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Projektové listy plánovaných sociálních služeb na rok 2010 - 2011 

 

K další části II. Komunitního plánu sociálních služeb města Blansko 2010-2011 patří projektové listy 

poskytovatelů sociálních služeb. Tento projektový přehled zahrnuje sociální služby, které mají 

platnou registraci a jsou zařazeny v registru poskytovatelů sociálních služeb. V průběhu plánovacího 

období dochází ze strany poskytovatelů ke změnám. Uvedený stav není konečný, přestože kromě 

poskytovaných služeb zahrnuje i služby plánované a nově vznikající. Proces KPSS Je otevřený a 

přístupný potřebám uživatelů, stejně jako sociální služby, jejichž strukturovaný přehled nabízí. 

Komunitní plán zároveň nabízí odpověď na častou otázku: „Jsou poskytované služby skutečně 

sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jsou součástí 

komunitního plánu našeho města či regionu?“ Zařazení služeb poskytovatelů do tohoto přehledu 

garantuje registraci služby. S jejím poskytováním se v plánovacím období 2010-2011 počítá. 

Projekty na podporu sociálních služeb na území města Blansko  a ORP (projektové listy členěny dle 

druhů služeb v souladu se zákonem č.1O8/2006 Sb., o sociálních službách) 

 

Sociální služba Název zařízení Poskytovatel Náklady/rok  
Spoluúčast 

města 
Podrobnosti na 

str. 

§ 37  
odborné 
sociální 

poradenství 

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy 

Město Blansko 1 052 000 Kč 
Po schválení 

rozpočtu města 
Viz Projektové 

listy str. 2,3 

Okno dokořán Blansko 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

1 095 100 Kč 
Po schválení 

rozpočtu města 

Viz Projektové 

listy str. 4 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, 

oblastní odbočka Blansko 

Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých ČR 

211 000 Kč 
 Po schválení 

rozpočtu města 

Viz Projektové 

listy str. 5 

Náklady 
celkem   

2 358 100  Kč 
  

 

Název služby Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Lokalizace služby Místní 

Cíle projektu 

Cílem poradny je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci 
prostřednictvím nabízených služeb zachovat stabilitu běžného 
osobního, partnerského a rodinného života s využitím vlastních 
možností, úsilí a běžných zdrojů ve společnosti.  
Konečným cílem je posílit člověka natolik, aby služby poradny 
přestal potřebovat, nebo aby je využíval jen v nezbytném 
rozsahu.  
Konkrétní cíle poradenství: 

1. Posílení psychického stavu jednotlivce tak, aby mohl 
rozpoznat a rozšířit vlastní zdroje ke zvládnutí své 
obtížné situace. 

2.  Stabilizace manželského, partnerského života nebo 
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vyrovnání se situací z psychologické a sociálně 
právního hlediska v případě rozchodu.  

3. Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při 
řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři. 

4. Pomoc při řešení sociálních problémů jednotlivce, 
páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší 
sociální situace. 

Poskytované služby směřují k tomu, aby manželství, rodina i 
jednotlivec plnili optimálně svou funkci ve smyslu zásad 
Zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě.  

Cílová skupina 

Uživatelem sociálních služeb poradny se může stát každý 
jedinec, partneři či manželé, rodiny, skupiny, které vnímají 
svoji životní situaci jako nepříznivou a nejsou schopni vyřešit 
samostatně bez vnější podpory či péče. 
Cílová skupina zahrnuje: 

- rodiny s dítětem/dětmi 
- osoby v krizi 
- děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími  

jevy 

Popis aktivit projektu 

Základní činnosti poradny v rámci sociálního poradenství 

Základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství, 

zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, 

sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Kapacita služby 
1650 konzultací ročně (konzultace = min. 30 min. max. 60 min. 
poradenství) 

Plánované rozšíření 
2010 -2013 

Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Registrace Ano 

Změna názvu  Ne  

Předpokládané další možné personální 
změny 

Ne 

Náklady  

2009: 1 173 970 Kč 
2010: 1 052 000 Kč 
2011: 1 294 300 Kč 
2012: 1 359 000 Kč 
2013: 1 427 000 Kč 

Zdroje financování  Rozpočet Města Blansko, dotace MPSV 
  

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba Mgr. Radka Šebelová 

Tel:  516 413 524 

E - mail sebelova@blansko.cz, poradna@blansko.cz 

Datum zpracování 30. 7. 2009 
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Název služby Okno dokořán Blansko – odborné sociální poradenství 

Lokalizace služby Místní 

Cíl 

Poskytnout jednorázově či opakovaně v časovém rozmezí podporu a 
vedení lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Sociální a 
právní poradenství s možností zprostředkování dalších typů 
sociálních služeb a specializovaných odborných služeb (psycholog, 
psychiatr) 

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, 
oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby 
s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se 
zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, dospělé osoby, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, 
senioři, etnické menšiny. 

Popis aktivit na období  
2010 – 2013 

Tým vyškolených pracovníků poskytuje podporu a vedení lidem, 
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o pomoc   
sociálního a právního poradenství s možností zprostředkování 
dalších typů služeb v místě zařízení nebo v terénu, jednorázově, 
nebo i opakovaně podle individuálního plánu. 

Kapacita služby 2100  intervencí za rok 

Plánované rozšíření služby rok 
2010 – 2013 

Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny  Ne 

Nová služba Registrace ne 

Změna názvu  Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady  

2009:   847 300 Kč 
2010: 1 095 100 Kč   
2011: 1 095 100 Kč   
2012: 1 095 100 Kč   
2013: 1 138 904 Kč 

Zdroje financování   Města Blansko, JMK, dotace MPSV, ÚP, Dary, jiné zdroje 

Příjmy klientů Ne 

Kontaktní osoba Bc. Ivana Přikrylová DiS. 

Tel: 516 437151 

E – mail poradna.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování 29. 7. 2009 
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Název služby SONS ČR oblastní odbočka Blansko, odborné sociální poradenství 

Lokalizace služby Místní 

Cíle projektu Informovanost nevidomých a těžce zrakově postižených osob. 

Cílová skupina Nevidomé a těžce zrakově postižené osoby. 

Popis aktivit projektu na období 
2010 – 2013 Orientace v sociální politice našeho státu  

Kapacita služby 150-160 osob 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity  Ne 

Cílové skupiny  Ne 

Nová služba 
Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady  

2009: 192 000 Kč 
2010: 211 000 Kč 
2011: 232 000 Kč 
2012: 255 000 Kč 
2013: 280 000 Kč 

Zdroje financování Ústředí  SONS ČR, dotace 

Příjmy klientů Ne 

Kontaktní osoba Bc. Marie Reková 

Tel: 607 205 008 

E-mail 
sons.blansko@tiscali.cz 

Datum zpracování 3. 8. 2009 
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Sociální 
služba 

Název 
zařízení 

Poskytovatel Náklady/rok  Spoluúčast města Podrobnosti na str. 

§ 40 
pečovatelská 

služba 

Pečovatelská 
služba 

Město 
Blansko 

7 330 490 Kč 
 Po schválení rozpočtu 

města 

Viz Projektové listy 

str. 6,7 

Charitní 
pečovatelská 

služba 
Blansko 

DCHB, 
Oblastní 
charita 
Blansko 

5 194 700 Kč 
 Po schválení rozpočtu 

města 
Viz Projektové listy str. 8 

OSČČK 
Blansko 

Český 
červený kříž 

oblastní 
spolek 

Blansko 

678 000 Kč 
 Po schválení rozpočtu 

města Viz Projektové listy str. 9 

Obec  
Petrovice 

pečovatelská 
služba 

Obec 
Petrovice 

900 000 Kč 
 Po schválení rozpočtu 

města 
Viz Projektové listy 

str. 10 

Pečovatelská 

služba města 

Adamova 

Město 

Adamov 913 200 Kč 
 Po schválení rozpočtu 

města 
Viz Projektové listy 

str. 11 

Pečovatelská 

služba 
Městys 

Jedovnice 

 
1 336 400 Kč Po schválení rozpočtu 

města 

 
Viz Projektové listy str. 

