření 3.2 : Aktivizační programy pro seniory 

- naplněno. Toto opatření se zaměřuje na podporu aktivizačních programů pro seniory 

zajišťovaných Městem Blansko, Svazem tělesně postižených v ČR, okresní organizací Blansko, SONS  

Blansko. 

Opatření 3.3 : Podpora zajištění bezpečnosti seniorů 

- naplněno. K bezpečnosti seniorů napomáhá telefonní volač Senior linky 156, který využívají 

osaměle žijící senioři města. Číslo Senior linky je napojeno přímo na Městskou policii. Dále je 

zajišťována krizová pomoc Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko. Linka důvěry je k 

dispozici nepřetržitě a slouží lidem, kteří jsou vystaveni vysokému riziku zdravotní i sociální izolace.  

Opatření 3.4 : Terénní služby pro seniory 

- naplněno. Terénní služby jsou důležitou součástí péče o seniory. Vyplývá to především z 

preference udržení nezávislosti jedince a důstojného prožití života v domácím prostředí po co možná 

nejdelší dobu. Vzhledem k sociodemografickému vývoji ve společnosti, který je provázen nárůstem 

počtu seniorů a stárnutím populace, se ukazuje potřeba udržení stávající sítě služeb a podpora rozvoje 

nových forem terénních a pobytových služeb.  

Opatření 3.5 : Rozšíření kapacity bydlení pro seniory v domově pro seniory, domovy se 

zvláštním režimem 

- naplněno. Hlavním cílem tohoto opatření je rozšíření kapacity lůžek pobytové služby určené 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického, duševního onemocnění, osobám se 

stařeckou demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Výstavba rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem 

byla zahájena v dubnu 2011, předpokládaný termín ukončení listopad – prosinec 2012. 

Opatření 3.6 : Výstavba bytů v domě s pečovatelskou službou 

- naplněno. Hlavním cílem tohoto opatření, rozšíření kapacity bydlení seniorů v domech s 
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pečovatelskou službou.  Realizováno září – říjen 2011. Kapacita bydlení rozšířena o 3 nové byty na DPS 

Pod Javory 32, Blansko. V roce 2011 byla dokončena výstavba DPS Ostrov u Macochy. V roce 2012 se 

předpokládá další etapa rekonstrukce DPS Pod Javory 32 Blansko s předpokladem navýšení kapacity 

cca o 3-4 byty. V rámci ORP se předpokládá dostavba DPS Vilémovice a rozšíření kapacity DPS ve 

Sloupě.  

Priorita 4.  Mládež, rodiny v problémech 

Opatření 4.1 : Podpora nízkoprahových center pro mládež: 

- naplněno. Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko zajišťuje prevenci a pomoc, 

včasné identifikování rizikových jedinců, včasnou intervenci.  

Opatření 4.2 : Krizové ubytování 

 – naplněno. Služba je realizována v souladu s komunitním plánem. Je zajišťována podpora 

stávající formy pomoci krizového ubytování v Blansku – krizové lůžko zajišťuje Diecézní charita Brno, 

Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Blansko, a to pro osamělé rodiče nebo rodiny, případně 

oběti domácího násilí. Do konce roku 2011 se předpokládá udržitelnost této služby. Z důvodu 

nedostatku finančních prostředků poskytovatel zvažuje omezení či ukončení poskytování této služby.  

Opatření 4.3 : Azylové bydlení 

– naplněno. Je zachována stávající podpora azylového bydlení pro matky s dětmi, a to v 

azylovém domě při Centru "PRO" Blansko a v Petrovicích.  

 – poskytovatel sociální služby Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko zajišťuje krizovou 

pomoc a azylové bydlení v budově bývalé mateřské školky. V rámci případných oprav budovy je 

doporučováno rozšíření kapacity.  

Služba je zajišťována na území ORP také azylovým domem „Lávka“ v Petrovicích, kapacita 

tohoto zařízení je naplněna. Současný společenský vývoj, krize manželských neshod končící rozvodem, 

je stále závažnějším společenským problémem, který má dopad na rodinu a její rozpad. Narůstá počet 

sociálně slabších rodin, které nedosahují na obvyklou formu bydlení (nájem, podnájem). 

Opatření 4.4 : Podpora poskytovatelů sociálních služeb pro mládež a rodiny v problémech  

 – naplněno. V rámci stanovených aktivit je toto opatření průběžně naplňováno. 

Podporou a distribucí pozitivních informací o sociálních službách pro rodiny v krizi a ohroženou 

mládež se daří změnit pohled veřejnosti na tyto služby. Je vytvořena platforma k setkávání bez 

předsudků, a to jak pracovníků SPOD, kurátorů pro mládež a dalších sociálních pracovníků působících 

v oblasti péče o rodiny s dětmi. Terénní programy a sociální práce s ohroženými rodinami v ORP je 
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zajišťována SPONOU Blansko.    

Priorita 5.  Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Opatření 5.1 : Krizová pomoc pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  

– naplněno. Předcházení sociálnímu vyloučení např. při zadlužení a neschopnosti splácet dluhy, 

předcházení rozpadu rodinných vazeb.  

– probíhá primární prevence ve fungujících rodinách díky klubu Ratolest 

– odborné sociální poradenství pro zadlužené rodiny se jeví jako nedostatečné   

– probíhají různé propagační kampaně ze strany poskytovatelů, kterými je ovlivňována 

společnost v postojích k domácímu násilí a vytváření příjemnějšího společenského klimatu, sociální 

pracovníci jsou odborně proškolováni v poradenských procesech směrovaných k těmto osobám.   

Opatření 5.2 : Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  

– naplněno.  Došlo k vytvoření spolupráce, vytvoření propagačních materiálů ze strany 

poskytovatelů sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu. Služba terénní programy Okno dokořán 

poskytuje pomoc lidem v jejich přirozeném prostředí, je zaměřena na dospělé osoby, které vedou 

rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy. Projekt SPONA Blansko, Okno dokořán 

Blansko – terénní programy zajišťují krizovou pomoc cílovým skupinám jako rodiny s dětmi, osamělí 

rodiče s nezaopatřenými dětmi, oběti domácího násilí včetně seniorů a zdravotně postižených osob. 

Jedná se o osoby, které řeší vztahové problémy nebo nepříznivou sociální situaci. Služba nabízí 

pomocí regionální psychosociální sítě pomoc těm, kteří si ji nechtějí nebo neumějí sami vyhledat.   

Projekt Víceúčelová drogová služba Blansko zajišťuje samostatné programy: 

a) zaměřené na minimalizaci škod způsobených užíváním návykových látek prováděný formou 

terénní sociální práce, 

b) programy poradenství + práce s informacemi zaměřené na rodiče a blízké uživatelů drog, 

dále pedagogy a veřejnost, prováděné zejména formou individuálního poradenství a komunikace s 

médii. 

Noclehárna 

Toto nízkoprahové zařízení poskytuje základní hygienu a přespání za úhradu nebo ve 

výjimečných případech zdarma (za odvedenou práci) mužům starším 18 let bez přístřeší. Služba je 

určena osobám bez přístřeší, mužům, přednostně s trvalým pobytem v Blansku a okrese Blansko.  
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Nízkoprahové denní centrum “Stará fabrika” 

Zajišťuje pomoc a podporu lidem bez domova, mužům i ženám starším 18 let v nepříznivé 

sociální situaci, po návratu z vazby nebo výkonu trestu. 

Byty zvláštního určení - bezbariérové byty 

Bezbariérové byty jsou určené pro bydlení osob se zdravotním postižením. V současnosti 

disponuje Město Blansko 14 bezbariérovými byty (na ulici Okružní, na ulici Ant. Dvořáka, na 

Zborovcích a v nově vybudovaných bytových domech na Písečné). Městys Jedovnice má tři 

bezbariérové byty.  

Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou  

Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou jsou určeny pro bydlení seniorů a 

zdravotně postižených dospělých občanů, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v 

domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření 

druhou osobou, nebo další osobní péči. Počet domů s pečovatelskou službou s byty zvláštního 

určení v ORP Blansko 8 (stávající kapacita) – 238 bytů.  Současná kapacita Domů s pečovatelskou 

službou Města Blansko je 120 bytů, v průběhu roku 2011 dojde k navýšení kapacity na 123 bytů.  

