Střednědobý plán sociálních služeb
pro Hodonínsko

na období 2018-2020

Aktivita je realizována v rámci projektu: „Podpora procesu komunitního plánování a dalších
navazujících činností v ORP Hodonín“, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského
sociálního fondu.
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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
otevíráte materiál, který obsahuje přehled aktivit vykonávaných v sociální oblasti a také
záměrů na jejich rozšiřování či doplňování. Toto shrnutí je výsledkem společné práce mnoha
lidí, kteří dlouhodobě usilují o dobré fungování sociálních a návazných služeb nejen v našem
městě, ale i ve spádových obcích.
Komunitní plánování je dlouhodobý proces, v rámci něhož dochází k mapování sociální
situace, potřeb a nabídky sociálních služeb ve městě Hodoníně a okolí tak, aby byly tyto
služby dostupné pokud možno pro každého občana, který jejich pomoc právě potřebuje.
Sociální služby by měly nabízet pomocnou ruku lidem v jejich přirozeném sociálním
prostředí, v jejich komunitě. V tomto procesu je kromě dobré dostupnosti dohlíženo také
na to, aby služby byly efektivní, kvalitní a také aby reflektovaly skutečné potřeby uživatelů.
Možnost mapovat a koordinovat poskytování sociálních služeb na svém území ukládá obcím
s rozšířenou působností stát prostřednictvím zákona o sociálních službách. Město Hodonín
však tuto činnost vykonává již od roku 2004, tedy dlouho předtím, než zákon č. 108/2006 Sb.
vstoupil v platnost, protože již tehdejší vedení města věřilo, že komunitní plánování je
přínosem pro život ve městě. Tento dokument je v procesu tvorby již pátým v pořadí.
Komunitní plánování je velmi úzce propojeno se systémem financování sociálních služeb
a zde bych chtěl zdůraznit, že si velmi vážíme také přístupu obcí, které se k financování
sociálních služeb každoročně připojují.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jsou v procesu komunitního plánování aktivní – občanům,
zaměstnancům obecních a městských úřadů, poskytovatelům sociálních služeb, politikům,
ale i Jihomoravskému kraji, který proces metodicky podporuje, konkrétně Mgr. Janě
Ambrožové, Bc. Heleně Špérové, Mgr. Pavle Dörrové, Bc. Václavu Poláchovi, MBA, Petru
Královi, Bc. Kateřině Klimešové, DiS., Marii Slezákové, Bc. Michaele Klepáčové, Janu
Škrkalovi, Petře Sabáčkové, Bc. Evě Pospíšilové, Mgr. Josefu Černému, Jitce Koperové,
Václavu Galjaničovi, Jarmile Pleskačové, Anně Buškové, Ing. Vladimíře Křížkové, Mgr. Editě
Zlámalové, Vladimíru Čechovi, Bc. Rii Otrubové, Mgr. Lence Mikušové, Mgr. Lucii
Ambrozkové, Haně Vaškové, Bc. Miloslavě Hudečkové, Mgr. Radce Tesaříkové, Mgr. Jiřímu
Barbořákovi, Mgr. Andrei Kučerové, Bc. Ivaně Lesové, Lence Kolaciové, Mgr. Haně
Matějkové, Mgr. Evě Drobečkové, Mgr. Veronice Ábelové, Mgr. Martině Prokopové, Janě
Stehlíkové, Mgr. Janě Kosíkové, Mgr. Lence Hřibové, Ing. Petře Šrůtkové, Ing. Jitce
Soldánové, Mgr. Jitce Omelkové, Miladě Zouharové, Ing. Janě Matušinové, Bc. Daně
Kmínkové, Mgr. Veronice Zubalíkové, Mgr. Dagmar Lukešové, Zdeně Černochové, Ivaně
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Šimčíkové, MUDr. Janě Holoubkové, MUDr. Jaroslavu Klimentovi, Mgr. Lence Švagerkové,
Heleně Bartalové, Mgr. Josefu Černému, Petru Kokešovi, Mgr. Petru Srncovi, Jarmile
Janáčkové, Janu Škrkalovi, Jarmile Čuprové, Mgr. Marii Mlátilíkové, Mgr. Martě Kadlecové,
Mgr. Romaně Kociánové, Mgr. Barboře Lončíkové, Mgr. Alžbětě Vrbíčkové, Bc. Josefu
Čajkovi, Mgr. Michaele Lamacké, Bc. Lucii Robkové, PhDr. Milanu Frantovi, Bc. Tomáši
Procházkovi, Petru Královi, Ivanu Fučkovi, Milanu Zelinkovi, Mgr. Milanu Jandovi, Pavlu
Novotnému, Richardu Pospíšilovi, Mgr. Kamile Hadové.
Zvláštní poděkování bych chtěl vyjádřit koordinátorce komunitního plánování Bc. Marcele
Prchalové za vykonanou práci v jednotlivých pracovních skupinách, za kompletaci tohoto
materiálu, který je odrazem náročnosti práce v oblasti sociálních služeb a v neposlední řadě
za vytrvalost i osobní přínos.

Mgr. Jiří Janda
místostarosta
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1 Popisná část
1.1 Použitá terminologie
Komunitní plánování (KP)1
Jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady oblastí. Její podstata spočívá v zapojování
všech, kterých se daná oblast či téma nějakým způsobem dotýká, na dialogu a vyjednávání a dosažení
výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.
KP je založeno na komunikaci mezi zadavatelem, poskytovateli a uživateli sociálních služeb
a jeho cílem je ovlivňovat a zlepšovat sociální politiku. V ČR je metoda komunitního plánování
využívána zejména při plánování oblastí poskytování sociálních služeb.
Komunitní plánování sociálních služeb
Z pohledu MPSV ČR jde o „otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení
v oblasti sociálních služeb“. Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na
léta 2006-2008 v prioritním cíli 3 vymezuje jako prioritu podporovat rozvoj rozhodovacích procesů na
regionální a lokální úrovni tak, aby sociální služby poskytované na této úrovni odpovídaly potřebám
uživatelů služeb z pohledu kvality i dostupnosti.
Dle § 3 písm. h) zákona č. 108/2006 o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o sociálních službách) se jím rozumí proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném
území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.
Plán rozvoje sociálních služeb, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb nebo Střednědobý plán
sociálních služeb
Jedná se o výstup procesu komunitního plánování sociálních služeb, jehož obsahem je popis způsobu
zpracování plánu, zmapování a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby
určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zjišťování a rozvoje sociálních služeb,
povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocení plnění plánu a metody, jakými lze
provést změny v poskytování sociálních služeb.
Priority
Vymezují oblasti, témata, problémy, kterými se budeme zabývat v daném cyklu plánovacího procesu,
a které se objeví v plánu rozvoje sociálních služeb. Stanovují základní směry, které pak naplňujeme
opatřeními a aktivitami.
Opatření
Určují cíle v určité prioritní oblasti. Říkají, co konkrétně budeme řešit a jakými způsoby, abychom
naplňovali vybrané priority. Opatření vychází ze zdrojů, které jsou dostupné.
Aktivity
Popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budou vykonány, včetně toho jak, kdo, kdy
a z jakých zdrojů. Rozpracovávají jednotlivá opatření.