12 

Náklady 
celkem 

    16 352 790 Kč 
 

  

Název služby Pečovatelská služba města Blansko 

Lokalizace služby Místní 

Cíl 

Pomáhá zajistit potřeby klienta, péči, pomoc a podporu při zvládání 
úkonů péče. 
Posiluje psychický stav klienta, jeho osobnost natolik, aby mohl 
zvládnout svoji obtížnou životní situaci způsobenou ztrátou 
soběstačnosti. 
Podporuje zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním 
domácnosti.  
Přispívá k aktivizaci, zlepšuje kontakty s rodinou, přáteli, institucemi a 
tím odbourává sociální izolaci.  
 

Cílová skupina 

Klientem pečovatelské služby se může stát člověk, který se ocitl 
v nepříznivé životní situaci, kterou není schopen samostatně řešit bez 
vnější podpory a péče.  
Specifikace cílové skupiny: 

- senioři nad 65 roků 
- osoby se zdravotním postižením nad 19 roků 
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Popis aktivit na období  
2010 – 2013 

Posláním pečovatelské služby Města Blansko je posilovat 
soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením při zvládání 
běžných životních úkonů tak, aby jim poskytované úkony umožnily co 
nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a zároveň 
pomohly udržet kontakt se svými vrstevníky. Pečovatelská služba je 
plánována za úhradu dle platných předpisů a podle platného ceníku 
úhrad schváleného radou města.  
Poskytované služby  

1. základní 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 
- poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

2. doplňkové 
- mytí společných prostor 
- zástřih vlasů 
- holení 
- dohled nad dospělým občanem 
- užívání nerezového jídlonosiče v plastovém termoobalu 

v případě dovážky oběda 
Domy s pečovatelskou službou poskytují bezbariérové bydlení 
seniorům, kteří zároveň potřebují dopomoc v úkonech péče o sebe a 
domácnost. Každý obyvatel si sjedná pečovatelskou službu v takovém 
rozsahu, který mu pomůže zachovat maximální soběstačnost a 
dosavadní způsob života.  

Kapacita služby 480 klientů 

Plánované rozšíření na rok  
2010 - 2013 

Ne 

Kapacity  Ne 

Cílové skupiny  Ne 

Nová služba Registrace Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady 

2009: 7 512 154 Kč 
2010: 7 330 490 Kč 
2011: 7 500 000 Kč 
2012: 7 600 000 Kč 
2013: 7 700 000 Kč 

Zdroje financování  Dotace MPSV, rozpočet Města Blansko, příspěvky od klientů 

Příjmy od klientů Ano (2009 – 2013) 

Kontaktní osoba Mgr. Lenka Doleželová 

E - mail pecovatelska@blansko.cz 

Datum zpracování 29. 7. 2009 
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Název služby Charitní pečovatelská služba 

Lokalizace projektu Místní 

Cíl 

Pomáhá uživatelům setrvat ve vlastním prostředí i při přechodném 
zhoršení zdravotního stavu. Podporovat jejich snahy a aktivity, které 
dočasně nejsou schopni zvládnout. Přispět nejen k jejich fyzické a 
psychické pohodě, ale také k upevnění jejich vědomí vlastní hodnoty, 
důstojnosti a potřebnosti. Vést uživatele k udržení soběstačnosti 
v péči o vlastní osobu. Podporovat je v kontaktu s rodinou, obcí i 
s okolním světem a tím napomoci k udržení vztahů a přirozených 
vazeb.  

Cílová skupina 
Cílovou skupinu tvoří osoby, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

Popis aktivit na období  
2010 - 2013 

Činnost pečovatelské služby bude v daném období poskytována 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 
s posláním Charitní pečovatelské služby. Bude se jednat o praktickou 
pomoc seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomo jiné fyzické osoby v jejich 
domácím prostředí a napomoci při řešení nepříznivé životní situace, 
kterou nejsou schopni zvládat vlastními silami. Současně podporovat 
svépomoc a vzájemnou pomoc 

Kapacita služby 220 uživatelů (měsíční kapacita) 

Plánované rozšíření rok 
 2010 - 2013 

Charitní pečovatelská služba se v rámci svých kapacitních a finančních 
možností přizpůsobí aktuální potřebě uživatelů při zachování kvality 
služby. 

Kapacity Rozšíření na 260 

Cílové skupiny Zachovat danou cílovou skupinu 

Nová služba  Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady 

2009: 4 040 100 Kč 
2010: 4 262 300 Kč 
2011: 4 496 700 Kč 
2012: 4 744 000 Kč 
2013: 5 005 000 Kč 

Příjmy od klientů  
Ano (2009 – 2013) 
 

Zdroje financování  
Obce, Rozpočet Města Blansko, ÚP, JMK, MPSV, ostatní grantové 
agentury, vlastní zdroje, sbírky 

Kontaktní osoba Bc. Anna Kalová 

Tel:  516 410 825, mobil 737 230 852 

E - mail anna.kalova@caritas.cz, chops.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování 29. 7. 2009 
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Název služby OSČČK Blansko pečovatelská služba 

Lokalizace služby Dle potřeb uživatelů. 

Cíl Zlepšení případně nezhoršení stavu postižených, jejich začlenění do 
přirozeného společenství, zachování lidské důstojnosti.  

Cílová skupina 
Osoby s mentálním, tělesným, zdravotním postižením, rodiny 
s dětmi, senioři. 

Popis aktivit na období  
2010 - 2013 

Pečovatelská služba bude poskytována v souladu se zákonem č.. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, jejímž cílem je uspokojován 
potřeb uživatelů, aby co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném, 
domácím prostředí a zachovat si tak nejen soukromí, ale i nadále 
prožívat plnohodnotný spokojený život. Služby jsou poskytovány 
kvalifikovaným vstřícným personálem. 

Kapacita služby 50 klientů 

Plánované rozšíření služby rok 
2010 - 2013 

Dle zájmu klientů 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny  Ne 

Nová služba Ne 

Změn názvu  Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady 

2009:  
2010: 678 000 Kč 
2011: 700 000 Kč 
2012: 770 000 Kč 
2013: 800 000 Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV ČR, JMK, Blansko 

Příjmy od klientů Ano (2009 – 2013) 

Kontaktní osoba Ing. Anna Sedláková 

Tel: 731 509 862 

E - mail sedlak.anilin@email.cz, blansko@cervenykriz.eu 

Datum zpracování 1. 10. 2009 
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Název služby Pečovatelská služba terénní  Petrovice 

Lokalizace služby Místní 

Cíl 

Pomoc osobám se sníženou soběstačností, zajistit jejich potřeby, 
péči, pomoc a podporu při zvládání úkonů sebepéče. Podporovat 
zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti.  
 

Cílová skupina Senioři, osoby částečně invalidní. 

Popis aktivit na období  
2010 - 2013 

Pečovatelské úkony, ergoterapie, volnočasové aktivity pro klienty a 
v DPS. 

Kapacita služby 28 klientů, 21 bytových jednotek 

Plánované rozšíření služby rok 
2010 - 2013 

Plánujeme rozšíření  terénní pečovatelské služby. 

Kapacity Ano 

Cílové skupiny  Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu  Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady 

2009:  900 000 Kč 
2010:1000 000 Kč 
2011: 1100 000 Kč 
2012: 1200 000 Kč 
2013: 1 300 000 Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV  příjmy od klientů 

Příjmy od klientů Ano (2009 – 2013) 

Kontaktní osoba Vladimír Paulík 

Tel: 516 833 204 

E - mail pspetrovice@seznam.cz 

Datum zpracování 23. 7. 2009 
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Název služby Pečovatelská služba města Adamov 

Lokalizace služby Město Adamov  

Cíl 
Pomoc osobám se sníženou soběstačností, zajistit jejich potřeby, 
péči, pomoc a podporu při zvládání úkonů sebepéče. Podporovat 
zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti. 

Cílová skupina Osoby s tělesným postižením, senioři 

Popis aktivit na období  
2010 - 2013 

Pečovatelské úkony, ergoterapie, volnočasové aktivity. 

Kapacita služby 80 klientů 

Plánované rozšíření služby rok 
2010 - 2013 

Dle zájmu klientů 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny  

Senioři, občané se zdravotním postižením, kteří dosáhli věku 
rozhodného pro přiznání starobního důchodu, žijící trvale nebo 
dlouhodobě na území města Adamov a jejich situace vyžaduje pomoc 
jiné osoby. 