V roce 2011 bylo dále nově otevřeno 9 bytů v obci Ostrov u Macochy. 

Městys Sloup obdržel dotaci na výstavbu dalších 6 bytů, předpokládaný termín dokončení 

konec roku 2012 (rozšíření kapacity níže uvedená tabulka nezahrnuje). V obci Petrovice se jedná o 

chráněné byty se zajištěním pečovatelské služby. Obec Vilémovice obdržela dotaci na výstavbu 6 bytů 

zvláštního určení, předpokládaný termín dokončení březen 2012.  

 

Název obce Počet domů Počet bytů 

Blansko 2 120 

Adamov 1 27 

Černá Hora 1 14 

Jedovnice 1 40 

Ostrov u Macochy 1 9 

Petrovice * 1 21 

Sloup  1 7 

Celkem 8 238 

Tabulka č. 1 Přehled bytů DPS SO ORP Blansko 
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Ubytování pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi 

Na ulici A. Dvořáka 4a, Blansko (v rekonstruovaném internátě Metry Blansko) jsou vyčleněny 

dva jednopokojové byty pro poskytnutí ubytování osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi. Tyto 

byty jsou pronajímány na dobu určitou (jednoho roku) převážně osamělým matkám s nezaopatřenými 

dětmi. 

 

1. STRATEGIE ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2012  

Akční plán v rámci strategie zajištění poskytování sociálních služeb Města Blansko zachovává 

stabilizační variantu, plánuje pouze omezené množství rozvojových aktivit v oblasti sociálních služeb. 

Plánované aktivity zahrnují podporu registrovaných sociálních služeb a návazných služeb 

podpořených dotačním řízením MPSV ČR, Jihomoravským krajem a městem Blansko a dále 

z Individuálních projektů financovaných z ESF. 

I přes skutečnost, že v souvislosti s demografickým vývojem roste potřeba sociálních služeb, je 

v Akčním plánu preferováno zachování stávajících sociálních služeb s omezeným množstvím 

rozvojových aktivit tak, aby byla zachována stávající kvalita, dostupnost a účelnost, přístupnost, 

kontinuita a pokryty potřeby uživatelů sociálních služeb jak stávajících, tak nových, a to zejména 

s ohledem na ekonomickou a finanční krizi „úsporná opatření vlády“. 

 Vzhledem k tomu, že poskytovatelé sociálních služeb se potýkají s velkou nejistotou v 

souvislosti s objemem finančních prostředků určených k financování sociálních služeb ze státního 

rozpočtu a připravovanými legislativními změnami v roce 2012 je nutné, v co největší míře využívat 

alternativních zdrojů financování sociálních služeb.  

Některé typy sociálních služeb získaly finanční podporu z individuálního projektu 

Jihomoravského kraje (dále jen IP JMK) již od roku 2009.  

Sociální služby zařazené do systému financování IP JMK : Centrum PRO Blansko- azylový dům, 

Centrum PRO Blansko – sociálně aktivizační programy, Okno dokořán Blansko – terénní programy, 

SPONA Blansko – terénní programy, Stará fabrika Blansko – sociální rehabilitace, Stará fabrika 

Blansko – nízkoprahové denní centrum, Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko – 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, „Lávka“ – azylový dům pro matky. Tyto služby získaly 

v roce 2011 finanční podporu ve výši 15 378 813 Kč.  

Finanční prostředky města jsou využívány zejména v oblasti investičních výdajů na podporu 

rozšíření kapacit bydlení pro seniory. Rekonstrukce bytů DPS Pod Javory 32 Blansko byla finančně 

podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 595 000 Kč.   
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Podpora v rámci individuálního projektu pro oblast sociálních služeb v ORP Blansko je 

předpokládaná pro rok 2012 ve stejné výši jako v roce 2011.  

I když se rok 2012 může jevit v této souvislosti jako mírně optimistický, je nutno si uvědomit, že 

v roce 2012 realizace některých rozvojových opatření nebude možná bez finanční podpory z ESF. 

Příloha č. 3. Finanční podpora z ESF je jedním z nástrojů pro dosažení sociálních cílů a především 

jejich rozvoje. 

Dle zaslaných údajů poskytovateli sociálních služeb se předpokládá, že v roce 2012 budou 

realizována další rozvojová opatření, která přinesou potřebu navýšení finančních prostředků o cca 26 

911 000 Kč (a to z důvodu rozšíření kapacit domova se zvláštním režimem - Senior centra Blansko a 

LUMINA  Křtiny).  

Služby uvedené v tomto Akčního plánu jsou navrhovány k plné podpoře pro rok 2012. 

Dotačně z MPSV ČR - prostředků státního rozpočtu určených na financování základních typů a 

forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi, jejichž výčet je dán zákonem o 

sociálních službách (návaznost na § 101 a § 104 zákona o sociálních službách). K dotaci prostředků 

Strukturálních fondů EU, vč. individuálního projektu na poskytování služeb sociální prevence 

v Jihomoravském kraji. K dotaci z rozpočtu Města Blansko pro rok 2012 budou navrhovány sociální 

služby podpořené již v roce 2011 (příloha č. 4). 

Pro služby, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 akčního plánu budou v případě volných finančních 

prostředků v rámci individuálního projektu platit podmínky uvedené v přílohách č. 1, 2, 3, 4  akčního 

plánu.  

Přehled aktivit bez vazby na finanční zdroje, které budou v roce 2012 rozšiřovat síť sociálních 

služeb Města Blansko a jsou navrženy také k podpoře v tomto akčním plánu (Tabulka č. 2) 

Název aktivity Realizátor aktivity Financování 

Cílová skupina  
Senioři 

Zájmové kroužky 
Aktivizační programy 

Město Blansko 
MKD Blansko 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

Senior Point 
 KLAS – Klub aktivních seniorů 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

Financováno z ESF 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko, Liga vozíčkářů, 

Svaz tělesně postižených  
 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 
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Cílová skupina 
Osoby se zdravotním postižením 

Aktivity pro přípravu ke studiu a výkonu povolání 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

ve spolupráci s ARPZPD v 
ČR5

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

 

Návazné aktivity pro klienty stacionáře 
Hnutí Humanitární 

Pomoci, Blansko 
 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

Agentura podporovaného zaměstnávání 
Svaz tělesně postižených 
v České republice , o.s. 

 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

Rozvoj a vytváření chráněných pracovních míst 
Svaz tělesně postižených 
v České republice , o.s. 

ÚP 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

Cílová skupina 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Adamov – rozšíření terénní služby 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

Probační služba 
Probační a mediační 

služba 
Zajišťováno 

realizátorem aktivity 

Centrum cizinců 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

Tabulka č. 2 : Přehled aktivit bez vazby na finanční zdroje  

Údaje uvedené v Příloze č. 3 vycházejí z projektových záměrů zaslaných do 10. října 2011 na odbor 

sociálních věcí, oddělení sociálních služeb obcemi a poskytovateli sociálních služeb  ORP Blansko. 

2. FINANCOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU 2012 
 

V této kapitole jsou charakterizovány a stanoveny náklady, resp. předpokládané náklady a 

zdroje financování u sociálních služeb uvedených v přílohách Akčního plánu č. 1 až 4. 

Výše nákladů na sociální služby v roce 2011 

Celková výše nákladů v rámci jednotlivých sociálních služeb pro rok 2011 je uvedena dle 

skutečnosti zaslané poskytovateli sociálních služeb. Celková výše nákladů v roce 2011 činí 

145.814.827 Kč. 

Výše předpokládaných nákladů na rok 2012 

Náklady na stávající sociální služby jsou oproti předpokladu roku 2011 vyšší o 21 985 686 Kč. 

Největší finanční nárůst je patrný u cílové skupiny senioři cca o 13 %.  