1

Metodiky pro plánování sociálních služeb, str. 2
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Cílová skupina
Označuje část veřejnosti nebo uživatelů sociální služby, kterou budeme potřebovat zvlášť zapojit,
nebo pro niž budou určeny aktivity.
Poskytovatel sociálních služeb
Dle § 78 zákona o sociálních službách se jím rozumí fyzická nebo právnická osoba poskytující sociální
služby na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká vydáním
rozhodnutí o registraci. O registraci rozhoduje příslušný krajský úřad podle trvalého nebo hlášeného
pobytu FO nebo sídla PO, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční PO na území ČR.
V případě, že je zřizovatelem poskytovatele MPSV, rozhoduje také při registraci služby.
Sociální služba
Dle § 3 zákona o sociálních službách se jí rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a
podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby
zahrnují: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.
Uživatelé sociálních služeb
Rozumí se jimi osoby, které využívají sociální službu. Pro účely komunitního plánování mohou být za
uživatele do procesu zapojeni i rodinní příslušníci nebo blízcí, kteří je v procesu zastupují, hájí zájmy a
vyjadřují potřeby uživatelů.
Zadavatel sociálních služeb
Je organizace, zpravidla obec nebo kraj, která nese hlavní odpovědnost za zajišťování sociálních
služeb na příslušném území, za kvalitu a dostupnost sociálních služeb ve svém správním obvodu.
Zadavatelé jsou garanty realizace výstupů komunitního plánování. Podpora komunitního plánování ze
strany obce a jejích politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho
uskutečňování.
Široká veřejnost
Rozumí se jí všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování
a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci.
Pracovní skupina KPSS
Je tvořena uživateli, poskytovateli, zadavateli a dalšími účastníky, kteří se chtějí aktivně podílet na
tvorbě a realizaci plánu rozvoje soc. služeb. Řeší konkrétní úkoly, oblasti, témata.
Řídící skupina KPSS
Jedná se o skupinu sestavenou dle principu triády (zadavatel, poskytovatel, uživatel). Řídí proces
plánování a je odpovědná za jeho průběh.
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném
stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby
hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče,
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registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické
zařízení hospicového typu.
Benchmarking
Jedná se o nepřetržitý a systematický proces porovnáván a měření produktů, procesů a metod vlastní
organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování
vlastních aktivit.
SWOT analýza
Je základní metodou strategické analýzy, sleduje vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti
a hrozby z vnějšího prostředí.
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1.2 Legislativní a další opora procesu plánování
Oblast komunitního plánování sociálních služeb je realizována v souladu se zákonnými předpisy,
které obci ukládají řadu povinností v sociální oblasti (viz níže). Během realizace procesu a také
při přípravě dokumentů zhotovovaných v tomto procesu se opíráme také o další zdroje, jejichž
přehled zde uvádíme:
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Obcím je tímto zákonem uložena povinnost pečovat v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek (mj.) pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ukládá obcím v samostatné působnosti (dle § 94):
- zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
- zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb
na svém území,
- spolupracovat s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování
pomoci osobám, popřípadě zprostředkovat kontakt mezi poskytovatelem a osobou,
- dává možnost zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem,
poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální
služby,
- spolupracovat s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám
nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím
sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích,
- spolupracovat s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje
kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob
na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.
Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV (iregistr.mpsv.cz)
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018-2020, schválený
Zastupitelstvem JMK v červnu 2017
Analýza deklarovaného rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji - AUGUR Consulting, s. r. o.,
pro JMK 2016
Analýza péče o osoby se sníženou soběstačností v ORP Hodonín - AUGUR Consulting, s. r. o., 2017
Analýza potřeb osob poskytujících péči neprofesionálním způsobem v ORP Hodonín, AUGUR
Consulting, s. r. o., 2017
Analýza zaměstnávání osob s handicapem na území okresu Hodonín- SOCIOFAKTOR, s.r.o. 2017
Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb – Sociotrendy, s. r. o., 2017
Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v Jmk, AUGUR Consulting, s. r. o., 2014
Ekonomické podklady pro oblast financování sociálních služeb v letech 2015,2016,2017 a pro rok
2018, Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Hodonín
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Dolní Morava
pro období 2014 – 2020
Pravidla řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb, JMK, 2018
Zápisy z jednání jednotlivých pracovních skupin+ SWOT analýzy jednotlivých cílových skupin
zpracovaných v pracovních skupinách
Podněty spádových obcí
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1.3 Účel a vývoj Komunitního plánování sociálních služeb
1.3.1 Účel komunitního plánování sociálních služeb
Účelem komunitního plánování sociálních služeb je zajistit, aby sociální služby byly dostupné (časově,
místně, kapacitně) a aby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kteří je využívají a zajišťují.
To znamená, že reagují na potřeby uživatelů, jejich nabídka je přehledná a srozumitelná, a že finanční
prostředky jsou vynakládány jen na ty služby, které jsou skutečně zapotřebí.
Občané a poskytovatelé sociálních služeb se podílejí na rozhodování a město je vnímáno z jejich
strany jako partner, a tím se zvyšuje identifikace veřejnosti s obcí. Systém sociálních služeb je
srozumitelný a přehledný. Spolupráce a efektivita řešení daných problémů, postup při plánování
a rozhodování o sociálních službách se stává průhlednějším, veřejnost může mít díky tomu větší
zájem se na procesu podílet.
Komunitní plánování je provázáno s financováním sociálních služeb. Při plánování sociálních služeb se
vychází zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami jejich
uživatelů. Výsledek provedeného srovnání a analýza finančních zdrojů, které jsou k dispozici, slouží
jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb.
Zejména s ohledem na nutnost poskytování finančních zdrojů na sociální služby je potřeba, aby
v rámci celého procesu byla zajištěna podpora politické reprezentace, a to jak při zahajování
plánování, tak i v jeho průběhu a uskutečňování. Pracovní skupiny se skládají ze zástupců všech
zainteresovaných stran. Účastní se jich zástupci služeb, samotní uživatelé sociálních služeb nebo
jejich rodinní příslušníci, ale i zástupci zadavatele. Díky tomu je zajištěn přenos informací z celého
průběhu procesu.
Po vytvoření komunitního plánu a jeho schválení je pozornost a aktivita směřována k jeho
naplňování, přechází se do realizační fáze, která je zaměřena na faktické uskutečňování jednotlivých
kroků, které byly stanoveny v rámci jednotlivých opatření. Následně je zpracováno vyhodnocování
priorit a opatření plánu sociálních služeb.