Nová služba Ne 

Změna názvu  Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady 

2009: 913  000 Kč 
2010:949 520 Kč 
2011:987 500  Kč 
2012: 1 027 000 Kč 
2013: 1 068 080 Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV , příjmy od klientů 

Příjmy od klientů Ano (2009 – 2013) 

Kontaktní osoba Bc. Libuše Špačková 

Tel: 516 499 624,  516 499 634 

E - mail socialni@adamov.cz 

Datum zpracování 23. 7. 2009 



Projektové listy  12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název služby Pečovatelská služba Městys Jedovnice 

Lokalizace služby Městys Jedovnice  

Cíl 
Pomoc osobám se sníženou soběstačností, zajistit jejich potřeby, 
péči, pomoc a podporu při zvládání úkonů sebepéče. Podporovat 
zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti. 

Cílová skupina Senioři, osoby částečně invalidní. 

Popis aktivit na období  
2010 - 2013 

Pečovatelské úkony, ergoterapie, volnočasové aktivity. 

Kapacita služby 96 klientů 

Plánované rozšíření služby rok 
2010 - 2013 

Dle zájmu klientů 

Kapacity Dle zájmu klientů 

Cílové skupiny  Mladší senioři 65-80, starší senioři nad 80 roků 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady 

2009: 1 486 000 Kč 
2010:1 500 000 Kč 
2011:1 650 500  Kč 
2012: 1 650 000 Kč 
2013: 1 700 000 Kč 

Zdroje financování  Dotace MPSV , příjmy od klientů 

Příjmy od klientů 
Ano (2009 – 2013) 
 

Kontaktní osoba Marie Gabrielová 

Tel: 516 528 211 

E - mail tajemnice@jedovnice.cz 

Datum zpracování 23. 7. 2009 
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Sociální 
služba 

Název zařízení Poskytovatel Náklady/rok  
Spoluúčast 

města 
Podrobnosti 

na str. 

§ 42 
průvodcovská 

a 
předčitatelská 

služba- 

Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých ČR, 
oblastní odbočka 

Blansko 

Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých 

ČR 

168 368,00 Kč   Po schválení 

rozpočtu města 
Viz Projektové listy 

str. 13 

Náklady 
celkem   

168 368,00 Kč - 
 

     
  

Název služby 
Průvodcovské a předčitatelské služby SONS ČR, oblastní odbočka 

Blansko 

Lokalizace služby Místní 

Cíle projektu Zkvalitnění života  těžce zrakově postižených osob. 

Cílová skupina Nevidomé a těžce zrakově postižené osoby. 

Popis aktivit projektu na období 
2010 - 2013 Průvodcovská a předčitatelská činnost.  

Kapacita služby 2 zaměstnanci/10 osob 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 3 zaměstnanci/12 osob 

Kapacity  Ano 

Cílové skupiny  Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady  

2009: 147 650 Kč 
2010: 168 368 Kč 
2011: 180 000 Kč 
2012: 200 000 Kč 
2013: 220 000 Kč 

Zdroje financování Ústředí  SONS ČR, dotace MPSV 

Příjmy klientů 
Ano (2010 – 2013) 
 

Kontaktní osoba Bc. Marie Reková 

Tel: 607 205 008 

E-mail Sons.blansko@tiscali.cz 

Datum zpracování 3. 8. 2009 
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Sociální služba Název zařízení Poskytovatel Náklady/rok  
Spoluúčast 

města 
Podrobnosti 

na str. 

§ 46 
 denní stacionáře 

Domov OLGA 
Hnutí Humanitární 

Pomoci 
3 824 997,00 Kč 

Po schválení 
rozpočtu 

města 

Viz Projektové 
listy str. 14  

Náklady celkem     3 824 997,00 Kč -   

Název projektu Domov OLGA 

Lokalizace projektu Místní 

Cíle projektu 

Domov OLGA, denní stacionář pro spoluobčany starší 18 let pohlaví 
mužského i ženského, kteří mají mentální omezení (lehkého až 
těžkého stupně), případně k němu ještě jiný druh zdravotního 
postižení. Pobyt v tomto zařízení má svůj účel v tom, aby těmto 
mentálně postiženým spoluobčanům (invalidním důchodcům) při 
využívání všech možných prostředků bylo umožněno zaujímat své 
místo ve společnosti na každém stupni jejich života. Stacionář o toto 
usiluje svým programem komplexní sociálně zdravotní, výchovně 
vzdělávací a pracovně rehabilitační péče, programem zohledňujícím 
specifika zdravotního postižení svých klientů v co nejvyšší možné 
míře. 

Cílová skupina dospělí lidé s mentálním postižením 

Popis aktivit projektu 

Klientům stacionáře je nabízena pracovně-terapeutická činnost, dále 
služby sociálně zdravotní (rehabilitace, psychoterapie, 
muzikoterapie, právní pomoc v jejich problémech) a výchovně-
vzdělávací činnost. 

Kapacita služby 32 klientů 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ano – 33 klientů 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady 

2009: 3 578 563 Kč 
2010: 3 824 997 Kč  
2011: 3 870 574 Kč 
2012: 4 025 397 Kč, 2013: 4 186 413 Kč 

Zdroje financování 
Dotace MPSV, JMK, Rozpočet Města Blansko, obce zapojené do 
projektu, sponzorské dary, klienti 

Příjmy klientů Ano 

Kontaktní osoba Jana Kratochvílová 

Tel. 516 418727 

E-mail. olga@hhp.cz 

Datum zpracování  Září 2009 
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Sociální 
služba 

Název 
zařízení 

Poskytovatel Náklady/rok  Spoluúčast města Podrobnosti na str. 

§ 49 
 domovy 

pro 

seniory 

SENIOR 
centrum 
Blansko, 

příspěvková 
organizace 

Jihomoravský 
kraj 

18 339 200 Kč Po schválení rozpočtu JMK Viz Projektové listy 
str. 15 

Domov pro 
seniory, 

Černá Hora 

Jihomoravský 
kraj 

28 300 000 Kč  Po schválení rozpočtu JMK Viz Projektové listy 
str. 16 

§ 50 
domovy 

se 
zvláštním 
režimem 

SENIOR 
centrum 
Blansko, 

příspěvková 
organizace 

Jihomoravský 
kraj 

12 355 200 Kč Po schválení rozpočtu  JMK Viz Projektové listy 
str. 17 

Domov pro 
seniory Černá 

Hora 

Jihomoravský 
kraj 

15 776 160 Kč Po schválení rozpočtu JMK Viz Projektové listy str. 
18 

Náklady 
celkem 

    74 770 560 Kč -   

 

 

Název projektu 
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace – domov pro 
seniory 

Lokalizace projektu Krajská 

Cíle projektu 

Poskytování služeb sociální péče seniorům, kteří se v důsledku 
svého věku nebo zdravotního stavu ocitli, kdy potřebují 
pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb 

Cílová skupina Senioři 

Popis aktivit projektu 

Poskytování ubytování, stravování, sociální poradenství, pomoc 
při osobní hygieně, poskytování ošetřovatelské péče, zajištění 
lékařské péče, rehabilitační péče, zájmové a aktivizační činnosti, 
poskytování ubytování, stravování, sociální poradenství, pomoc 
při osobní hygieně, poskytování ošetřovatelské péče, zajištění 
lékařské péče, rehabilitační péče, zájmové a aktivizační činnosti 

Kapacita 70 

Plánované rozšíření na období 2010 
– 2013 

Předpokládané rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem 
cca o 40 lůžek 

Kapacity Ano 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Náklady 

2009: 16 182 000,- Kč 
2010: 16 830 000,- Kč 
2011: 17 500 000,- Kč 
2012: 18 200 000,- Kč 
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2013: 18 900 000,- Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV, JMK, příspěvky od klientů, jiné zdroje 

Příjmy klientů  Ano 

Kontaktní osoba Mgr.Lenka  Dražilová 
 

Tel. 516 410 206, 516 410 208 

E-mail ddblansko@ddblansko.cz 

Datum zpracování Září 2009 

 

Název služby 
Domov pro seniory Černá Hora příspěvková organizace – domov 

pro seniory 

Lokalizace služby Krajská 

Cíle projektu 

Podpora aktivního a důstojného žití a dožití seniorů, kteří se 
neobejdou bez cizí pomoci při uplatňování základních lidských 
potřeb a kteří nemohou samostatně žít ve svém přirozeném 
prostředí vlastní rodiny. Podpora rozvoje nebo zachování 
soběstačnosti uživatele a jeho zachování původního životního stylu. 
Je kladen důraz na respektování lidské důstojnosti a na podporu 
vědomí vlastní hodnoty každého jednotlivce.  