                                                           
5 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 
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Obecně ke způsobu stanovení výše nákladů na stávající služby a rozvojová opatření: Celkové 

náklady na rok 2012 byly u každé sociální služby přepočteny a rozděleny na stávající sociální službu a 

rozvojové opatření. Náklady pro rok 2012 byly stanoveny ve výši nákladů předpokládaných 

poskytovateli sociálních služeb. 

Mezi hlavní zdroje financování sociálních služeb patří: 

 Státní rozpočet - dotace MPSV ČR. 

 Evropský sociální fond. 

 Jihomoravský kraj. 

 Obce. 

 Fondy zdravotních pojišťoven (pouze domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, domovy se zvláštním režimem). 

 Uživatelé. 

 Ostatní zdroje (např. dary, nadace, sbírky). 

Předpokládá se, že v průběhu celého roku 2012 bude realizován IP JMK. Dosavadní vývoj 

ukazuje, že výše dotace MPSV ČR a její podíl na financování sociálních služeb, který byl předpokládán, 

se jeví jako málo pravděpodobný, a také nebyl v roce 2008, 2009, 2010, 2011 v požadovaném 

rozsahu podpořen. 

V akčním plánu 2012 jsou tedy nastaveny a upřesněny 100% podíly a absolutní objemy 

jednotlivých zdrojů financování s ohledem na stávající a předpokládaný vývoj. 

Sociální služby navrhované k financování z rozpočtu města Blansko v roce 2012 

Finanční prostředky určené k financování sociálních služeb budou projednávány v rámci 

schvalování rozpočtu na rok 2012. Příloha č.4  

3. CÍLE A OPATŘENÍ JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN 

Sociální služby  

Podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění jsou službami zajišťujícími pomoc a podporu 

lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a jsou poskytovány za účelem sociálního začlenění, 

nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo 

jejich rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. 

Sociální služby mohou být občanům poskytovány v jejich domácím prostředí jako tzv. terénní služby 

(služba je doručována až k uživateli domů – například služby osobní asistence, pečovatelská služba 

apod.), ambulantně (uživatel dochází do zařízení – například denní centra, denní stacionáře apod.) 

nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem). 
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Definice souvisejících aktivit 

Související aktivity zahrnující nabídku činností, které nejsou sociální službou dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, jejichž nedílnou součástí jsou prorodinné služby, které síť 

sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto služeb by pomoc a podpora osobám v nepříznivé 

sociální situaci byla neúplná (např. vzdělávání, volnočasové aktivity, aj.). 

Struktura cílů a opatření 

Pro řazení jednotlivých cílů je stanovena „strategická“ struktura. Znamená to, že pro každou 

pracovní skupinu je stanovená struktura jednotlivých cílů i s daným názvem cíle. Následně jsou 

stanovena jednotlivá opatření pro naplňování cíle. 

Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb 

- jedná se o cíl, který vyjadřuje nutnost udržení sociálních služeb, které se již na území ORP 

nacházejí a jejich existence je vyjádřena zjištěnými potřebami občanů  

Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

-  jedná se o potřebu rozšíření již existujících sociálních služeb, kdy rozšíření služby je 

podloženo neuspokojenými potřebami žadatelů o službu (nezávisle na poskytovateli) 

Cíl 3: Vznik nových sociálních služeb 

-  jedná se o vznik nové sociální služby, která nebyla pro občany města v dané cílové skupině 

poskytována a její vznik je podložen neuspokojenými potřebami žadatelů o službu 

Cíl 4: Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit 

- jedná se o podporu rozvoje aktivit, které s poskytováním sociálních služeb úzce souvisí a 

nezbytně je doplňují 

Pracovní skupiny 

- senioři  

- občané se zdravotním postižením 

- mládež a rodina v krizi 

- občané ohrožení sociálním vyloučením 
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4. SENIOŘI 

Základní informace o pracovní skupině 

Koordinátor: Bc. Ivana Kouřilová 

Kontaktní osoba: Bc. Anna Kalová 

Počet členů:  15 

Kontakt: kourilova@blansko.cz 

Pracovní skupina je rozčleněna na 3 pracovních sekce, a to pro pobytové, terénní a ambulantní 

služby pro seniory a pracovní skupina pro volnočasové aktivity pro seniory. 

V rozvojovém opatření 2.2 – Domovy se zvláštním režimem došlo k úpravě sledovaného 

indikátoru kapacity služby. Plánovaná kapacita 40 míst pro osoby se specifickými potřebami byla po 

konzultaci s předpokládaným poskytovatelem této služby navýšena. Předpokládá se rozšíření kapacit 

cca o 90 lůžek domova se zvláštním režimem. 

Přehled cílů a opatření 

Cíl 1. Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství § 37 

Opatření 1.2 Pečovatelská služba § 40 

Opatření 1.3 Odlehčovací služby § 44 

Opatření 1.4 Domovy pro seniory § 49 

Opatření 1.5 Domovy se zvláštním režimem § 50 

Opatření 1.6 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením § 66 

Opatření 1.7 Terénní programy § 6 

mailto:kourilova@blansko.cz�
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Opatření – cílová skupina senioři – kapacita, rozpočet služby na rok 2012 
 

Opatření -Sociální 
služby 

Název služby/identifikátor Poskytovatel 
Rozpočet 2012/zdroje 

financování 

Opatření 1.1  
§ 37 odborné 

sociální 
poradenství 

Sociální poradna - Sjednocená 
organizace nevidomých a 

slabozrakých  
Identifikátor 2112505 

Sjednocená organizace 
nevidomých a 

slabozrakých ČR 

255 000 Kč 
MPSV ČR, zřizovatel 

obec, ostatní 

Charitní poradna 
Identifikátor 6343505 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

892 060 Kč 
MPSV ČR JmK, obce, 

ostatní 

Opatření 1.2 
§ 40 pečovatelská 

služba 

Pečovatelská služba 
Identifikátor 8466325 

Město Blansko 
8 331 857 Kč 

MPSV ČR, zřizovatel, 
příjmy od uživatelů 

Pečovatelská služba Českého 
červeného kříže Blansko 
Identifikátor 4104942 

 
 
 
 

Český červený kříž, 
oblastní spolek Blansko 

1 270 000 Kč 
MPSV ČR JmK, obce, 
příjmy od uživatelů, 

ostatní 
Charitní pečovatelská služba 

Blansko 
Identifikátor 2826680 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

6 306 000 Kč 
MPSV ČR JmK, obce, 

uživatelé, ostatní 

Pečovatelská služba města 
Adamova 

Identifikátor 4175011 
Město Adamov 

911 000 Kč 
MPSV ČR, zřizovatel,  

uživatelé 
 

Pečovatelská služba městys 
Jedovnice  

Identifikátor 7811357 
Městys Jedovnice 

1 833 250 Kč 
MPSV ČR, zřizovatel, 

uživatelé 

Pečovatelská služba Petrovice 
Identifikátor 3164323 

Obec Petrovice 
892 000 

MPSV ČR, zřizovatel, 
uživatelé 

Opatření 1.3 
§ 44 odlehčovací 

služba  

Odlehčovací služba 
Identifikátor 9236152 

 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

725 000 Kč 
MPSV ČR JmK, obce, 

uživatelé, ostatní 

Opatření 1.4 
§ 49 domovy pro 

seniory 

SENIOR centrum Blansko, 
příspěvková organizace 
Identifikátor 8234276 

Jihomoravský kraj 
20 537 000 Kč 

MPSV ČR, zřizovatel, 
uživatelé, ostatní 

Domov pro seniory Černá Hora 
Identifikátor 4238164 

Jihomoravský kraj 
6 405 000 Kč 

MPSV ČR, zřizovatel, 
uživatelé, ostatní 

Opatření 1.5 
§ 50 domovy se 

zvláštním režimem 

SENIOR centrum Blansko, 
příspěvková organizace 
Identifikátor 8761774 

Jihomoravský kraj 
15 500 000 Kč 

MPSV ČR, zřizovatel, 
uživatelé, ostatní 

Domov pro seniory Černá Hora 
Identifikátor 3690323 

Jihomoravský kraj 
43 002 000 Kč 

MPSV ČR, zřizovatel, 
uživatelé, ostatní 

Opatření 1.6 
§ 66 sociálně 

aktivizační služby 
pro seniory a osoby 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, 

oblastní odbočka Blansko 
Identifikátor 1049273 

Sjednocená organizace 
nevidomých a 

slabozrakých ČR 

155 000 Kč 
MPSV ČR, obce, 

ostatní 
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se zdravotním 
postižením 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 
Identifikátor 5971770 

Svaz tělesně postižených 
v ČR, o.s. 