1.3.2 Vývoj komunitního plánování sociálních služeb na Hodonínsku
Sociální služby jsou v Hodoníně podporovány dlouhodobě. V roce 2004 si tehdejší vedení města
uvědomilo, že služby je třeba koordinovat tak, aby pokrývaly poptávku občanů a zároveň se dle jejich
potřeb služby i rozvíjely. Proto v tomto roce zahájilo město Hodonín proces komunitního plánování.
Ve spolupráci s občanským sdružením Za sociální společnost z Třebíče se začaly naplňovat principy
komunitního plánování a realizovat první projekt „Zahájení komunitního plánování“. Byla
ustanovena koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, postupně se zapojili i zástupci
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Vznikla triáda, pracovní skupiny a byla oslovena firma,
která prováděla sociodemografickou analýzu města. Distribuovaly se první dotazníky pro veřejnost
a mapovali se poskytovatelé sociálních služeb. Proběhla informační kampaň o procesu komunitního
plánování. Dalším výstupem z tohoto projektu bylo vydání katalogů poskytovatelů sociálních služeb
ve městě Hodoníně.
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V roce 2005 už město začalo uskutečňovat samostatný projekt: „Podpora sociální integrace ve městě
Hodoníně rozšířením komunitního plánování“. Během realizace tohoto projektu se navázalo na
dosavadní realizované činnosti a pokračovalo se v mapování potřeb občanů a především uživatelů
sociálních služeb. Členové pracovních skupin se pravidelně scházeli, pracovali na SWOT analýzách,
a v rámci těchto setkání probíhal také sběr připomínek. Paralelně s tím se také vyhodnocovalo
dotazníkové šetření určené uživatelům sociálních služeb. Uskutečnilo se také setkání s veřejností
u kulatých stolů a oslovení studentů, kterým byla nabídnuta možnost spolupráce. Byl zorganizován
seminář pro poskytovatele o standardech kvality v sociálních službách, protože byl schválen zákon
o sociálních službách, který u většiny organizací vyvolal značné obavy. Město podpořilo také
poskytovatele sociálních služeb z řad neziskových organizací – zajišťováním účasti na veletrhu
Hospimedica, kde se neziskové organizace mohly každoročně prezentovat. Po celou dobu se ze všech
zmíněných podkladů a připomínek postupně tvořil Komunitní plán pro město Hodonín, který byl
schválen zastupitelstvem v září 2006. Veškerá činnost však byla zaměřena na území města Hodonína,
nezabývala se situací ve spádových obcích.
Na spádové obce spadající do správního obvodu ORP Hodonín se pozornost začala obracet až v roce
2007, kdy byl z dotace Jihomoravského kraje na podporu plánování rozvoje v oblasti sociálních služeb
hrazen výzkum v oblasti sociálních služeb pro celou oblast ORP. Bylo zpracováno několik analýz:
-

Sociodemografická analýza Hodonína a jeho spádových obcí,
Analýza příspěvků na péči poskytovaných v rámci obce s rozšířenou působností,
Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností,
Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností.

V této době město Hodonín začalo realizovat další projekt podpořený Evropským sociálním fondem
"Plnění komunitního plánu sociálních služeb města Hodonína". Hlavní činnosti projektu směřovaly
k doplnění dosavadních kroků: došlo k vydání Katalogu sociálních služeb a volnočasových aktivit
města Hodonína, poprvé se uskutečnil také veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem
"Lidé lidem". Mimoto se plánování sociálních služeb rozšířilo i na spádové obce, a na základě této
skutečnosti byl zpracován nový Plán rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce do roku
2010, který vznikl rozšířením priorit uvedených v původním komunitním plánu sociálních služeb.
Došlo ke zřízení nových služeb, a to sociálně aktivizačních pro rodiny s dětmi a také sociální
rehabilitace pro zdravotně handicapované. Byly zřízeny nové webové stránky pro komunitní
plánování na Hodonínsku: www.kpss-hodonin.cz a také se začala ve větší míře realizovat rodinná
politika, která se postupně vyčlenila z procesu komunitního plánování, kde byla zpočátku realizována.
V roce 2010 prováděla firma AUGUR Consulting na základě zakázky Jihomoravského kraje ve všech 21
obcích s rozšířenou působností výzkum potřeb. Výsledky tohoto výzkumu pro ORP Hodonín se staly
jedním z podkladů pro tvorbu nového Plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2014 pro město
Hodonín a spádové obce, který byl schválen v roce 2011.
V této době začaly více spolupracovat obce s rozšířenou působností sídlící v okrese Hodonín – tedy
Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou. Společně se tak začaly řešit některé problémy, s nimiž se
potýkaly všechny tři obce s rozšířenou působností (dále ORP). Město Hodonín v roce 2012 zahájilo
nový projekt podpořený Evropskou unií, a to: „Podpora rozvoje procesu komunitního plánování
na Hodonínsku a aktivit vedoucích k zapojení spádových obcí“. Hlavním cílem tohoto projektu bylo
seznámit starosty spádových obcí s problematikou sociálních služeb a jejich plánováním a navázání
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aktivní spolupráce. Dále se uskutečnila analýza spokojenosti uživatelů sociálních služeb zaměřená
na zjišťování kvality a spokojenosti uživatelů se sociálními službami. Významným prvkem projektu
bylo pořádání akcí pro odbornou i laickou veřejnost – uskutečnilo se několik kulatých stolů, ale také
seminář pro poskytovatele sociálních služeb. Podstatným výstupem projektu bylo také vytvoření
internetového katalogu sociálních služeb Hodonínska, Kyjovska a Veselska ve spolupráci s těmito
obcemi.
V období let 2013 až 2014 byla, kromě „běžných“ činností pracovních skupin směřujících k přípravě
nového Komunitního plánu sociálních služeb, schválena Základní listina komunitního plánování
sociálních služeb na Hodonínsku a Zásady financování sociálních služeb z rozpočtu města Hodonína.
K vytvoření těchto dokumentů došlo kvůli nutnosti stanovení jasných pravidel pro proces
komunitního plánování, neboť stále více docházelo k propojování plánování a financování sociálních
služeb. V souladu s těmito materiály byla nově zřízena Řídící skupina pro KPSS, v jejíž kompetenci je
mimo jiné i navrhování Minimální sítě sociálních služeb v Hodoníně a také Minimální sítě sociálních
služeb za ORP Hodonín. Tyto sítě jsou každoročně revidovány. Za přispění metodika pro oblast
plánování se úspěšně podařilo připravit nový Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko
na období 2015 - 2017.
V letech 2015 – 2017 docházelo v rámci procesu KPSS k intenzivnější spolupráci obcí – jak obcí
s rozšířenou působností (Kyjov a Veselí nad Moravou), tak obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Hodonín (dále jen SO ORP Hodonín). Spolupráce spočívala především v zapojení těchto
obcí do spolufinancování sociálních služeb. V roce 2015 byl ukončen Individuální projekt
Jihomoravského kraje na podporu vybraných služeb sociální prevence a tato skutečnost vyžadovala
značné navýšení finančních prostředků na zabezpečení jejich provozu. Jihomoravský kraj se začal
stále více zaměřovat (ve výše uvedené souvislosti) na optimalizaci sítě sociálních služeb a začal
požadovat po obcích s rozšířenou působnosti garanci na spolufinancování sociálních služeb. Bez této
garance nejsou sociální služby zařazeny do krajské sítě sociálních služeb a nemohou být financovány
z veřejných zdrojů. Jihomoravský kraj inicioval vznik tzv. Okresních multidisciplinárních týmů, které
společně mají řešit poskytnutí garancí pro sociální služby působící v jejich území. V roce 2015 poprvé
došlo k zapojení spádových obcí do systému financování sociálních služeb, kdy obce přispěly
na služby sociální prevence a poradenství. Následně došlo k úpravě dotačních podmínek v oblasti
sociálních služeb a spádové obce začaly přispívat i na služby sociální péče.
„Novinkou ve financování sociálních služeb, která se promítla i do strategického plánování, bylo
v roce 2016 nastavení systému financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji v souladu
s pravidly veřejné podpory a s uplatněním principu vyrovnávací platby. Promítlo se to do konkrétního
opatření Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016. Cílem opatření
bylo nastavení pravidel financování sociálních služeb tak, aby byly zachovány zásady jejich veřejného
financování v souladu s pravidly veřejné podpory a veřejného zadávání s ohledem na legislativu
platnou v České republice, Evropské unii i k očekávaným trendům ve vývoji evropských pravidel
veřejné podpory a veřejného zadávání.
Přijetím Pravidel pro řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb (červen 2015) se Jihomoravský kraj přiklonil k nastavení systému
financování podle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití č. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování EU o státní podpoře ve formě dotace za závazek veřejné služby udělené
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podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 2 ORP Hodonín se
při poskytování dotací k tomuto systému každoročně připojuje. Materiál Program přidělování dotací
na podporu registrovaných sociálních služeb je obsahově uzpůsoben výše uvedeným předpisům.
Mimoto Město Hodonín začalo v roce 2017 realizovat další projekt podpořený Evropským sociálním
fondem (dále ESF): „Podpora procesu komunitního plánování a dalších navazujících činností v ORP
Hodonín“. Projekt je zaměřen na spolupráci, vzájemnou koordinovanost, informovanost,
a koncepčnost při komunitním plánování sociálních služeb a při tvorbě strategií v této oblasti
na úrovni dotčených obcí a spolupracujících organizací (Hodonínsko). Konkrétně v rámci projektu
dochází k vyhodnocení dosavadního komunitního plánu, tvorbě nového plánu, vzdělávání členů
pracovních skupin, k zajištění metodické podpory, k vytvoření efektivní sítě sociálních služeb
a zajištění dostatečných prostředků na tuto síť a k nastavení oblasti kontroly sociálních služeb
z oblasti efektivity služeb.
Díky projektu bude také posílena informovanost o sociálních a návazných službách nabízených
a dostupných v našem regionu, a také bude umožněn přenos a sdílení informací z jiných ORP v oblasti
plánování a financování soc. služeb.