Cílová skupina 
Mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let, osoby se 
zdravotním postižením. 

Popis aktivit projektu na období 
2010 – 2013 

Zkvalitňování služeb, vzdělávání pracovníků Domova a 
zdokonalování  poskytování služeb docházet  k  plnění poslání. 

Kapacita služby 20 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 NE 

Kapacity  Ne 

Cílové skupiny  Ne 

Nová služba 
Ne 

Změna názvu NE 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady  

2009: 28 215 000,-Kč 
2010: 29 343 600,-Kč 
2011: 30 500 000,- Kč 
2012: 31 700 000,- Kč 
2013: 32 900 000,- Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV, JMK, příspěvky od klientů, jiné zdroje 

Příjmy klientů Ano (2009 – 2013)  

Kontaktní osoba Mgr. Věra Veselá 

Tel: 516 426 441 

E-mail 
ddch@ddch.cz 
 

Datum zpracování 20.září 2009 
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Název služby 
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace – domov se 

zvláštním režimem 

Lokalizace služby krajská 

Cíle projektu 

Poskytovat pravidelnou bezpečnou a odbornou podporu nebo péči 
svým uživatelům v základních životních schopnostech, motivovat 
uživatele k aktivním činnostem, podporovat je v kontaktu se 
společenským prostředím a pomáhat při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů. 

Cílová skupina 
Senioři starší 65 let, se sníženou soběstačností žít ve svém domácím 
prostředí z důvodu onemocnění stařeckou demencí a 
Alzheimerovou chorobou.  

Popis aktivit projektu na období 
2010 – 2013 

Přiblížit způsob života uživatelů co nejvíce k životnímu standardu 
věkově srovnatelné populace žijící mimo zařízení. 

Kapacita služby 34 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 ANO   

Kapacity  Cca o 40 

Cílové skupiny  Ne 

Nová služba 
NE 

Změna názvu NE 

Předpokládané další změny Rozšíření kapacity od roku 2012 - 2013 

Náklady  

2009: 12 355 200 Kč 
2010: 12 850 000 Kč 
2011: 13 300 000 Kč 
2012: nelze stanovit 
2013:  nelze stanovit 

Zdroje financování Dotace MPSV, JMK, příspěvky od klientů, jiné zdroje 

Příjmy klientů 
Ano (2009 – 2013) 
  

Kontaktní osoba Mgr. Lenka Dražilová - statutární zástupce 

Tel: 516 410 206 

E-mail 
ddblansko@ddblansko.cz 
 

Datum zpracování 20.září 2009 
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Název služby 
Domov pro seniory Černá Hora příspěvková organizace – domov se 

zvláštním režimem 

Lokalizace služby krajská 

Cíle projektu 

Podpora aktivního a důstojného žití a dožití seniorů, kteří se 
neobejdou bez cizí pomoci při uplatňování základních lidských 
potřeb, nemohou samostatně žít ve svém přirozeném prostředí 
vlastní rodiny. 

Cílová skupina 
Mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let, osoby se 
zdravotním postižením. 

Popis aktivit projektu na období 
2010 – 2013 

Poskytovat služby 24 hodin denně osobám, které se v důsledku 
svého chronického onemocnění demencí ocitli v nepříznivé sociální 
situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb 
s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a 
dovednosti 

Kapacita služby 140 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 NE 

Kapacity  Ne 

Cílové skupiny  Ne 

Nová služba 
NE 

Změna názvu NE 

Předpokládané další změny Dle společenské poptávky 

Náklady  

2009: 15 776 160,-Kč 
2010: 16 400 000,- Kč 
2011: 17 050 000,- Kč 
2012: 17 730 000,- Kč 
2013: 18 400 000,- Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV, JMK, příspěvky od klientů, jiné zdroje 

Příjmy klientů 
Ano (2009 – 2013) 
  

Kontaktní osoba Mgr. Věra Veselá 

Tel: 516 426 441 

E-mail 
ddch@ddch.cz 
 

Datum zpracování 20.září 2009 
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Sociální služba 
Název 

zařízení 
Poskytovatel Náklady/rok  

Spoluúčast 
města 

Podrobnosti 
na str. 

§ 51 
 chráněné bydlení 

Centrum 
VELAN 

Hnutí Humanitární 
Pomoci 

1 461 774 Kč 
Po schválení 

rozpočtu 
města 

Viz Projektové 
listy str. 19 

Náklady celkem     1 461 774 Kč -   

 

 

Název projektu Chráněné bydlení Centrum VELAN 

Lokalizace projektu Místní 

Cíle projektu 

Cílem projektu je poskytování služby chráněného bydlení pro lidi s 
mentálním postižením. Projekt zachovává a rozvíjí důstojný život 
uživatelů při plnění nezbytné podmínky, aby služby, které jsou 
poskytovány, byly pro ně bezpečné a odborné. 

Cílová skupina dospělí lidé s mentálním postižením 

Popis aktivit projektu 

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.  

Kapacita 8 obyvatel 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady  

2009: 1 376 888,- Kč  
2010: 1 461 774,- Kč 
2011:1 480 000,- Kč 
2012: 1 530 000,- Kč 
2013: 1 590 000,- Kč 

Příjmy klientů 
Ano (2009 – 2013) 
 

Zdroje financování 
Dotace MPSV, JMK, Rozpočet Města Blansko, obce zapojené do 
projektu, sponzorské, klienti 

Kontaktní osoba Mgr. Marek Rada 

Tel. 516 414 534 

E-mail. centrum@hhp.cz 

Datum zpracování  Září 2009 
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Sociální 
služba 

Název zařízení Poskytovatel Náklady/rok  
Spoluúčast 

města 
Podrobnosti na 

str. 

§ 54 raná 
péče 

Středisko rané péče 
SPRP Brno 

Společnost pro 
ranou péči, 
občanské 
sdružení 

106 500 Kč 
Po schválení 

rozpočtu JMK 
Viz Projektové listy 

str. 20 

Náklady 
celkem 

    106 500 Kč -    

 

Název projektu 
Raná péče – komplex služeb pro rodiny dětí raného věku s těžkým 
zrakovým a kombinovaným postižením ve městě Blansko 

Lokalizace projektu Místní 

Cíle projektu 

1. Snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení Poskytování služeb 
nevidomých a těžce zrakově postižených občanů.  

2. Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy 
nebo ohroženy 

3. Posílit kompetence rodiny, snižovat jejich závislost na institucích 
a sociálním systému 

4. Sociální integrace rodiny v dané komunitě 

Cílová skupina 
Rodiny, které vychovávají dítě raného věku s těžkým zrakovým a 
kombinovaným postižením. 

Popis aktivit projektu 

Raná péče je poskytována v několika formách. Má převážně terénní 
charakter. Základem jsou konzultační návštěvy odborného poradce 
v domácím prostředí klientské rodiny, spojené s doporučením a 
zapůjčením vhodných hraček a pomůcek, podporujících vývoj dítěte. 
Doplňkovými formami, které si rodiče mohou vybrat, jsou konzultace 
s instruktorkou zrakové stimulace, fyzioterapeutkou, s logopedkou, 
ambulantní konzultace ve středisku, nabídka kontaktů a setkávání 
rodin zatížených podobnými problémy, semináře s odbornou 
tématikou, poskytování informací vč. zapůjčování odborné literatury. 

Kapacita 4  klienti 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Náklady 106 500 Kč 

Zdroje financování Rozpočet Města Blansko, sponzorské dary 

Příjmy klientů Ne 

Kontaktní osoba Mgr. Karla Němcová 

Tel. 541 236 743 

E-mail. brno@ranapece.cz 

Datum zpracování  Září 2009 



Projektové listy  21 
 

Sociální 
služba 

Název zařízení Poskytovatel Náklady/rok  
Spoluúčast 

města 
Podrobnosti 

na str. 

§ 55 
 telefonická  

krizová 
pomoc 

Linka důvěry Blansko 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

1 524 400 Kč 
Po schválení 

rozpočtu města 
Viz Projektové 

listy str. 21 

Náklady 
celkem 

    1 524 400 Kč  -   

 

 

Název projektu Linka důvěry – telefonická krizová pomoc 

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu Poskytovat kvalitní a plně profesionální službu v nouzi těm, kteří se na 
ni obrátí a v nepřetržitém provozu.  