560 000 Kč 
MPSV ČR, ostatní 

Pěkná modrá Doubravice 
Identifikátor 1843516 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 640 135 Kč 
MPSV ČR, ESF, obce, 

ostatní 

Opatření 1.7 
§ 69 terénní 

programy 

Spona Blansko 
Identifikátor 9568907 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 774 010 Kč 
MPSV ČR JmK, ESF, 

ostatní 
Okno dokořán Blansko 

Identifikátor  
Identifikátor 9219409 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko  

478 789 Kč 
MPSV ČR JmK, ESF, 

ostatní 
Celkem   108 935 966 Kč 

Tabulka č.3:  Opatření senioři - udržitelnost služeb 

 
Cíl 2. Rozvoj sociálních služeb 

Opatření 2.1 Osobní asistence § 39 

Opatření 2.2 Domovy se zvláštním režimem § 50 

 

Opatření -Sociální 
služby 

Název služby/identifikátor Poskytovatel 
Rozpočet 2012/zdroje 

financován 

§ 39 osobní 
asistence  

HEWER 
Jihomoravský kraj 

Identifikátor 4076320 

HEWER -  občanské 
sdružení 

220 000 Kč 
MPSV ČR JmK, obce, 

uživatelé, ostatní 

§ 50 domov se 
zvláštním režimem 

SENIOR centrum Blansko, 
příspěvková organizace 
Identifikátor 8761774 

Jihomoravský kraj 
8 368 000 Kč 

MPSV ČR, zřizovatel, 
uživatelé, ostatní 

LUMINA  
Identifikátor 2405551 

LUMINA občanské 
sdružení 

11 105 000 Kč 
MPSV ČR JmK, obce, 

uživatelé, ostatní 
Celkem   19 693 000 Kč 

Tabulka č. 4. Opatření senioři - rozvoj služeb 
 

Cíl 3. Vznik nových sociálních služeb 

Není plánován 

 

Cíl 4. Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 Zájmové kroužky, aktivizace seniorů 

Opatření 4.2 Senior Point – poradenství, odeslán na příslušné pracoviště dle předchozí domluvy 

KLAS – Klub aktivních seniorů – Katolický dům v Blansku – tréninky paměti, rozvoj kognitivních funkcí 

Opatření 4.3 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (poskytuje i Liga vozíčkářů) 
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Opatření -Sociální 
služby 

Název aktivity Poskytovatel Financování 

Opatření 4.1 
 

Zájmové kroužky 
Aktivizační programy 

Město Blansko 
MKD Blansko 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

 

Opatření 4.2 
Senior Point 

 KLAS – Klub aktivních seniorů 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

Financováno z ESF 
 

Opatření 4.3 
Půjčovna rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko, Liga vozíčkářů, 

Svaz tělesně postižených  
 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

 
Tabulka č. 5. Aktivity- cílová skupina senioři 

Statistický přehled 

Pro tuto cílovou skupinu je poskytováno 8 sociálních služeb a 3 související aktivity. Celkové 

neinvestiční náklady na zabezpečení služeb pro seniory a souvisejících aktivit pro rok 2012 činí 

128 628 966 Kč. 

 

5. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 
Základní informace o pracovní skupině 

Koordinátor: Mgr. Zuzana Brodová 

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Šamalík 

Počet členů:  10 

Kontakt: zuzana.brodova@kr-jihomoravsky.cz 

Přehled cílů a opatření 

Cíl 1. Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství § 37 

Opatření 1.2 Pečovatelská služba § 40 

Opatření 1.3 Denní stacionáře § 46 

Opatření 1.4 Chráněné bydlení § 51 

Opatření 1.5 Raná péče § 54 

Opatření 1.6 Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením §66 

Opatření 1.7. Sociální rehabilitace § 70 – Doubravice nad Svitavou – Emanuel 

 

mailto:zuzana.brodova@kr-jihomoravsky.cz�
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Opatření – cílová skupina osoby se zdravotním postižením – kapacita, rozpočet služby na rok 2012 
 

Opatření - Sociální 
služby 

Název služby/identifikátor Poskytovatel  
Rozpočet 

2012/zdroje 
financován  

Opatření 1.1  
§ 37 odborné 

sociální poradenství 

Sociální poradna - Sjednocená 
organizace nevidomých a 

slabozrakých  
Identifikátor 2112505 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 

ČR 

255 000 Kč 
MPSV ČR, obce, 

zřizovatel, ostatní 

Charitní poradna 
Identifikátor 6343505 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

892 060 Kč 
MPSV ČR, JmK, 
obce, ostatní 

Opatření 1.2 
§ 40 pečovatelská 

služba 

Pečovatelská služba 
Identifikátor 8466325 

Město Blansko 
8 331 857 Kč 

MPSV ČR, JmK, 
  

 Charitní pečovatelská služba 
Blansko 

Identifikátor 2826680 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

6 306 000 Kč  
MPSV ČR, JmK, 
obce, uživatelé, 

ostatní 

Český červený kříž, oblastní 
spolek Blansko 

Identifikátor 4104942 

Český červený kříž, oblastní 
spolek Blansko 

1 270 000 Kč 
MPSV ČR, JmK, 
obce, příjmy od 

uživatelů, ostatní 

Pečovatelská služba města 
Adamova 

Identifikátor 4175011 
Město Adamov 

911 000 Kč 
MPSV ČR, 
zřizovatel,  
uživatelé 

 

Pečovatelská služba městys 
Jedovnice  

Identifikátor 7811357 
Městys Jedovnice 

1 833 250 Kč 
MPSV ČR, 
zřizovatel, 
uživatelé 

Pečovatelská služba Petrovice 
Identifikátor 3164323 

Obec Petrovice 

892 000 Kč 
MPSV ČR, 
zřizovatel, 
uživatelé 

Opatření 1.3  
§ 46 denní 
stacionáře 

Domov OLGA 
Identifikátor 8559032 

Hnutí Humanitární Pomoci, 
Blansko 

3 686 530 Kč 
MPSV ČR, JmK, 

obce, zřizovatel, 
uživatelé, ostatní 

Opatření 1.4 
§ 51 chráněné 

bydlení 

Centrum VELAN 
Identifikátor 8269535 

Hnutí Humanitární Pomoci, 
Blansko 

1 461 140 Kč 
MPSV ČR, JmK, 

obce, zřizovatel, 
uživatelé, ostatní 

Opatření 1.5 
§ 54 raná péče 

Středisko rané péče SPRP Brno 
Identifikátor 4123958 

Společnost pro ranou péči, 
občanské sdružení 

Kapacita 100 

4 280 000 Kč 
MPSV ČR, JmK, 
obce, ostatní 

Opatření 1.6  
§ 66 sociálně 

aktivizační služby 
pro seniory a osoby 

se zdravotním 
postižením 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR,  

oblastní odbočka Blansko 
Identifikátor 1049273 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 

ČR 

155 000 Kč 
MPSV ČR, obce, 

ostatní 

Svaz tělesně postižených v České 
republice , o.s. 

Identifikátor 5971770 

Svaz tělesně postižených 
v České republice , o.s. 