1.4 Způsob zpracování komunitního plánu sociálních služeb a časový
harmonogram
Střednědobý plán sociálních služeb pro Hodonínsko na období 2018-2020 je již v pořadí pátým
strategickým dokumentem v sociální oblasti v našem regionu. Jeho obsah byl připravován především
v roce 2017, ale nutno podotknout, že zohledňuje potřeby zjištěné v průběhu uplynulých let, které
byly diskutovány na dosavadních jednáních pracovních skupin komunitního plánování.
Dokument byl zpracován na období tří let (v souladu s požadavkem MPSV a předkládanou novelou
Zákona o sociálních službách). Na jeho přípravě se podílelo celkem 70 osob ze 4 pracovních skupin:
Oblast péče o seniory: Mgr. Jana Ambrožová, Bc. Helena Špérová, Mgr. Pavla Dörrová, Bc. Václav
Polách, MBA, Petr Král, Bc. Kateřina Klimešová, DiS., Marie Slezáková, Bc. Michaela Klepáčová, Jan
Škrkal, Petra Sabáčková, Bc. Eva Pospíšilová, Helena Bartalová, Mgr. Josef Černý, Jitka Koperová,
Václav Galjanič, Jarmila Pleskačová, Anna Bušková, Ing. Vladimíra Křížková, Mgr. Jiří Janda,
Bc. Marcela Prchalová, Mgr. Edita Zlámalová, Vladimír Čech, Bc. Ria Otrubová.
Oblast péče o rodiny, děti a mládež: Bc. Michaela Klepáčová, Bc. Marcela Prchalová, Mgr. Lenka
Mikušová, Mgr. Lucie Ambrozková, Hana Vašková, Bc. Miloslava Hudečková, Mgr. Radka Tesaříková,
Mgr. Jiří Barbořák, Mgr. Andrea Kučerová, Bc. Ivana Lesová, Lenka Kolaciová, Mgr. Edita Zlámalová,
Mgr. Hana Matějková, Mgr. Eva Drobečková, Mgr. Veronika Ábelová, Mgr. Martina Prokopová,
Mgr. Jiří Janda, Jana Stehlíková.
Oblast péče o osoby se zdravotním handicapem a duševním onemocněním: Bc. Michaela
Klepáčová, Mgr. Jana Kosíková, Bc. Marcela Prchalová, Mgr. Lenka Hřibová, Ing. Petra Šrůtková,
Ing. Jitka Soldánová, Mgr. Jitka Omelková, Milada Zouharová, Ing. Jana Matušinová, Bc. Dana
Kmínková, Mgr. Veronika Zubalíková, Mgr. Dagmar Lukešová, Zdena Černochová, Mgr. Edita
Zlámalová, Ivana Šimčíková, MUDr. Jana Holoubková, MUDr. Jaroslav Kliment, Mgr. Jiří Janda, Mgr.
2
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Lenka Švagerková, Helena Bartalová, Mgr. Josef Černý, Petr Kokeš, Mgr. Petr Srnec, Jarmila
Janáčková, Jan Škrkal, Jarmila Čuprová, Mgr. Marie Mlátilíková, Mgr. Marta Kadlecová, Mgr. Romana
Kociánová, Mgr. Barbora Lončíková, Mgr. Alžběta Vrbíčková.
Oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením, v problémech a krizi: Bc. Josef Čajka,
Mgr. Michaela Lamacká, Bc. Lucie Robková, PhDr. Milan Franta, Bc. Tomáš Procházka, Petr Král, Ivan
Fuček, Bc. Michaela Klepáčová, Mgr. Jana Kosíková, Bc. Marcela Prchalová, Milan Zelinka, Mgr. Edita
Zlámalová, Mgr. Milan Janda, Pavel Novotný, Richard Pospíšil, Mgr. Kamila Hadová, Mgr. Jiří Janda,
Hana Vašková.
V těchto pracovních skupinách působí zástupci všech stran – poskytovatelů, zadavatelů
a v neposlední řadě osoby hájící zájmy uživatelů sociálních služeb.
Obsahem jednání byly diskuze týkající se potřeb uživatelů služeb a potřebnosti rozvoje sociálních
služeb pro dané cílové skupiny, dále pak formulace priorit a opatření na následující tři roky. Mimo
priority a opatření vztahující se k registrovaným sociálním službám členové pracovních skupin řešili
i oblasti přesahující rámec sociálních služeb, či dlouhodobě neřešené problémy. Ty jsou z větší části
zaznamenány v průřezových prioritách.