Cílová skupina Poskytovaná služba není omezena, využívá ji celá populace v aktuální 
krizi.  

Popis aktivit projektu Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok, 24 hodin denně. V 
současnosti představujeme rychlou telefonní krizovou intervenci, 
která umožňuje bezprostřední anonymní kontakt a profesionální 
pomoc uživatelům v aktuální krizi.  

Kapacita Dle registrace 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 
Předpokládané náklady 1 524 400 Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV ČR, JMK, Město Blansko, dary a jiné provozní výnosy 

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba Mgr. Miroslav Doležel 

Tel. 516 410 668 

E-mail soslinka.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování Září 2009 
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Sociální 
služba 

Název zařízení Poskytovatel Náklady/rok  
Spoluúčast 

města 
Podrobnosti na 

str. 

§ 
 57 

 azylové 
domy 

Centrum „PRO“ 
Blansko 

DCHB, 
Oblastní 
charita 
Blansko 

3 669 544 Kč 

Do roku 2011 
projekt 

financován z IP 
JMK 

Viz Projektové listy 

str. 22  

Azylový dům Lávka 
Petrovice  

Obec 
Petrovice  

2 340 000 Kč 
Po schválení 

rozpočtu obce 
Petrovice 

 Viz Projektové listy 

str. 23 

Náklady 
celkem   

6 009 544 Kč 
  

 

Název projektu Centrum „PRO“ Blansko - azylový dům  

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu 

Centrum „PRO“ poskytuje koncepční, systematickou, sociálně-
psychologickou a terapeutickou pomoc matkám a dětem v 
dlouhodobé tíživé krizové situaci s možností přechodného ubytování. 
Poskytovat odbornou pomoc všem uživatelkám pro řešení problémů, 
tak, aby byly schopny později tyto problémy samy zvládat. 

Cílová skupina 

Děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
osoby bez přístřeší (ženy a děti) oběti domácího násilí, obchodu s lidmi 
a trestných činů (ženy, ženy a děti) rodiny s dětmi (ženy a děti), osoby 
v krizi (ženy a děti) 

Popis aktivit projektu 
Azylový dům – ubytování žen a dětí v nepříznivé sociální situaci na 
dobu nejdéle 1 rok.  

Kapacita  Dle registrace 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Předpokládané náklady 3 669 544 Kč 

Zdroje financování 
Dotace MPSV ČR, IP JMK, Rozpočet Města Blansko, dary a jiné 
provozní výnosy, příspěvky od klientů 

Příjmy od klientů  
Ano 

Kontaktní osoba Mgr. Blanka Bendová 

Tel. 
516 411 400 

E-mail matka-dite.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování  Září 2009 
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Název projektu Azylový dům Lávka Petrovice   

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu 

Azylový dům poskytuje koncepční, systematickou, sociálně-
psychologickou a terapeutickou pomoc matkám a dětem v 
dlouhodobé tíživé krizové situaci s možností přechodného ubytování. 

Cílová skupina 
rodiny s dětmi, těhotné ženy, matky s dětmi, děti v krizi jako oběti 
domácího násilí a jako svědci a osoby v krizi 

Popis aktivit projektu 
Azylový dům – ubytování žen a dětí v nepříznivé sociální situaci na 
dobu nejdéle 1 rok.  

Kapacita  Dle registrace 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Předpokládané náklady 2 340 000 Kč  

Zdroje financování 
Dotace MPSV ČR, JMK, dary a jiné provozní výnosy, úhrady od klientů, 
Obec Petrovice 

Příjmy od klientů  
 Ano 

Kontaktní osoba Mgr. Petra Švédová 

Tel. 
516 412 337, 723 537 797 

E-mail adpetrovice@seznam.cz 

Datum zpracování  září 2009 
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Sociální 
služba 

Název zařízení Poskytovatel Náklady/rok  
Spoluúčast 

města 
Podrobnosti na 

str. 

 § 60 
 krizová 
pomoc 

Centrum „PRO“ 
Blansko 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

788  590 Kč 
Po schválení 

rozpočtu 
města 

Viz Projektové listy 
str. 24 

Magdala 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

1 194 500 Kč 
Po schválení 

rozpočtu 
města 

Viz Projektové listy 

str. 25  

Okno dokořán - 
krizová pomoc 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

1 200 900 Kč 
Po schválení 

rozpočtu 
města 

 Viz Projektové listy 

str. 26   

Náklady 
celkem  

    3 183 990 Kč -   

 

Název projektu Centrum „PRO“ Blansko - krizová pomoc 

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu 

Centrum „PRO“ poskytuje koncepční, systematickou, sociálně-
psychologickou a terapeutickou pomoc matkám a dětem v 
dlouhodobé tíživé krizové situaci s možností přechodného ubytování. 
Poskytnutí ubytován na 7 dnů se zajištěním podpory naděje a vedení, 
aby uživatelé pocítili úlevu a vrátili se na předkrizovou úroveň.  

Cílová skupina 

Děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
osoby bez přístřeší ženy a děti) oběti domácího násilí, obchodu s lidmi 
(ženy,ženy a děti)rodiny s dětmi(ženy a děti), osoby v krizi(ženy a děti) 

Popis aktivit projektu 

Krizová pomoc je poskytována ženám, matkám s dětmi po dobu 7 dnů 
zdarma. Poskytujme ubytování, pomoc při přípravě stravy a se 
zajištěním bezpečí, podpory, naděje a vedení. Krizová pomoc – 
nepřetržitý provoz 

Kapacita  Dle registrace 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Předpokládané náklady 788 590,00 Kč 

Zdroje financování 
MPSV ČR, Jihomoravský kraj, Město Blansko, dary a jiné provozní 
výnosy 

Příjmy od klientů Ne 
  

Kontaktní osoba Iva Marková 

Tel. 
516 411 400 

E-mail matka-dite.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování  Září 2009 
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Název projektu Magdala – krizová pomoc 

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu Cílem projektu Magdala je poskytnout obětem domácího násilí, 
obětem obchodování s lidmi, obětem nucené prostituce a osobám v 
krizi možnost změnit svůj dosavadní způsob života, umožnit jim 
vyrovnat se svou minulostí a pomoci jim zařadit se do společnosti 
běžné populace, usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v jejich 
životním způsobu.   

Cílová skupina osoby v krizi, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi 

Popis aktivit projektu Klientům poskytuje osobní poradenství, jež je bezplatné a anonymní.                                                          
Zajišťuje spolupráci s dalšími odborníky či specialisty (právní a sociální 
poradenství), v případě potřeby poskytuje klientům individuální 
asistenci při jednáních, chráněné ubytování s utajenou adresou, 
pomoc při vyřizování potřebných dokumentů, podporu v přípravě na 
porod a v péči o dítě, pomoc při hledání pracovního uplatnění, 
rekvalifikační kurzy, zprostředkování pomoci při návratu do země 
původu.  

Kapacita Dle registrace 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 
Předpokládané náklady 1 194 500,00 Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV ČR, Jihomoravský kraj, dary, sbírky a jiné 

Příjmy od klientů Ne 
  

Kontaktní osoba Eliška Bohatcová 
Tel. 516 417 351 

E-mail eliska.bohatcova@caritas.cz 
Datum zpracování  Září 2009 
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Název projektu Okno dokořán Blansko – krizová pomoc 

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu Usilujeme o to, abychom uživatele v jeho obtížném životním období 
podporovali, pomohli mu zorientovat se v jeho nezvladatelné situaci, 
nabídli mu pomoc a spolupracovali na řešení. Naší snahou je, aby se 
uživatel v krizi co nejrychleji a s využitím vlastních sil, respektive jím 
zvolených prostředků, dostal na předkrizovou úroveň fungování.  

Cílová skupina Dospělé osoby, které se nachází v situaci ohrožení zdraví nebo života, 
kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci.  