560 000 Kč 
MPSV ČR, ostatní 
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Pěkná modrá Doubravice 

Identifikátor 1843516 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

Ambulantní forma 15, 
terénní 5 

1 640 135 Kč 
MPSV ČR, ESF, 
obce, ostatní 

Opatření 1.7 
§ 70 Sociální 
rehabilitace 

Emanuel Doubravice 
Identifikátor 2140197 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

2 600 292 Kč 
MPSV ČR, ESF, 
JmK, uživatelé, 

ostatní 

Celkem   35 074 264 Kč 

Tabulka č. 6: Opatření osoby se zdravotním postižením - udržitelnost služeb  
 
Cíl 2. Rozvoj sociálních služeb 
Není plánován 
 
Cíl 3. Vznik nových sociálních služeb 
Opatření 3.1 Sociální rehabilitace § 70 – Liga vozíčkářů, případně 1-2x do měsíce možno odborné 

sociální poradenství ze strany pracovníků brněnského pracoviště 

Opatření -Sociální 

služby 
Název služby/identifikátor Poskytovatel 

Rozpočet 2012/zdroje 

financován  

Opatření 3.1 Sociální rehabilitace Liga vozíčkářů, o.s. 
800 000 Kč 

ESF 
 

Tabulka č. 7: Opatření osoby se zdravotním postižením - rozvoj služeb 
 
Cíl 4. Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit 
 
Opatření 4.1 Aktivity pro přípravu ke studiu a výkonu povolání 

Opatření 4.2 Návazné aktivity pro klienty stacionáře 

Opatření 4.3 Agentura podporovaného zaměstnávání 

Opatření 4.4 Svépomocné organizace 

Opatření 4.5 Rozvoj a vytváření chráněných pracovních míst 

 

Opatření – sociální 
služby 

Název aktivity Poskytovatel Financování 

Opatření 4.1 
Aktivity pro přípravu ke studiu a 

výkonu povolání 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

ve spolupráci s ARPZPD v 
ČR6

 
 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

Opatření 4.2 
 

Návazné aktivity pro klienty 
stacionáře 

Hnutí Humanitární 
Pomoci, Blansko 

 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

Opatření 4.3 
 

Agentura podporovaného 
zaměstnávání 

Svaz tělesně postižených 
v České republice , o.s. 

 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

                                                           
6 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 
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Opatření 4.4 
 

Svépomocné organizace   

Opatření 4.5 
 

Rozvoj a vytváření chráněných 
pracovních míst 

Svaz tělesně postižených 
v České republice , o.s. 

ÚP 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

Tabulka č. 8: Aktivity - cílová skupina osoby se zdravotním postižením  

Statistický přehled 

 Pro tuto cílovou skupinu je poskytováno 8 služeb a 4 související aktivity. Celkové 

neinvestiční náklady na zabezpečení služeb a souvisejících aktivit pro rok 2012 činí 35 074 264 Kč. 

 

6. MLÁDEŽ, RODINA V KRIZI 

Základní informace o pracovní skupině 

Koordinátor: Mgr. Blanka Bendová 

Kontaktní osoba:  Mgr. Helena Kotová 

Počet členů:  10 

Kontakt: nzdm.blansko@podaneruce.cz 

Přehled cílů a opatření 
 
Cíl 1. Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství § 37 

Opatření 1.2 Azylové domy § 57 

Opatření 1.3 Krizová pomoc § 60 

Opatření 1.4 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež § 62 

Opatření 1.5 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 

Opatření 1.6 Terénní programy § 69 

Opatření – cílová skupina mládež, rodina v krizi – kapacita, rozpočet služby na rok 2012 
 

Opatření -Sociální 
služby  Název služby/identifikátor  Poskytovatel Rozpočet 2012/zdroje 

financován 

Opatření 1.1  
§ 37 odborné 

sociální poradenství 

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy 

Identifikátor 3995545 
Město Blansko 

1 376 722 Kč 
MPSV ČR, zřizovatel 

Charitní poradna 
Identifikátor 6343505 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

892 060 Kč 
MPSV ČR, JmK, obce, 

ostatní 

mailto:nzdm.blansko@podaneruce.cz�
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Opatření 1.2  
§ 57 azylové domy 

Centrum „PRO“ Blansko 
Identifikátor 3296431 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

3 692 026 Kč 
MPSV ČR, JmK, 
uživatelé, ESF 

Lávka – azylový dům pro matky 
s dětmi 

Identifikátor 6640712 
Obec Petrovice 

3 276 000 Kč 
MPSV ČR, ESF, 

zřizovatel, uživatelé 

 Opatření 1.3  
§ 60 krizová pomoc 

Magdala 
Identifikátor 2055224 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 601 500 Kč 
MPSV ČR, JmK, ostatní 

Centrum „PRO“ Blansko 
Identifikátor 2973315 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 083 600 Kč 
MPSV ČR, JmK, obce, 

ostatní 

Okno dokořán - krizová pomoc 
Identifikátor 3977071 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 218 800 Kč 
MPSV ČR, JmK, obce, 

ostatní 

Opatření 1.4  
§ 62 nízkoprahové 
zařízení pro děti a 

mládež 

Nízkoprahový klub pro děti a 
mládež PVC 

Identifikátor 2474603 

Sdružení Podané ruce, 
o.s 

2 248 000 Kč 
MPSV ČR, ESF, JmK, 

obce, ostatní 

Zlatá zastávka Adamov 
Identifikátor  

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 090 000 Kč  
MPSV ČR, ESF, JmK, 

obce, ostatní 

Opatření 1.5 
§65 sociálně 

aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Centrum „PRO“ Blansko 
Identifikátor 4135113 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 076 682 Kč 
MPSV ČR, ESF, JmK, 

ostatní 

Opatření 1.6 
§ 69 terénní 

programy 

Spona Blansko 
Identifikátor 9568907 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 774 010 Kč 
MPSV ČR, ESF, JmK, 

ostatní 

Víceúčelová drogová služba 
Blansko 

Identifikátor 6927954 

Sdružení Podané ruce, 
o.s. 

1 956 000 Kč 
MPSV ČR, JmK, obce, 

ostatní 

Celkem   21 285 400 Kč 

Tabulka č. 9: Opatření mládež a rodina v krizi - udržitelnost služeb 
 
 

Cíl 2. Rozvoj sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 3. Vznik nových sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 4. Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 Adamov – rozšíření terénní služby – ve stádiu úvahy, poptávka na službu v okolních 

obcích je, otázkou zůstává ve financování 

Opatření 4.2 Projekt probační služba – zřízení a fungování služby v roce 2012 - 2013 
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Opatření 4.3 Centrum cizincům – služby pro cizince v Blansku, nyní neregistrovaná služba, funguje 

pod Charitou, zajišťují ve spolupráci s Integračním centrem v JMK. Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi zajišťují pro děti a rodiče doučování a další programy – nedostatečná kapacita, 

problém s jazykovou barierou a tlumočením při jednání na úřadech.  

 

Opatření – sociální 
služby 

Název aktivity Poskytovatel Financování 

Opatření 4.1 
Adamov – rozšíření terénní 

služby 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

 

 
Zajišťováno 

realizátorem aktivity 
 
 Opatření 4.2 

Probační služba 
Probační a mediační 

služba 
Zajišťováno 

realizátorem aktivity 
 

Opatření 4.3 
Centrum cizincům 

Klub Ratolest 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

 
Tabulka č. 10: Aktivity - cílová skupina mládež a rodina v krizi  

Statistický přehled 
 
Pro tuto cílovou skupinu je poskytováno na území ORP Blansko 6 sociálních služeb a 3 související 

aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb a souvisejících aktivit pro rok 2012  

činí 21 285 400 Kč. 

 

7. OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 
 
Základní informace o pracovní skupině 

Koordinátor: Bc. František Kratochvíl 

Kontaktní osoba: Jiří Valnoha MA, DiS. 