V ORP Hodonín je umožněna každému zájemci účast na pracovních jednáních komunitního
plánování. Zájemce má možnost kontaktovat koordinátora KPSS, který individuálně posoudí zájmy
a potřeby a motivaci pro účast a navrhne dané osobě účast na příslušné pracovní skupině. Následně
je zájemci nabídnuta dvojí možnost: účastnit se procesu KPSS jako host nebo jako právoplatný člen.
Členství daného zájemce schvalují ostatní členové příslušné pracovní skupiny svým hlasováním (viz
Základní listina komunitního plánování). Host má právo zapojit se do diskuze a přinášet podněty
pro další jednání pracovní skupiny, nemá však hlasovací a rozhodovací právo.
Z jednání pracovních skupin jsou zhotovovány písemné zápisy, a rovněž prezenční listiny. Tyto
dokumenty jsou zveřejňovány na webových stránkách: www.kpss-hodonin.cz.
Výstupy z pracovních skupin projednává řídící skupina KPSS, která je dále předkládá k projednání
sociální komisi ve věcech financování sociálních služeb a KPSS (viz organizační struktura KPSS).
Časový harmonogram přípravy Střednědobého plánu sociálních služeb
Aktivita
Setkávání pracovní skupiny Senioři
Setkávání pracovní skupiny Rodina, děti a
mládež
Setkávání pracovní skupiny Zdravotně
postižení, duševně nemocní
Setkávání pracovní skupiny Ohroženi soc.
vyloučením, v problémech, krizi
Analýza deklarovaného rozvoje sociálních
služeb v jihomoravském kraji
Analýzy péče a potřeb pečujících osob
Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb
Analýza zaměstnávání osob s handicapem na
území okresu Hodonín

termín
16. 1., 6. 3., 22. 5., 21. 6., 13. 9., 9. 10.,
22. 11.2017
13. 2., 27. 4., 19. 6., 18. 9., 16. 10., 22. 11.2017
1. 3., 24. 4., 14. 6., 11. 9., 2. 10., 30. 10.,
22. 11.2017
15. 2., 10. 5., 6. 9., 3. 10., 6. 11., 22. 11.2017
listopad 2016- leden 2017
březen - květen 2017
září – prosinec 2017
duben – červen 2017
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Analýzy dalších zdrojů (sociální služby,
poskytovatelé, ekonomika)
Definice priorit a opatření
pracovními skupinami a jejich představení
sestavení návrhu 5.plánu
veřejné připomínkovací řízení
vypořádání připomínek a finalizace 5. plánu
projednání v sociální komisi ve věcech
financování a KPSS
projednání v Radě města Hodonína
projednání v Zastupitelstvu města Hodonína
Projednání v zastupitelstvech spádových obcí

červen – listopad daného kalendářního roku
září až listopad 2017
srpen až prosinec 2017
20. 12.2017 až 31.12.2017
1.1.2018 až 10.1.2018
11. leden 2018
16. ledna 2018
30. ledna 2018
1. polovina roku 2018
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1.5 Organizační struktura a popis zapojení jednotlivých složek

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
V
E
R

RADA MĚSTA

T
I
SOCIÁLNÍ KOMISE

SOCIÁLNÍ KOMISE VE VĚCECH
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A KPSS
ŘÍDÍCÍ
SKUPINA KPSS

K
Á
L

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A
ŠKOLSTVÍ

N
KOORDINÁTOR KPSS

PRACOVNÍ SKUPINA ZDRAVÉ MĚSTO
HODONÍN A MA 21

SPÁDOVÉ OBCE A
JEJICH ZÁSTUPCI

Í

S
P
O
L

PRACOVNÍ
SKUPINA RODINA,
DĚTI A MLÁDEŽ

PRACOVNÍ
SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ
SKUPINA
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÍ,
DUŠEVNĚ
NEMOCNÍ

HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCE

15

PRACOVNÍ SKUPINA
OHROŽENI
SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM, V
PROBLÉMECH A
KRIZI

U
P
R
Á
C
E

Popis zajištění procesu komunitního plánování sociálních
služeb
Organizační strukturu procesu KPSS tvoří především pracovní skupiny, řídící skupina, koordinátor
KPSS, sociální komise ve věcech financování, dále pak schvalovací orgány – Rada města Hodonína,
Zastupitelstvo města Hodonína, ale nově také spádové obce SO ORP Hodonín.
Aktualizovaný statut řídící skupiny KPSS na Hodonínsku schválila RM: dne 13. 5. 2015. Členy řídící
skupiny tvoří garant skupiny, vedoucí odboru sociálních věcí a školství, koordinátor KPSS, vedoucí
odboru ekonomiky a financí, vedoucí pracovních skupin, uživatel z každé pracovní skupiny. Schází se
dle potřeby, min. 3x ročně. Projednává výstupy z pracovních skupin, připomínkuje materiály, které
následně navrhuje ke schválení sociální komisi ve věcech financování sociálních služeb a KPSS.
Sociální komise ve věcech financování sociálních služeb a KPSS: kontroluje předkládané rozpočty,
navrhuje radě města změny v Minimální síti sociálních služeb města Hodonína a Minimální síť
sociálních služeb za ORP Hodonín, vyhodnocuje žádosti o financování sociálních služeb v rámci
nových pravidel a předkládá návrhy o finanční dotace radě města a zastupitelstvu města, projednává
návrhy a výstupy z Řídící skupiny pro KPSS.
Součástí organizační struktury jsou také čtyři pracovní skupiny. Jejich složení odpovídá principu triády
– tzn. že jsou zde zástupci zadavatelů, uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb. V pracovních
skupinách jsou zastoupeny osoby, které se procesu KPSS aktivně účastní, sdělují podněty
a připomínky, spolupodílí se na přípravě podkladů pro zpracování komunitního plánu sociálních
služeb. Participují také na realizaci informačních aktivit, přednášek, seminářů a zpracování dalších
potřebných materiálů ze sociální oblasti. V jednotlivých pracovních skupinách jsou zastoupeni
i zaměstnanci sociálního odboru, kteří zabezpečují přenos informací oběma směry. Celkově se jedná
přibližně o 65 účastníků pracovních skupin.
Spolupráce se spádovými obcemi probíhá na dvou úrovních: zástupci uživatelů, poskytovatelů
i zadavatelů ze spádových obcí ORP Hodonín působí v pracovních skupinách KPSS. O rozvojových
záměrech nebo míře spolufinancování sociálních služeb se zástupci spádových obcí komunikuje
koordinátor KPSS napřímo nebo při poradách starostů spádových obcí. Koordinátor KPSS je také
v případě potřeby účasten projednávání materiálů z oblasti plánování sociálních služeb nebo oblasti
financování sociálních služeb na jednání zastupitelstva příslušné obce. Obce spolupracují i v oblasti
zvyšování informovanosti o sociálních a návazných službách.
Koordinátor KPSS dále zajišťuje přenos potřebných informací směrem k Jihomoravskému kraji. Jedná
se zejména o informace o potřebných kapacitách sociálních služeb a o plánovaném rozvoji těchto
služeb v regionu. Zabezpečuje spolupráci na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
JMK a také Akčních plánů sociálních služeb JMK a jejich vyhodnocování za oblast Hodonínska.
Mimoto koordinátor KPSS aktivně připomínkuje dokumenty Jihomoravského kraje v oblasti fungování
sociálních služeb – např. Pravidla pro tvorbu sítě služeb Jihomoravského kraji či materiál Pravidla
řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro příslušný kalendářní rok
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
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2 Analytická část
2.1 Souhrnné informace z analýz
Analýza deklarovaného rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji
Analýza péče o osoby se sníženou soběstačností v ORP Hodonín
Analýza potřeb osob poskytujících péči neprofesionálním způsobem v ORP Hodonín
Analýza zaměstnávání osob s handicapem na území okresu Hodonín
Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb
Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji

Sociodemografické údaje získané z výše uvedených analýz:

Ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Hodonín je evidováno 18 obcí, 19 částí obcí a 46
základních sídelních jednotek. Ve správní oblasti je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému
pobytu cizince či azylanta) přihlášeno dle údajů Českého statistického úřadu k 31. 12. 2016 celkem 60
916 obyvatel. Průměrný věk obyvatel v ORP Hodonín je k 31. 12. 2016: 42,7 roku. Podíl obyvatel
ve věku 65 a více let je 17,8 %.3
ORP Hodonín je poměrně lidnatým obvodem. Ve srovnání se sousedními ORP má nejvyšší počet
obyvatel, ale přitom nejmenší výměru svého území. Je tedy zřejmé, že je zde poměrně vysoká
hustota obyvatel. Průměrný počet obyvatel na jednu obec je 3384 – nejvyšší z námi srovnávaných
3

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz, údaje platné k 31. 12. 2016.
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ORP. I když ORP Břeclav má ve svém obvodu také 18 obcí, má větší výměru a celkově menší počet
obyvatel – hustota obyvatel je tedy podstatně nižší. Tyto informace mohou být zajímavé z hlediska
poskytování terénních služeb, které působí v celém ORP – tzn. terénní služby v ORP Hodonín by měly
mít menší náklady, než např. terénní služby v ORP Kyjov nebo Veselí nad Moravou.

počet
výměra v km2
počet obyvatel
hustota
Srovnání obcí ORP
obcí v
průměr
průměr obyvatel/
SO celkem na obec celkem na obec
km2
ORP Hodonín
18
286
15,9
60916
3384
213,0
ORP Břeclav
18
434
24,1
59743
3319
136,1
ORP Kyjov
42
470
11,2
55493
1321
118,0
ORP Veselí nad Moravou
22
343
15,6
38180
1735
111,4
S ohledem na sociodemografický vývoj lze aktuálně konstatovat, že počet obyvatel klesá nejen
v ORP Hodonín, ale i v dalších vybraných ORP Jihomoravského kraje. Rovněž obyvatelstvo stárne, jak
odpovídá rostoucímu indexu stáří v uplynulém desetiletí.
Jsou zde analyzovány sociodemografické údaje (stav a vývoj počtu obyvatel, index stáří apod.4)
s ohledem na dostupné údaje z veřejných zdrojů (ČSÚ) v uvedených obcích.
Predikce změn s ohledem na sociodemografický vývoj v potřebách výše zmíněných cílových skupin se
dotýká zejména cílové skupiny senioři.
Obyvatel v SO ORP Hodonín postupně ubývá. Počet žen každoročně převyšuje počet mužů, přičemž
v poslední sledovaném roce se jedná o převahu 926 žen.
Počet obyvatel mladších 15 let se přes různé výkyvy velmi mírně zvyšuje. V roce 2016 žilo v SO ORP
Hodonín 3334 obyvatel mladších 15 let, zatím nejvíce ze sledovaného období. Naopak obyvatel
v produktivním věku (15-64 let) rychle ubývá. Opačný trend je patrný u věkové skupiny 65 a více.
Tabulka: Vybrané demografické charakteristiky ORP Hodonín 2007–2016
ORP
Hodonín

Počet
obyvatel

podle pohlaví

ve věku (let)

celkem

muži

ženy

0-14

15-64

65 a více

2007

61606

30196

31410

8325

44634

2008

61592

30207

31385

8151

2009

61542

30193

31349

2010

61314

30061

2011

61437

2012
2013

4

Index
stáří

Průměrný věk

8647

103,9

40

44522

8919

109,4

40,3

8126

44266

9150

112,6

40,6

31253

8170

43807

9337

114,3

40,9

30189

31248

8275

43456

9706

117,3

41,3

61402

30189

31213

8330

43083

9989

119,9

41,6

61307

30121

31186

8391

42600

10316

122,9

41,9

Dostupné údaje byly získány z veřejných zdrojů ČSÚ
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2014

61204

30107

31097

8458

42152

10594

125,3

42,2

2015

61042

30058

30984

8570

41585

10887

127,0

42,4

2016

60916

29995

30921

8635

41000

11281

130,6

42,7

S ohledem na vývoj počtu obyvatel ve sledovaném období je situace u všech SO ORP přibližně
srovnatelná. Pouze v r. 2011 došlo v SO ORP Břeclav ke skokovému nárůstu počtu obyvatel, následně
se však počet ustálil ve shodě s ostatními regiony.

Graf: Porovnání počtu obyvatel vybraných ORP 2007–2016
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Zdroj: ČSÚ, zpracování Sociotrendy

Stárnutí populace ve všech regionech dle indexu stáří má strmě rostoucí tendenci. V pořadí podílu
obyvatel seniorské věkové skupiny připadající na dětskou populaci, nejnižší index stáří je v posledních
pěti letech v SO ORP Břeclav, následují ORP Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou.
Tyto skutečnosti mají dopad do potřeby růstu odpovídajícího počtu sociálních služeb registrovaných
i neregistrovaných, tedy návazných, ovšem s ohledem na soběstačnost jedinců spadajících do této
věkové skupiny.
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Graf: Porovnání indexu stáří vybraných ORP 2007–2016
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Zdroj: ČSÚ, zpracování Sociotrendy

Z hlediska průměrného věku obyvatel v jednotlivých obcích ORP Hodonín podle přihlášení k trvalému
pobytu mají nejnižší věk obyvatelé Dolních Bojanovic, Josefova a Mutěnic (shodně 34,7 roku)
a naopak nejstarší jsou obyvatelé Karlína (44 let) a Nového Poddvorova (42,3 roku). Nejvyšší podíl
obyvatel v produktivním věku je v Josefově (74,3 %) a v Petrově (70,3 %). Naopak nejnižší podíl
obyvatel v produktivním věku je v Čejkovicích (63,5 %) a v Sudoměřicích (64,0 %).

Výstupy z analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb
Pokud by se dotázaní dostali do situace, která by pro ně byla složitá, nejčastěji by se s důvěrou
o pomoc obrátili na manžela či manželku. Následovala předpokládaná pomoc ze strany přátel
a známých. Pomoc od dětí byla v pořadí na třetím, od příbuzných na čtvrtém místě. Zřejmě dotázaní
nemají v úmyslu děti a příbuzné se svými problémy příliš zatěžovat. Pomoc ze strany sociálních služeb
je vnímaná uprostřed skupiny nabídnutých možností.
Co se týče zdrojů informací, dotázaní uváděli, že jich využívají více. Za svůj nejdůležitější informační
zdroj však dvě pětiny dotázaných považovaly plakáty a letáky. Druhým nejdůležitějším informačním
zdrojem byl internet, tedy elektronický zdroj informací. Dalšími informačními zdroji byla média, např.
rozhlas, noviny, dále se jednalo osobní kontakt s pracovníky sociálních služeb nebo s odpovídajícími
úředníky.
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Graf: Nejdůležitější zdroj informací o sociálních službách a službách souvisejících (%, N=511)
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Zdroj: Sociotrendy, zpracování Sociotrendy

Nejpotřebnější sociální a související služby z pohledu dotázaných jsou zejména odlehčovací služby,
sociální poradenství (základní, odborné), týdenní stacionáře, centra denních služeb, volnočasové
aktivity (klubová činnost, besedy, výlety, spolky apod.), pečovatelská služba, mateřské centrum, kluby
seniorů, jídelny a chráněné bydlení. Jedná se o služby na prvních 10 místech podle průměrné potřeby
uvedené služby.
Největší spokojenost uživatelů služeb je s personálem (odborností a kvalifikací), s mezilidskými vztahy
personálu (ochotou, komunikací apod.), s informovaností o sociálních službách, s provozem služeb
(dostupností časovou, je vhodné rozmezí provozní doby), s finanční dostupností (služby nejsou drahé,
případně se většinou neplatí). Další charakteristiky jsou uvedeny v tabulce.
Relativně nejnižší je spokojenost s kapacitou zařízení. Dle názoru dotázaných je nedostatek lůžek
ve vybraných službách, sociálních pracovníků, dalších odborníků apod.
Dle názoru dotázaných nejvíce chybí odpovídající služby pro seniory. Avšak i tento názor se pohybuje
spíše v oblasti „chybí středně“.
Výstupy z této analýzy pro jednotlivé cílové skupiny jsou uvedeny vždy v rámci popisu dané oblasti
(péče o seniory, péče o rodiny, děti a mládež, ...).