Popis aktivit projektu Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, poskytuje stravu nebo pomoc při jejích zajištění,  
ubytování, popřípadě přenocování, sociální poradenství, sociálně 
terapeutické činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským 
prostředím  

Kapacita 43 / měsíc 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 
Předpokládané náklady 1 200 900 Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV ČR, Úřad práce, Město Blansko, dary a jiné provozní 
výnosy 

Příjmy od klientů ne 

Kontaktní osoba Mgr. Miroslav Šamalík 

Tel. 737 230 840, 516 417 351 

E-mail krizovapomoc.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování Září 2009 
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Sociální 
služba 

Název zařízení Poskytovatel Náklady/rok  
Spoluúčast 

města 
Podrobnosti na 

str. 

§ 61 
nízkoprahová 
denní centra 

Stará fabrika Blansko – 
nízkoprahové denní 

centrum 

DCHB, 
Oblastní 
charita 
Blansko 

1 817 200 Kč 

Do roku 2011 
projekt 

financován 
z IP JMK 

Viz Projektové listy 

str. 27  

Náklady 
celkem 

    1 817 200 Kč  -   

Název projektu Stará fabrika Blansko – nízkoprahové denní centrum 

Lokalizace projektu Místní, regionální 

 
 

Cíle projektu 

Poslání služby je v souladu s posláním organizace pomoc a podpora 
lidem bez domova nebo lidem ohrožených touto nepříznivou situací. 
Nabídkou služby chceme mírnit rizika vyplývající z této nepříznivé 
situace, podporovat u těchto lidí vědomí vlastní jedinečnosti a 
hodnoty a zvýšit možnosti těchto lidí žít soběstačný a smysluplný 
život v přirozeném prostředí. 

Cílová skupina Muži i ženy starší 18ti let v nepříznivé sociální situaci nebo ti, kteří 
jsou touto situací ohroženi. Osoby bez přístřeší, osoby po návratu z 
výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, propuštění ze 
zdravotnických nebo školských zařízení nebo ústavní péče. 

Popis aktivit projektu Bezpečí, zázemí a odpočinek, jednoduchou stravu, ošacení, praní 
prádla a celkovou hygienu těla. Poskytuje pomoc při uplatňování 
práv, obstarávání osobních záležitostí, podpůrný rozhovor a základní 
sociální poradenství. Nabízí i činnosti pro využití času a rozvoje 
schopností a dovedností.  

Kapacita Dle registrace 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 

Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané další změny Ne 

Předpokládané náklady 1 817 200 Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV ČR, Jihomoravský kraj IP, Město Blansko, obce, dary 

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba Anna Baláková 

Tel. 516 412 137 

E-mail dennicentrum.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování Září 2009 
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Sociální 
služba 

Název zařízení Poskytovatel 
Náklady/rok 

2008 
Spoluúčast 

města 
Podrobnosti 

na str. 

§ 62 
nízkoprahové 
zařízení pro 

děti a mládež 

Nízkoprahový  klub 
pro děti a mládež 

PVC 

Sdružení Podané 
ruce, o. s 

2 240 000 Kč 

Do roku 2011 
projekt 

částečně 
financován z IP 

JMK 
Po schválení 

rozpočtu 
města 

 

Viz Projektové 
listy str. 28 

Zlatá zastávka 
Adamov 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

985 030 Kč 

Do roku 2011 
projekt 

částečně 
financován z IP 

Viz Projektové 
listy str. 29 

Náklady 
celkem 

    3 225 030 Kč -   

Název projektu Nízkoprahový  klub pro děti a mládež PVC Blansko  

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu 

Cílem projektu je zlepšení kvality života dětí a mládeže z Blanska. 
Tento druh sociální služby učí mládež jak vlastními silami uplatňovat 
svá práva a nároky a dostát svým povinnostem. 
Dospívající člověk, který prožívá komplikované životní události 
(rozvod či partnerské problémy rodičů, problémy spojené s 
dospíváním, volbu školy a zaměstnání, první partnerské vztahy, atd.), 
nalezne oporu a doprovod pro zvládnutí těchto životních situacích 
situací 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou dospívající děti a mládež ve věku 13 až 20 let 
z města Blanska, které zažívají konfliktní společenské situace, obtížné 
životní události, omezující životní podmínky.  

Popis aktivit projektu 

Aktivizační, výchovné, vzdělávací služby; sociálně pedagogická a 
sociální práce; poskytování informací; pomoc při prosazování práv a 
zájmů; poradenství; doprovodná práce a zajištění návazné odborné 
péče dle potřeby.  Klub má pravidelný měsíční program akcí pro děti 
a mládež, další aktivity jsou pořádány venku. Součástí klubu PVC je: 
klubová místnost, herna, výtvarná dílna, hudební dílna – zkušebna 
pro začínající kapely s vybavením, DJ místnost, PC místnost se 4 
počítači, místnost na stolní tenis, kontaktní místnost, klidová 
místnost a půjčovna volnočasového vybavení. Službu v centru 
vykonává školený profesionální personál kontaktních pracovníků.  

Kapacita 600 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 
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Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané náklady 2 240 000 Kč 

Zdroje financování 
Dotace MPSV ČR, Jihomoravský kraj IP, obce, dary, sbírky nadace, 
Granty EU 

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba Mgr.  Helena Kotová  

Tel. 
516 410 621 

E-mail 
blansko@podaneruce.cz 

Datum zpracování Září 2009 

Název projektu Zlatá zastávka Adamov, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu Cílem projektu je umožnit dětem a mládeži setkávat se, motivovat 
k seberealizaci, předcházet patologickým problémům, motivovat se 
k nápravnému jednání, pokud již nastalo. 

Cílová skupina Cílovou skupinou jsou dospívající děti a mládež ve věku 11 až 20 
let, v individuálních případech do 26 let, ohrožené společensky 
nežádoucími jevy, nebo u kterých již nastaly problémy: výchovné, 
vzdělávací, společenské.  

Popis aktivit projektu Zlatá zastávka Adamov je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 
Poskytuje podporu a  individuální  pomoc dětem a mládeži od 11 
do 20 roků, v individuálních případech do 26 let, ohrožené 
společensky nežádoucími jevy, nebo u kterých nastaly problémy 
výchovné, vzdělávací, rizikový způsob života, sociální vyloučení, 
obtížné životní situace, psychické obtíže spojené s vývojovými 
úkony v dospívání, pasivně tráví volný čas. 

Kapacita 617 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 

Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba  Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané náklady 985 030 Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV ČR, Jihomoravský kraj IP, obce, dary, sbírky nadace, 
Granty EU 

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba Mgr. Jiří Papiš 

Tel. 515 531 152 

E-mail z.zastavka.adamov@caritas.cz 

Datum zpracování Září 2009 
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Sociální 
služba 

Název 
zařízení 

Poskytovatel Náklady/rok  Spoluúčast města Podrobnosti na str. 

§ 63 
noclehárny 

Noclehárna 
pro Muže 
Blansko 

DCHB, 
Oblastní 
charita 
Blansko 

1 147 400 Kč 
Po schválení rozpočtu města 

 
Viz Projektové listy 

str. 30 

Náklady 
celkem 

    1 147 400 Kč -   

Název projektu Noclehárna pro muže Blansko 

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu Noclehárna je nízkoprahové zařízení poskytující základní hygienu a 
přespání za úhradu, nebo ve výjimečných případech zdarma za 
odvedenou práci, mužům bez přístřeší. Cílem této služby je 
poskytnout pomoc mužům bez přístřeší, pro důstojné uspokojení 
základních lidských potřeb - především bezpečí, tepla, tělesné očisty, 
spánku a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o 
sociálních službách, které by mohli pomoci s řešením jejich situace. 

Cílová skupina Forma poskytované sociální služby je ambulantní a je určena pro: 1. 
Osoby bez přístřeší - muži  2. Osoby v krizi 3. Etnické menšiny 4. 
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy.  Převažující cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší 
– muži. O poskytnutí ubytování má právo požádat každý muž starší 18 
roků, který se nachází v aktuální situaci bez přístřeší. Noclehárna je 
přednostně určena osobám s bývalým trvalým pobytem v Blansku a v 
okrese Blansko, v případě volné kapacity může o ubytování požádat 
každý občan ČR, případně i cizinec.                           

Popis aktivit projektu Základní činnosti poskytované služby: 
1.) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 2.)  poskytnutí přenocování 
Další činnosti poskytované služby: základní sociální poradenství a 
zprostředkování kontaktu se soc. službami - Nízkoprahové denní 
centrum, Terénní programy a krizové služby a Sociální rehabilitace. 