Počet členů:  7 

Kontakt: dennicentrum.blansko@caritas.cz 

Přehled cílů a opatření 

Cíl 1. Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství §37 

Opatření 1.2 Telefonní krizová pomoc § 55 

Opatření 1.3 Nízkoprahová denní centra § 61 

Opatření 1.4 Noclehárny § 63 

mailto:dennicentrum.blansko@caritas.cz�
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Opatření 1.5 Terénní programy § 69 

Opatření 1.6 Sociální rehabilitace § 70 

Opatření – cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením – kapacita, rozpočet služby na rok 
2012 
 

Opatření – sociální 
služby  Název služby/identifikátor  Poskytovatel  Rozpočet 2012/zdroje 

financován  

Opatření 1.1 
§ 37 odborné sociální 

poradenství 

Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

Identifikátor 3995545 
Město Blansko 

1 376 722 Kč 
MPSV ČR, zřizovatel 

Charitní poradna 
Identifikátor 6343505 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

892 060 Kč 
MPSV ČR, JmK, obce, 

ostatní 
 

Opatření 1.2  
§ 55 telefonní krizová 

pomoc 

Linka důvěry Blansko 
Identifikátor 3835771 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 650 485 Kč 
MPSV ČR, JmK, obce, 

ostatní 

Opatření 1.3 
§ 61 nízkoprahová 

denní centra 

Stará fabrika Blansko – 
nízkoprahové denní centrum 

Identifikátor 4841959 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 723 047 Kč 
MPSV ČR, ESF, JmK, 

obce, ostatní 

Opatření 1.4  
§ 63 noclehárny 

Noclehárna pro muže Blansko 
Identifikátor 5317909 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 197 000 Kč 
MPSV ČR, obce, 

uživatelé, ostatní 

Opatření 1.5  
§ 69 terénní programy 

SPONA Blansko - terénní 
programy 

Identifikátor 9568907 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 774 010 Kč 
MPSV ČR, ESF, JmK, 

ostatní 

Víceúčelová drogová služba 
Blansko 

Identifikátor 6927954 
Sdružení Podané ruce, o.s. 

1 956 000 Kč 
MPSV ČR, JmK, obce, 

ostatní 
 

Opatření 1.6 
§ 70 sociální 
rehabilitace 

Stará fabrika Blansko –sociální 
rehabilitace 

Identifikátor 6387699 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 421 538 Kč 
MPSV ČR, ESF, JmK, 

ostatní 

Celkem   11 990 862 Kč 

Tabulka č. 11: Opatření osoby ohrožené sociálním vyloučením - udržitelnost služeb 
 
 
Cíl 2. Rozvoj sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 3. Vznik nových sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 4. Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 Centrum cizincům 
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Opatření 4.2 Krizová lůžka pro ženy, příp. noclehárna pro ženy – na problém naráží nejen charita, ale i 

ostatní poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb v ORP Blansko 

Podané ruce, nemocnice, terénní program 

Opatření -Sociální 
služby 

Název aktivity Poskytovatel Financování 

Opatření 4.1 Centrum cizincům 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

 

Opatření 4.2 Krizová lůžka pro ženy 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
 

Zajišťováno 
realizátorem aktivity 

 

Statistický přehled 

Pro tuto cílovou skupinu je na území ORP Blansko poskytováno 6 sociálních služeb a 2 

související aktivity. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb a souvisejících aktivit jsou pro 

rok 2012 předpokládány ve výši 11 990 862 Kč. 

 

ZÁVĚR 

Stávající síť sociálních služeb je podpořena II. Komunitním plánem Města Blansko 2010-2011, 

který byl schválen usnesením č. 222 na 17. zasedání Zastupitelstva města Blansko konaném dne 9. 3. 

2010 a dále tímto Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Města Blansko pro rok 2012. 

Předkládaný dokument je zpracován v souladu se strategií Jihomoravského kraje pro období 

2012-2014. Podporuje udržitelnost systému kvalitních a dostupných sociálních služeb na území města 

a na území SO ORP Blansko v souladu s potřebami, kvalitou a dlouhodobou udržitelností, a to i z 

pohledu financování sítě sociálních služeb. Na podkladě realizované analýzy potřeb uživatelů v oblasti 

poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje říjen – prosinec 2010 bylo poukázáno 

na potřebu rozšíření sítě sociálních služeb pro seniory s kognitivními poruchami. Realizované výzkumy 

poukázali na nedostatečnou kapacitu lůžek domova se zvláštním režimem, absenci služeb osobní 

asistence a odlehčovací služby pobytové formy. 

Na základě těchto skutečností dojde v roce 2012 k rozšíření kapacit těchto služeb v SO ORP 

Blansko a to o 40 lůžek domova se zvláštním režimem SENIOR centrum Blansko, příspěvkové 

organizace a o 50 lůžek domova se zvláštním režimem LUMINA  – Křtiny.  

Na základě deklarované potřebnosti ze strany uživatelů sociálních služeb došlo v roce 2011 k 

registraci odlehčovací služby (poskytoval DCHB, Oblastní charita Blansko) terénní formy a nabídce 
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služeb osobní asistence sdružením HEWER. Odlehčovací služba byla v roce 2011 finančně podpořena 

z rozpočtu Města Blansko. Nabídka k zajišťování osobní asistence neziskovou organizací HEWER, 

střediskem Brno & Jihomoravský kraj bude podpořena za předpokladu aktivního využívání ze strany 

občanů města. 

Ve výše uvedených případech se nejedná o vznik nové služby, ale o rozšíření kapacit stávajících 

registrovaných služeb. Příloha č.1 mapuje síť sociálních služeb na území města Blansko pro rok 2011-

2012 a v příloze č. 2. síť sociálních služeb SO ORP Blansko v roce 2011-2012. V příloze č. 3 

analyzujeme poskytovatele, personální a finanční zajištění služeb i za předpokladu navýšení 

uživatelské i personální kapacity některých sociálních služeb a v příloze č. 4 jsou uvedeny sociální 

služby podpořené z rozpočtu Města Blansko v roce 2011. 

V současné době na území města Blansko nezisková organizace Liga vozíčkářů zajišťuje službu 

sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o neregistrovanou sociální službu. 

Tato služba je finančně podpořena do konce roku 2012 z Evropského sociálního fondu.  

Akční plán zahrnuje nutné změny v oblasti nabídky a poskytování sociálních služeb, a to jak na 

území města Blansko a, tak i v ORP Blansko. 

 



AKČNÍ PLÁN

ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012

Komunitní plánování sociálních
služeb Blansko

PŘÍLOHY
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PŘÍLOHA 1 
Přehled registrovaných sociálních služeb na území Města Blansko 
v roce 2011-2012 

Sociální služba Název zařízení Poskytovatel 
Počet služeb na území 

města 

§ 37 odborné sociální 
poradenství 

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy 

Město Blansko 

3 

Sociální poradna - Sjednocená 
organizace nevidomých a 

slabozrakých  

Sjednocená organizace 
nevidomých a 

slabozrakých ČR 

Charitní poradna DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

§ 39 osobní asistence Hewer 
Hewer – občanské 

sdružení 
1 

§ 40 pečovatelská 
služba 

Pečovatelská služba města 
Blansko 

Město Blansko 

3 
Charitní pečovatelská služba 

Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
Pečovatelská služba Českého 

červeného kříže Blansko 
Český červený kříž 

oblastní spolek Blansko 
§ 44 odlehčovací 

služby 
Odlehčovací služba 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 

§ 46 denní stacionáře Domov OLGA 
Hnutí Humanitární 

Pomoci 
1 

§ 49 domovy pro 
seniory 

SENIOR centrum Blansko, 
příspěvková organizace 

Jihomoravský kraj 1 

§ 50 domovy se 
zvláštním režimem 

SENIOR centrum Blansko, 
příspěvková organizace 

Jihomoravský kraj 1 

§ 51 chráněné bydlení Centrum VELAN 
Hnutí Humanitární 

Pomoci 
1 

§ 54 raná péče Středisko rané péče SPRP Brno 
Středisko rané péče, 

SPRP Brno 
1 

§ 55 telefonická 
krizová pomoc 

Linka důvěry Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
1 

§ 57 azylové domy Centrum „PRO“ Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
1 

 
 

§ 60 krizová pomoc 
 
 

Magdala Blansko  
DCHB, Oblastní charita 

Blansko  
 

3 
 
 

Centrum „PRO“ Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 

Okno dokořán Blansko  
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
§ 61 nízkoprahová 

denní centra 
Stará fabrika Blansko 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 
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§ 62 nízkoprahové 
zařízení pro děti a 

mládež 

Nízkoprahový klub pro děti a 
mládež PVC Blansko 

Sdružení Podané ruce, 
o.s. 