Výstupy z analýz zaměřených na péči poskytovanou v ORP Hodonín a potřeby uživatelů
sociálních služeb
S ohledem na demografický vývoj, jsme se rozhodli zaměřit některé výzkumy na služby sociální péče,
které jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností. Analýza péče poskytované v ORP Hodonín
přinesla následující informace:
Dle názoru představitelů registrovaných sociálních služeb jsou necelé dvě čtvrtiny (39,0 %) péče
pro osoby se sníženou soběstačností v ORP Hodonín poskytovány neformálními pečovateli, tj.
rodinnými příslušníky, sousedy, známými. Téměř stejné procento péče (38,0 %) pro osoby se
sníženou soběstačností v ORP Hodonín je dle vyjádření respondentů poskytováno registrovanými
sociálními službami. Jedna pětina péče (21,0 %) je pak podle vyjádření respondentů zajištěna
zdravotnickými organizacemi a pouze 2,0 % jinými subjekty (školské organizace, asistenti v sociálních
službách aj.). Tři sociální služby uvedly, že poměr poskytované péče v ORP Hodonín nedokážou
posoudit. Názorně výsledky dokumentuje následující graf.
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Graf: Poměr poskytované péče v ORP Hodonín
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Analýza péče o osoby se sníženou soběstačností v ORP Hodonín, 2017.

Graf: AUGUR

Struktura vyplacených příspěvků na péči (dále jen PnP)
Z následujícího grafu a údajů v něm uvedených je evidentní, že nejvyšší počet příjemců dávek PnP má
ORP Kyjov, následován počty příjemců v ORP Hodonín a ORP Veselí nad Moravou. ORP Kyjov má
nejvyšší počty příjemců dávek PnP ve všech stupních závislosti. Vývoj počtu příjemců je obdobný
ve všech sledovaných ORP – stoupá počet příjemců dávek ve 3. a 4. stupni, mírně se snižuje počet
příjemců dávek v 1. stupni, počet příjemců v 2. stupni kolísá.

VÝVOJ POČTU PŘÍJEMCŮ DÁVEK PNP V LETECH
2014-2016 V JEDNOTLIVÝCH ORP
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Zdroj: MPSV (https://www.mpsv.cz/cs/31567)

Zpracování: Koordinátor KPSS
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Jak je zřejmé z následujícího grafu o struktuře počtu příjemců dávky PnP v roce 2016 v ORP Hodonín,
nejvyšší počet příjemců je ve druhém stupni závislosti, následuje počet příjemců ve třetím stupni
závislosti, dále počet příjemců v prvním stupni a nejméně příjemců je v nejtěžším stupni závislosti.

2.
3.
1.stupeň stupeň stupeň 4.stupeň

Počet příjemců PnP v ORP Hodonín v roce 2016
celkem
nad 64 let
do 64 let
celkem
nad 64 let
do 64 let
celkem
nad 64 let
do 64 let
celkem
nad 64 let
do 64 let
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Zdroj: MPSV (https://www.mpsv.cz/cs/31567)
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Zpracování: Koordinátor KPSS

Z hlediska objemu vyplácených dávek, největší objem vyplacených PnP tvořily v roce 2016 příspěvky
vyplacené v 3. stupni závislosti, jednalo se o více než jednu třetinu (35,79 %) z celkového objemu
vyplacených příspěvků za rok 2016. Podrobně strukturu vyplacených příspěvků za roky 2015 a 2016
z hlediska objemu dokumentuje následující tabulka Struktura vyplacených PnP – celkový objem PnP.
Tabulka: Struktura vyplacených PnP – celkový objem PnP
Struktura vyplacených příspěvků na péči – celkový objem vyplacených PnP
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
2016
8 233 320,38 253 400,57 594 700,2016 (% z celkové vyplacené
5,11 %
23,76 %
35,79 %
částky)
2015
8 017 000,35 848 000,54 380 000,2015 (% z celkové vyplacené
5,47 %
24,46 %
37,10 %
částky)
Zdroj: Úřad práce, kontaktní pracoviště Hodonín

Stupeň IV
56 893 600,35,34 %
48 330 000,32,97 %

Tabulka: AUGUR Consulting, s.r.o.

Pokud však srovnáme čísla z následující tabulky, která uvádí přehled počtů klientů ve službách
sociální péče v ORP Hodonín s údaji v grafu týkající se vývoje počtu příjemců příspěvku na péči, lze
zjistit, že až 80% příjemců PnP mohou být klienti registrovaných sociálních služeb.
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Tabulka: Přehled počtu klientů v ORP Hodonín ve službách sociální péče

Obec

Počet klientů registrovaných služeb
sociální péče
2014

2015

2016

Čejč

15

11

13

Čejkovice

45

43

37

Dolní Bojanovice

97

86

61

Dubňany

85

60

52

Hodonín

549

686

706

Josefov

11

11

11

Karlín

2

1

3

Lužice

20

8

4

Mikulčice

19

7

7

Mutěnice

38

41

34

Nový Poddvorov

1

1

0

Petrov

12

11

9

Prušánky

12

8

9

Ratíškovice

79

56

78

Rohatec

36

21

28

Starý Poddvorov

0

2

1

Sudoměřice

7

7

8

Terezín

2

3

12

CELKEM

1 030

1 063

1 073

Graf: Poptávka po službách pro osoby se sníženou soběstačností

Poptávka po službách pro osoby se sníženou soběstačností
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Poptávka klesá.

Poptávka stagnuje.

Analýza péče o osoby se sníženou soběstačností v ORP Hodonín, 2017.