Kapacita 15 

Plán. rozšíření na období 2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané náklady 1 147 400 Kč 

Příjmy od klientů Ano 

Kontaktní osoba František Kratochvil 
Tel. 516 410 467 

E-mail nocleharna.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování Září 2009 
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Sociální služba 
Název 

zařízení 
Poskytovatel Náklady/rok  

Spoluúčast 
města 

Podrobnosti 
na str. 

§ 65 sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi 

Centrum 
„PRO“ 

Blansko 

DCHB, 
Oblastní 
charita 
Blansko 

912 458 Kč 
Do roku 2011 projekt 
financován z IP JMK 

Viz Projektové 
listy str. 31 

Náklady celkem     912 458 Kč - 
  

  

 

Název projektu Centrum „PRO“ Blansko - aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu Centrum „PRO“ poskytuje koncepční, systematickou, sociálně-
psychologickou a terapeutickou pomoc matkám a dětem v 
dlouhodobé tíživé krizové situaci s možností přechodného ubytování. 
Zabezpečit uživatelům a jejich dětem plnohodnotné trávení volného 
času i upevňovat vzájemné vztahy. Terénní a ambulantní formou 
pomáhat k co nejbezpečnějšímu návratu do běžného života po 
odchod z azylového domu. 

Cílová skupina Děti předškolního věku a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy, osoby bez přístřeší (ženy a děti) oběti domácího 
násilí, obchodu s lidmi (ženy, ženy a děti) rodiny s dětmi (ženy a děti), 
osoby v krizi (ženy a děti) 

Popis aktivit projektu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Mateřinka - služby pro 
batolata, hlídání. Klub Áčko pomáhá s volnočasovými aktivitami pro 
ubytované děti a jejich kamarády.  Doučování dětí. 

Kapacita Dle registrace 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 

Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané náklady 912 458 Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV ČR, Jihomoravský kraj IP, Město Blansko, úhrady od 
uživatelů, dary a jiné provozní výnosy 

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba Mgr. Karla Tomková 
Tel. 516 411 400 

E-mail karla.tomkova@caritas.cz 

Datum zpracování Září 2009 

 



Projektové listy  32 
 

Sociální 
služba 

Název zařízení Poskytovatel Náklady/rok  
Spoluúčast 

města 
Podrobnosti 

na str. 

§ 66 
 sociálně 

aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

Svaz tělesně postižených 
v České republice , o. s.  

Okresní 
organizace 

650 000 Kč 

Po schválení 
rozpočtu 

města 

 

   Viz 

Projektové listy 
str. 32 

Sjednocená organizace 
nevidomých a 

slabozrakých ČR , 
oblastní odbočka Blansko 

Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých 

ČR 

90 000 Kč 

Po schválení 
rozpočtu 

města 

 

   Viz 

Projektové listy 

str. 33 

Pěkná modrá Doubravice 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

1 210 000 Kč 0 

   Viz 

Projektové listy 

str. 34 

Náklady 
celkem   

1 950 000 Kč 
 

  

 

Název projektu 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu 

Preventivní péče o zdravotně postižené občany a seniory – 
zajišťování a organizace ozdravných pobytů pro zlepšování jejich 
zdravotního stavu a kvality života 

Cílová skupina Zdravotně postižení a senioři 

Popis aktivit projektu 

Zlepšení zdravotního stavu a předcházení dalším zdravotním 
potížím.  Služba bude realizována formou cvičení, léčebných 
procedur, plavání v bazénu a přednášek se zdravotní tematikou. 

Kapacita Dle registrace 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané náklady 650 000 Kč 

Zdroje financování 
 

Dotace MPSV ČR, Rozpočet Města Blansko, obce zapojené do 
projektu 

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba Bc. Marie Reková  
Tel. 

516 410 595 
E-mail 

blansko-odbocka@sons.cz 

Datum zpracování Září 2009 
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Název projektu 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zrakovým 
postižením  

Lokalizace projektu Místní 

Cíle projektu Činnosti směřující k motivaci a aktivizaci postižených osob 

Cílová skupina Nevidomí a těžce zrakově postižení občané 

Popis aktivit projektu 
Výchovné a vzdělávací akce a realizace sociálně-terapeutických 
činností  

Kapacita 36 občanů s trvalým pobytem v Blansku 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané náklady 90 000 Kč 

Zdroje financování statutární orgán-město Blansko, sponzoři, klienti 

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba JUDr. Petr Krejčí 
Tel. 

516 411 117 
E-mail 

stp.blansko@seznam.cz 

Datum zpracování Září 2009 

 

Název projektu Pěkná  modrá Doubravice  

Lokalizace projektu Místní, Blanensko, Boskovicko 

Cíle projektu Cílem projektu je prevence sociální izolace, kontakt se společenským  
prostředím. 

Cílová skupina osoby s duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, 
senioři 

Popis aktivit projektu V rámci tohoto projektu je poskytována pomoc obětem domácího 
násilí především seniorům. Lidé se ocitají v zátěžových situacích, 
které nezvládají sami řešit.  

Kapacita Ambulantní 15 osob, terénní 5/den 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 

Rozvoj terénní služby, zřízení kontaktního centra  

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ano 

Změna názvu Ne 

Předpokládané náklady 1 210 000,- Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV ČR, Jihomoravský kraj, dary, sbírky a jiné 

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba Karla Změlíková 
Tel. 515 538 565 
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E-mail peknamodra.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování Září 2009 
 

 

Sociální 
služba 

Název zařízení Poskytovatel Náklady/rok  
Spoluúčast 

města 
Podrobnosti 

na str. 

§ 69 
terénní 

programy 

Okno dokořán  Blansko - 
terénní programy 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

466 019 Kč 

Do roku 2011 
projekt 

financován z IP 
JMK 

   Viz 

Projektové listy 

str. 35 

SPONA  
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

1 136 215 Kč 
 

   Viz 

Projektové listy 

str. 35 

Víceúčelová drogová 
služba pro Blanensko, 
Sdružení Podané ruce 

Sdružení Podané 
ruce, o. s. 

2 270 000 Kč 

Do roku 2011 
projekt 

financován z IP 
JMK  

Po schválení 
rozpočtu 

města 

 

   Viz 

Projektové listy 

str. 36 

Náklady 
celkem 

    3 872 234 Kč -   

 

 

 

Název projektu Okno dokořán Blansko – terénní programy 

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu Cílem je vyhledávání a kontaktování rizikových osob a skupin v 
místech a v době, kde se obvykle zdržují, minimalizování důsledků 
jejich způsobu života, hledání řešení současné situace, obnova sil.  

Cílová skupina Terénní programy jsou poskytovány osobám, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Osoby,  jež 
pociťují nedostatek informací, bezradnost, nedůvěru ve vlastní 
schopnosti aktuální osobní krizi, předsudky okolí, nefungující zázemí a 
vztahy v rodině a nejbližší komunitě, neexistující či nerušené sociální 
návyky, nedostatek finančních prostředků a neschopnost či 
nemožnost tuto situaci změnit.  

Popis aktivit projektu Terénní služby jsou bezplatné a mohou být poskytovány anonymně. 
Poskytuje základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování běžných 
záležitostí – úřady, instituce, doprovody na jednání, konzultace s 
odborníky. Poskytuje informace o rizicích a snižování rizik spojených s 
nestandardním způsobem života.  



Projektové listy  35 
 

Kapacita 20/měsíc 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 

Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané náklady 466 019 Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV ČR, Jihomoravský kraj, Město Blansko, dary, sbírky  

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba Jiřina Sovová 
Tel. 516 417 351 

E-mail teren.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování Září 2009 

 

 

Název projektu SPONA – terénní programy 

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu Cílem projektu je poskytování kvalitní, dostupné a díky spolupráci s 
ostatními zařízeními také komplexní služby nepřetržitě 24hodin 
denně, kdy je v provozu charitní linka důvěry, dospělým, mladším a 
starším seniorům, kteří se ocitli v krizové životní situaci nebo jsou 
obětí domácího násilí.  

Cílová skupina osoby v krizi, rodiny s dětmi, senioři, osoby ohrožené nežádoucími 
jevy, oběti domácího násilí 

Popis aktivit projektu V rámci tohoto projektu je poskytována pomoc obětem domácího 
násilí především seniorům. Lidé se ocitají v zátěžových situacích, 
které nezvládají sami řešit.  