1 

§ 63 noclehárny Noclehárna pro muže Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
1 

§ 65 sociálně 
aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 
Centrum „PRO“ Blansko 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

1 

§ 66 sociálně 
aktivizační služby pro 

seniory a osoby se 
zdravotním 
postižením 

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s.okresní organizace 

Svaz tělesně postižených 
v ČR o.s.,okresní 

organizace Blansko 
2 

 
 
 

§ 69 terénní programy 
 
 

SONS – ČR  - Blansko 
Sjednocená organizace 

nevidomých a 
slabozrakých ČR 

 
 
 
 

3 
 
 

Okno dokořán Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 

SPONA Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 

§ 70 sociální 
rehabilitace 

Víceúčelová drogová služba 
Blansko 

Sdružení Podané ruce, 
o.s. 

2 
Stará fabrika Blansko – sociální 

rehabilitace 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 

 

Vyhodnocení   

Na území města Blansko je poskytováno 19 druhů sociálních služeb. Jejich poskytování zajišťuje 10 
poskytovatelů. 
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PŘÍLOHA 2 
Přehled registrovaných sociálních služeb na území SO ORP Blansko 
v roce 2011 - 2012 
 

Sociální služba Název zařízení Poskytovatel Celkem služeb 

§ 37 odborné sociální 
poradenství 

Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

Město Blansko 

3 
Sociální poradna - Sjednocená 

organizace nevidomých a 
slabozrakých  

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 

ČR 

Charitní poradna DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

§ 39 osobní asistence Hewer  Hewer – občanské sdružení 1 

§ 40 pečovatelská služba 

Pečovatelská služba města 
Blansko 

Město Blansko 

 

6 

Charitní pečovatelská služba 
Blansko 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

Pečovatelská služba města 
Adamova 

Město Adamov 

Dům s pečovatelskou službou Městys Jedovnice 

 

 

Pečovatelská služba Petrovice Obec Petrovice 

Pečovatelská služba Českého 
červeného kříže Blansko 

Český červený kříž oblastní 
spolek Blansko 

§ 44 odlehčovací služby Odlehčovací služba 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
1 

§ 46 denní stacionáře Domov OLGA Hnutí Humanitární Pomoci 1 

§ 49 domovy pro seniory 

SENIOR centrum Blansko, 
příspěvková organizace 

Jihomoravský kraj 

2 

Domov pro seniory Černá Hora, 
příspěvková organizace 

Jihomoravský kraj 

§ 50 domovy se 
zvláštním režimem 

SENIOR centrum Blansko, 
příspěvková organizace 

Jihomoravský kraj 

3 Domov pro seniory Černá Hora, 
příspěvková organizace 

Jihomoravský kraj 

Lumina  Lumina 

§ 51 chráněné bydlení   1 Centrum VELAN Hnutí Humanitární Pomoci 

§ 54 raná péče Středisko rané péče SPRP Brno Středisko rané péče SPRP 1 
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Brno 

§ 55 telefonní krizová 
pomoc 

Linka důvěry Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
1 

§ 57 azylové domy 

 

Centrum „PRO“ Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko  

2 Lávka – azylový dům pro matky s 
dětmi 

Obec Petrovice 

 § 60 krizová pomoc 

Centrum „PRO“ Blansko DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

 

3 
Magdala Blansko DCHB, Oblastní charita 

Blansko 

Okno dokořán Blansko DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

§ 61 nízkoprahová denní 
centra 

Stará fabrika Blansko  
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
1 

§ 62 nízkoprahové 
zařízení pro děti a 

mládež 

Nízkoprahový klub pro děti a 
mládež PVC Blansko 

Sdružení Podané ruce, o.s 

2 

Zlatá zastávka Adamov 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 

§ 63 noclehárny Noclehárna pro muže Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 1 

§ 65 sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi 

Centrum „PRO“ Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
1 

§ 66 sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 

postižením 

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s. , okresní organizace  

 

Svaz tělesně postižených v 
ČR, o.s. , okresní organizace 

Blansko 
 

3 
SONS ČR - Blansko 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 

ČR 

Pěkná modrá Doubravice  
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 

 

§ 69 terénní programy  

Okno dokořán Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 

 

3 

 SPONA Blansko  DCHB, Oblastní charita 

terénní programy Blansko 

Víceúčelová drogová služba 
Blansko 

Sdružení Podané ruce, o.s. 
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§ 70 sociální rehabilitace 

Stará fabrika Blansko – sociální 
rehabilitace  

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

2 

Emanuel Doubravice 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 

 

Vyhodnocení   

Na území SO ORP  Blansko je poskytováno 19 druhů sociálních služeb. Jejich poskytování zajišťuje 
15 poskytovatelů.  
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PŘÍLOHA 3 
Analýza poskytovatelů sociálních služeb SO ORP Blansko 2011- 2012 
 

Služba Poskytovatel Okamžitá /denní 
/ celková 
kapacita 

Počet pracovníků 
přímé / nepřímé 
péče – pro rok 
2011/2012 

Rozpočet 
2011 

Předpokládané 
fin. náklady na 
rok 2012 

Zdroje financování v 
letech 2011 / 2012 

§ 37 odborné sociální 
poradenství 

Město Blansko Okamžitá 3 /  
ročně 2350 
intervencí 

3 1.091.000,- 1.376.772,- Zřizovatel, MPSV 

SONS Blansko 10 /   / 150 1 255.000,- 255.000,- Zřizovatel, obec, MPSV, 
ostatní 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Okamžitá 3/ 120 
intervencí měsíčně/ 
616 uživ. ročně 

1,36 / 0,23 //  
1,9 / 0,23 

648.000,- 892.060,- Dotace obce, JmK, MPSV, 
ostatní 

§ 39 osobní asistence HEWER – občanské 
sdružení 

30 0 / 1 
dále DPP a DPČ 

- 220.000,- Dotace obce, JmK, MPSV, 
uživatelé, ostatní 

§ 40 pečovatelská 
služba 

Město Blansko 16 / 240 / 480 19 / 4 8.179.182,- 8.331.857,- Zřizovatel, MPSV, uživatelé 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

14 / 15 / 430 14,5 / 1,67 // 
15,5 / 1,67 

5.879.000,- 6.306.000,- Dotace obce, JmK, MPSV, 
uživatelé, ostatní 

Český červený kříž, 
oblastní spolek 
Blansko 

4/10/50/ 4/4 884.700,- 1.270.000,- Dotace obce, JmK, MPSV, 
uživatelé 

Město Adamov 3 / 60 / 100 3 / 2 1.063.000,- 911.000,- Zřizovatel, MPSV, uživatelé 
Městys Jedovnice 3 / 39 3 / 0 2.539.000,- 1.833.250,- Zřizovatel, MPSV, uživatelé 
Obec Petrovice 3 / 28 / 28 3 / 3 628.000,- 892.000,- Zřizovatel, MPSV, uživatelé 

§ 44 Odlehčovací 
služby 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

5 / 6 / 80 0,75 / 0,29 // 
1,38 / 0,29 

514.535,- 725.000,- Dotace obce, JmK, MPSV, 
uživatelé, ostatní 

§ 46 denní stacionáře Hnutí Humanitární 
Pomoci 

35 / 35 6,5 / 2 3.691.140,- 3.686.530,- Zřizovatel, dotace obce, 
JmK, MPSV, uživatelé, 
ostatní 
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§ 49 Domovy pro 
seniory 

Domov pro seniory 
Černá Hora, 
příspěvková 
organizace 

20 lůžek 9,804 / 3,483 6.165.039,- 6.405.000,- Zřizovatel, MPSV, uživatelé, 
ostatní 

Senior centrum 
Blansko, příspěvková 
organizace 

70 lůžek 22,6 / 13,2 // 
24,4 / 13,2 

19.135.000,- 20.537.000,- Zřizovatel, MPSV, uživatelé, 
ostatní 

§ 50 Domovy se 
zvláštním režimem 

Domov pro seniory 
Černá Hora, 
příspěvková 
organizace 

135 lůžek 66,196 / 23,517 41.625.961,- 43.002.000,- Zřizovatel, MPSV, uživatelé, 
ostatní 