Kapacita Dle registrace 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 

Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané náklady 1 378 600 Kč 

Zdroje financování MPSV ČR, Jihomoravský kraj, dary, sbírky a jiné 

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba Mgr. Dagmar Kučerová 
Tel. 516 417 351 

E-mail spona.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování Září 2009 
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Název projektu Víceúčelová drogová služba na Blanensku 

Lokalizace projektu bývalý okres Blansko 

Cíle projektu 

Hlavním cílem je navázat kontakt (vztah) s uživateli drog, následně 
je motivovat ke změně rizikového chování a k udržení této změny, v 
ideálním případě k úplné abstinenci. 
Cílem je minimalizovat negativní důsledky užívání drog (např. snížit 
výskyt hepatitidy B, C, udržet nízký výskyt HIV/AIDS pozitivity, atd.) 
nejen pro samotné uživatele, ale i pro společnost. 

Cílová skupina problémoví uživatelé drog  

Popis aktivit projektu 

Realizace projektu má charakter víceúčelové lokální agentury, která 
obsahuje tyto samostatné programy: 
a) program zaměřený na minimalizaci škod způsobených užíváním 
návykových prováděný formou terénní sociální práce  
b) program poradenství + práce s informacemi zaměřený na rodiče 
a blízké uživatelů drog, dále pedagogy a veřejnost, prováděný 
zejména formou individuálního poradenství a komunikace s médii. 

Kapacita 200 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané náklady 2 270 000 Kč 

Zdroje financování 
RVKPP, MZ, dotace MPSV ČR, Jihomoravský kraj, město Blansko, 
město Boskovice 

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba 
Jiří Valnoha, MA, DiS. 

Tel. 
516 411 692 

E-mail 
terenbk@podaneruce.cz 

Datum zpracování Září 2009 
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Sociální služba Název zařízení 
Poskytov

atel 
Náklady/ro

k  
Spoluúčast města 

Podrobnosti na 
str. 

§ 70 sociální 
rehabilitace 

Stará fabrika 
Blansko –  sociální 

rehabilitace  

DCHB, 
Oblastní 
charita 
Blansko 

1 666 800 
Kč 

Do roku 2011 projekt 
financován z IP JMK 

   Viz Projektové listy 

str. 37  

Náklady celkem     
1 666 800 

Kč 
-   

 
 

 Název projektu Stará fabrika Blansko – sociální rehabilitace 

Lokalizace projektu Místní, regionální 

Cíle projektu 

Cílem projektu není řešení problému dlouhodobé nezaměstnanosti, 
ale zaměřuje se na její důsledky a dopady na život jedince a tím i 
celé společnosti. Naším hlavním cílem je pomoc a podpora 
účastníků programu projektu při zvládání nepříznivé sociální 
situace.   

Cílová skupina 

Osoby dlouhodobě nezaměstnané, ohrožené nezaměstnaností, 
závislé na sociální pomoci, na sociálních dávkách, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením a sociálně vyloučené z důvodu neschopnosti 
obstát v rámci běžných norem v mezilidských vztazích a na trhu 
práce. Jsou to především osoby bez kvalifikace, ženy, mladí 
absolventi škol do 26 let, u kterých se nerozvíjí základní pracovní 
návyky, starší lidí nad 50 let, příslušníci menšin, osoby bez přístřeší 
či osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody 

Popis aktivit projektu 

Mezi základní činnosti poskytované služby patří: základní sociální 
poradenství, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a 
aktivity v pracovní dílně, popřípadě v jiných vybraných střediscích 
Oblastní charity Blansko. Součástí programu jsou výchovně 
vzdělávací činnosti.  

Kapacita  50 klientů 

Plánované rozšíření na období 
2010 – 2013 Ne 

Kapacity Ne 

Cílové skupiny Ne 

Nová služba Ne 

Změna názvu Ne 

Předpokládané náklady 1 666 800 Kč 

Zdroje financování Dotace MPSV ČR, Jihomoravský kraj, Město Blansko, dary a sbírky 

Příjmy od klientů Ne 

Kontaktní osoba Anna Baláková 
Tel. 

516 412 137 
E-mail 

prace.blansko@caritas.cz 

Datum zpracování  Září 2009 
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Přehled služeb SO ORP Blansko ve kterých proběhla inspekce  

Sociální služba Název zařízení Poskytovatel 

sociální služby, ve 
kterých proběhla 

inspekce v roce 2007 
– 2009 

§ 37 odborné sociální 
poradenství 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 

vztahy 
Město Blansko inspekce proběhla 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 

ČR, oblastní odbočka  
Blansko 

Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých ČR 

inspekce neproběhla 

Okno dokořán Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
inspekce proběhla 
2008 

§ 40 pečovatelská 
služba 

Pečovatelská služba Města 
Blansko 

Město Blansko inspekce neproběhla 

Petrovice Obec Petrovice inspekce neproběhla 

Pečovatelská služba města 
Adamova 

Město Adamov inspekce neproběhla 

Pečovatelská služba městyse 
Jedovnice 

Městys Jedovnice 
inspekce neproběhla 

inspekce neproběhla 

Charitní pečovatelská služba 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
  

Český červený kříž, oblastní 
spolek Blansko 

Český červený kříž 
oblastní spolek 

Blansko 
inspekce neproběhla 

§ 42 průvodcovská a 
předčitatelčin služba 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 

ČR, oblastní odbočka  
Blansko 

Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých ČR 

inspekce neproběhla 

§ 46 denní stacionáře Domov OLGA 
Hnutí Humanitární 

Pomoci 
inspekce neproběhla 

§ 49 domovy pro 
seniory 

Domov pro seniory Černá 
Hora 

Jihomoravský kraj inspekce neproběhla 

SENIOR centrum Blansko, 
příspěvková organizace 

Jihomoravský kraj inspekce proběhla 

§ 50 domovy se 
zvláštním režimem 

Domov pro seniory Černá 
Hora 

Jihomoravský kraj inspekce proběhla 

SENIOR centrum Blansko, 
příspěvková organizace 

Jihomoravský kraj inspekce proběhla 

§ 51 chráněné bydlení Centrum VELAN 
Hnutí Humanitární 

Pomoci 
inspekce neproběhla 

§ 54 raná péče 
Středisko rané péče SPRP 

Brno 

Společnost pro ranou 
péči, občanské 

sdružení 
inspekce neproběhla 

§ 55 telefonická krizová 
pomoc 

Linka důvěry Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
inspekce neproběhla 

§ 57 azylové domy Petrovice – Lávka Obec Petrovice   
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Centrum „PRO“ Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
inspekce neproběhla 

§ 60 krizová pomoc 

Okno dokořán Blansko – 
krizová pomoc 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

inspekce neproběhla 

Centrum „PRO“ Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
inspekce neproběhla 

Magdala Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
inspekce neproběhla 

§ 61 nízkoprahová 
denní centra 

Stará fabrika Blansko – 
nízkoprahové denní centrum 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

 inspekce neproběhla 

§ 62 nízkoprahové 
zařízení pro děti a 

mládež 

Zlatá zastávka Adamov 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
inspekce proběhla  

Nízkoprahový klub pro děti a 
mládež PVC 

Sdružení Podané ruce, 
o. s. 

 inspekce neproběhla 

§ 63 noclehárny 
Noclehárna pro muže 

Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
inspekce proběhla  

§ 65 sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
Centrum „PRO“ Blansko 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

inspekce neproběhla 

§ 66 sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 

postižením 

Pěkná modrá Doubravice nad 
Svitavou 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

inspekce neproběhla 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 

ČR, oblastní odbočka  
Blansko 

Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých ČR 

inspekce neproběhla 

§ 69 terénní programy 

Okno dokořán Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
inspekce neproběhla 

Spona Blansko 
DCHB, Oblastní charita 

Blansko 
inspekce neproběhla 

Víceúčelová drogová služba 
na Blanensku 

Sdružení Podané ruce, 
o .s.  inspekce neproběhla 

§ 70 sociální 
rehabilitace 

Stará fabrika Blansko –
sociální rehabilitace 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

inspekce proběhla  

Tabulka: Sociální služby, ve kterých prob ěhla inspekce v roce 2007 – 2009 
 

Projektové listy byly zpracovány ve spolupráci s jednotlivými poskytovateli uvedených sociálních 

služeb. 

 