Senior centrum 
Blansko, příspěvková 
organizace 

34 lůžek 
 

2011 – 24,4 / 8,8 // 
2012 – 24,6 / 8,8 // 
 

15.260.000,- 15.500.000,- 
 

Zřizovatel, MPSV, uživatelé, 
ostatní 

XI.2012 – 74 lůžek XI. 2012 – 46,6 / 11,8  + 8.368.000,- Zřizovatel, MPSV, uživatelé, 
ostatní 

Lumina 2011 - 25 lůžek //  
2012 - 50 lůžek 

2011 - 19 //  
2012 - 26 

5.243.493,- 11.105.000,- Dotace obce, JmK, MPSV, 
uživatelé, ostatní 

§ 51 Chráněné bydlení Hnutí Humanitární 
pomoci 

8 / 8 / 8  3,75 / 0,45 1.461.140,- 1.461.140,- Zřizovatel, dotace obce, 
JmK, MPSV, uživatelé, 
ostatní 

§ 54 raná péče Středisko rané péče 
SPRP Brno 

100 klientů 5,534 / 2,825  4.280.,000,- Dotace obce, JmK, MPSV, 
ostatní 

§ 55 telefonní krizová 
pomoc 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

měsíční kapacita –  
103 kontaktů, 114 
hovorů/ 2808 ročně  

2,82 / 0,37 // 
3,75 / 0,37 

1.413.800,- 1.650.485,- Dotace obce, JmK, MPSV, 
ostatní 

§ 57 azylové domy DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

24 / 24 / 24 6,6 / 1,45 // 
6,1 / 1,45 

4.349.662,- 3.692.026,- Dotace JmK, MPSV, 
uživatelé 

Obec Petrovice 28 / 28 / 28 8 / 8 2.450.000,- 3.276.000,- Zřizovatel, dotace MPSV, 
uživatelé, ESF 
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§ 60 krizová pomoc DCHB, OCHB – 
Centrum „PRO“ 
Blansko 

5 / 8 / 8 1,61 / 0,19 // 
2,4 / 0,19 

717.800,- 1.083.600,- Dotace obce, JmK, MPSV, 
ostatní 

DCHB, OCHB – 
Magdala Blansko 

Okamžitá 2/  
roční 213  

2,51 / 0,83 // 
3,3 / 0,47 

1.477.500,- 1.601.500,- Dotace JmK, MPSV, ostatní 

DCHB, OCHB – Okno 
dokořán Blansko 

Okamžitá 2 / 
Roční 217 

2,55 / 0,23 // 
2,9 / 0,28 

1.109.000,- 1.218.800,- Dotace obce, JmK, MPSV, 
ostatní 

§ 61 nízkoprahová 
denní centra 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

10 / 40/ 180 
5588 kontaktů ročně 

4,2 / 0,7 // 
3,98 / 0,7 

2.122.604,- 1.723.047,- Dotace JmK, MPSV, ESF, 
ostatní 

§ 62 nízkoprahové 
zařízení pro děti a 
mládež 

Sdružení Podané 
ruce, o.s. 

25 - 55 4 2.071.000,- 2.248.000,- Dotace obec, MPSV, ESF. 
ostatní 

 DCHB, OCHB – Zlatá 
zastávka Adamov 

17/35/84 
4732 kontaktů 

2,84 / 0,7 // 
2,5 / 0,5 

1.261.000,- 1.090.000,- Dotace obec, JmK, MPSV, 
ESF, ostatní 

§ 63 noclehárny DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

15 / 15 / 58 2,44 / 0,42 // 
2,45 / 0,42 

1.136.700,- 1.197.000,- Dotace obec, MPSV, 
uživatelé, ostatní 

§ 65 sociálně 
aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

24 / 24 2,7 / 0,2 // 
2,8 / 0,2 

1.039.376,- 1.076.682,- Dotace JmK, MPSV, ESF, 
ostatní 

§ 66 sociálně 
aktivizační služby pro 
seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Svaz tělesně 
postižených v ČR, 
o.s., okresní 
organizace Blansko 

Okamžitá - 2 2 807.000,- 560.000,- Dotace obec,  JmK, MPSV, 
ostatní 

SONS ČR 35-40 1,2 155.000,- 155.000,- Dotace obce, MPSV, ostatní 

DCHB, OCHB – Pěkná 
modrá Doubravice 

Ambulantní forma 
15/25 
terénní forma 1/5 

2,15 / 1,85 // 
3,5 / 0,92 

1.233.000,- 1.640.135,- Dotace obce, MPSV, ESF, 
ostatní 

§ 69 terénní programy DCHB, OCHB – Okno 
dokořán Blansko 

Okamžitá 2/ 
Roční 349 

2,9 / 5 1.024.773,- 478.789,- Dotace JmK, MPSV, ESF, 
ostatní 

DCH, OCHB – SPONA 
Blansko 

Okamžitá 3 /  
Roční 559 

4,95 / 0,55 //  
4,3 / 0,425 

2.307.752,- 1.774.010,- Dotace JmK, MPSV, ESF, 
ostatní 
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Sdružení Podané 
ruce, o.s. 

5/15/125 2011 1,8/0,75 
2012 2,8/0,76 

1.440.000,- 1.956.000,- Dotace obce, JmK, MPSV, 
ostatní 

§ 70 sociální 
rehabilitace 

DCH, OCHB – Stará 
fabrika 

9 / 20 / 136 
2469 kontaktů 

4,45 / 0,65 // 
3,4 / 0,65 

1.839.432,- 1.421.538,- Dotace ESF, MPSV, JmK, 
ostatní 

DCHB, OCHB – 
Emanuel Doubravice 

15 /15/ 15 3,85 / 1,55 // 
4 / 0,55 

2.796.238,- 2.600.292,- Dotace ESF, MPSV, JmK, 
ostatní, uživatelé 

Neregistrovaná – 
sociální rehabilitace; 
registrace v prosinci 
2012 

Liga vozíčkářů, o.s. 1 / 3 / 35 1 800.000,-  ESF 
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Sociální služba 
 

Název zařízení 
 

Poskytovatel 
 

Dotace města 2011 
 

§ 37 odborné 
sociální poradenství 

 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých  

ČR, oblastní pobočka Blansko 
 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých  

ČR 
 

10000 Kč 
 

Charitní poradna – odborné 
sociální poradenství 

 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

 

5000 Kč 

§ 40 pečovatelská 
služba 

 

Český červený kříž, oblastní 
spolek Blansko  

 

Český červený kříž, oblastní 
spolek Blansko  

 

20 000 Kč 
 

Charitní pečovatelská služba 
Blansko 

 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

60 000 Kč 
 

§ 44 odlehčovací 
služby 

Odlehčovací služba DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

15000 Kč 

§ 46 denní 
stacionáře 

Domov OLGA Hnutí Humanitární Pomoci 220000Kč 

§ 51 chráněné 
bydlení 

Centrum VELAN Hnutí Humanitární Pomoci 150000 Kč 

§ 54 raná péče Středisko rané péče SPRP 
Brno 

Středisko rané péče SPRP 
Brno 

3000 Kč 

§ 55 telefonická 
krizová pomoc 

Linka důvěry Blansko DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

5000 Kč  

§ 60 krizová pomoc Centrum „PRO“ Blansko DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

15000 Kč 

Okno dokořán Blansko – 
krizová pomoc 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

10000 Kč  

§ 62 nízkoprahové 
zařízení pro děti a 

mládež 

Nízkoprahový klub pro děti a 
mládež PVC 

Sdružení Podané ruce, o.s. 100000 Kč 

§ 63 noclehárny Noclehárna pro muže Blansko DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

536000 Kč  

§ 66 sociálně 
aktivizační služby 

pro seniory a osoby 
se zdravotním 

postižením 

Pěkná modrá Doubravice DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

0 

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., okresní organizace 

Blansko 

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s. 

11000Kč  

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 

ČR, oblastní pobočka Blansko 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 

ČR 

15000Kč  

§ 69 terénní 
programy 

Víceúčelová drogová služba 
Blansko, Sdružení Podané 

ruce 

Sdružení Podané ruce, o.s. 80000Kč  

§ 70 sociální 
rehabilitace 

Emanuel Doubravice DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

0 
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