Graf: AUGUR

Největší poptávka je, podle názoru představitelů vybraných poskytovatelů sociálních služeb,
po pobytových službách, zejména po domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.
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Tento fakt souvisí se zvyšováním střední délky života a stárnutím populace. Dále je podle
respondentů poptávka po odlehčovacích službách, osobní asistenci, pečovatelské službě, chráněném
bydlení, celodenní péči o handicapované děti, stacionářích pro mladé dospělé s kombinovaným
postižením, zařízeních pro osoby s psychickými problémy a denních stacionářích pro osoby
s mentálním a tělesným postižením, osoby s poruchou autistického spektra a osoby s ADHD
a hospicové péči.
V souvislosti s výše uvedenými zjištěními a informacemi (stoupající průměrný věk obyvatelstva,
průměrná doba dožití, index stáří) a s ohledem na trendy v oblasti sociálních služeb je všeobecně
doporučováno posilovat kapacity sociálních služeb, zejména pro nejvyšší věkové kategorie
a pro osoby trpící různými formami demence apod. V návaznosti na očekávaný demografický vývoj je
třeba posilovat kapacity domovů se zvláštním režimem a další související služby pro výše uvedené
skupiny osob. Alternativou je také větší podpora sociálních služeb poskytovaných terénní formou,
které poskytují péči výše uvedeným skupinám osob v domácím prostředí ve spolupráci s neformálně
pečujícími osobami. Jednoznačným trendem je podpora terénních sociálních služeb poskytovaných
přímo v domácnostech klientů. Alternativou sociálních služeb (např. v regionech či oblastech, kde
žádné registrované sociální služby nepůsobí nebo je jich zde nedostatek) je institut asistenta sociální
péče. Jak uvádí Pilát5: „asistent sociální péče by měl zajišťovat osobám se sníženou soběstačností jiný
druh péče než sociální služby“. Pilát tvrdí, že na základě zjišťování skutečných potřeb občanů, kteří
jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, lze dojít k názoru, že jejich potřeby lze saturovat jinými
činnostmi, než je poskytování registrovaných sociálních služeb. Jedná se zejména o obstarávání
nákupů, běžné pochůzky, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný
úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu, velký
nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě
jeho drobné opravy), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby apod.).
Zavedení institutu asistenta sociální péče umožňuje zajištění péče osobě, která z důvodu
zdravotního znevýhodnění, chronického onemocnění nebo věku péči potřebuje, v místě, kde služby
neposkytuje žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb, který by tak mohl péči zajistit,
anebo není žádná jiná možnost individuální péče ze strany rodinných příslušníků.

2.2 Přehled stávajících sociálních služeb v území vč. nákladovosti
Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem o sociálních službách. Hlavním cílem zákona
o sociálních službách je vytvoření takových podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, aby
lidé ohrožení sociálním vyloučením mohli participovat na každodenním životě společnosti, tedy aby
jim byl umožněn přístup ke vzdělání, zaměstnání a kulturnímu a společenskému životu.
Zákonem o sociálních službách jsou upraveny formy poskytování sociálních služeb:
 Ambulantní – služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena do zařízení sociálních
služeb a součástí této služby není ubytování
 Pobytové – služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb

5

Zdroj: Pilát, M.: Institut asistenta sociální péče jako nástroj podpory setrvání osob v jejich přirozeném
prostředí. 2017.
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Terénní – služby, které za uživateli dochází či dojíždí a poskytují je v přirozeném sociálním
prostředí uživatelů,

…a také základní druhy sociálních služeb:




Odborné sociální poradenství
Služby sociální péče
Služby sociální prevence

V ORP Hodonín a sousedních ORP Kyjov a Veselí nad Moravou jsou zajištěny následující druhy
sociálních služeb. Z tabulky je patrné i množstevní zastoupení těchto druhů služeb:

§ zákona

Hodonín

Kyjov

Veselí nad
Moravou

Sociální poradenství

§ 37

2

2

1

Osobní asistence

§ 39

3

3

3

Pečovatelská služba

§ 40

4

7

3

Tísňová péče

§ 41

0

0

0

Průvodcovské a předčitatelské služby

§ 42

0

0

0

Podpora samostatného bydlení

§ 43

0

0

0

Odlehčovací služby

§ 44

0

1

0

Centra denních služeb

§ 45

1

0

0

Denní stacionáře

§ 46

2

2

2

Týdenní stacionáře

§ 47

1

0

0

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

§ 48

1

1

0

Domovy pro seniory

§ 49

2

2

1

Domovy se zvláštním režimem

§ 50

2

1

1

Chráněné bydlení

§ 51

2

1

0

sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče

§ 52

0

1

1

18

19

11

Poskytovaná soc. služba

Celkem služeb soc. péče
Raná péče

§ 54

4

3

3

Telefonická krizová pomoc

§ 55

0

0

0

Tlumočnické služby

§ 56

1

1

1

Azylové domy

§ 57

2

0

0

Domy na půl cesty

§ 58

0

0

0

Kontaktní centra

§ 59

1

1

1

Krizová pomoc

§ 60

1

0

0

§ 60 a

0

0

0

Nízkoprahové denní centrum

§ 61

1

0

0

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

§ 62

1

1

0

Intervenční centra
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Noclehárny

§ 63

1

0

0

Služby následné péče

§ 64

0

1

0

Sociálně aktivizační služby pro rodiny

§ 65

1

2

1

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně
postižené
Sociálně terapeutické dílny

§ 66

1

1

1

§ 67

0

0

1

Terapeutické komunity

§ 68

0

1

0

Terénní programy

§ 69

1

1

1

Sociální rehabilitace

§ 70

4

2

1

Celkem služeb soc.prevence

19

14

10

Celkem sociálních služeb

39

35
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Srovnání druhů sociálních služeb mezi ORP
Veselí nad Moravou

Kyjov

Hodonín
0
Služby sociální prevence

5

10

15

Služby sociální péče

20

Sociální poradenství

Ve správním obvodu ORP Hodonín působí k 31. 12. 2017 celkem sedmnáct registrovaných
poskytovatelů sociálních služeb, z nichž pouze osm v ORP Hodonín také sídlí. Ostatní zde mají buď
pobočky a poskytují služby ambulantně, nebo na území ORP Hodonín zajíždí a poskytují služby
terénním způsobem. Předchozí zmíněné formy poskytování mohou i kombinovat. Tito poskytovatelé
zajišťují celkem 39 sociálních služeb – 2 služby odborného poradenství, 19 služeb sociální péče a 18
služeb sociální prevence. Z předcházejícího grafu je zřejmé, že na území našeho ORP je poskytováno
celkově více služeb, než v ostatních sledovaných obcích s rozšířenou působností. Máme zajištěno
více služeb zejména sociální prevence. V ORP Kyjov však působí více služeb sociální péče – což
koresponduje i s výší poskytovaných příspěvků na péči v tomto ORP.
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Přehled poskytovaných služeb v ORP Hodonín v roce 2017 (kvantitativní informace obsahují údaje z ukončeného roku
2016)

Poskytovatel

Sociální služba

Počet
klientů

Intervence
Lůžkodny
osobohodiny

Počet
úvazků

z toho z toho
přímá nepřímá
péče
péče

Odborné sociální poradenství (§37 zák.č. 108/2006 Sb.) v ORP Hodonín:
Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín
Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.
Služby odborného poradenství
celkem

Charitní poradna

301

1964

1,41

0,99

0,42

Manželská a rodinná
poradna

353

4743

1,6

1,4

0,2

654

6707

3,01

2,39

0,62

Služby sociální péče v ORP Hodonín
Poskytovatel
Centrum pro rodinu a sociální
péči Hodonín, z.s.
Pečovatelská služba Homediss,
o.p.s.
Charita Strážnice
Pečovatelská služba Homediss,
o.p.s.
Charita Strážnice

Sociální služba

Počet
klientů

Intervence
Lůžkodny
osobohodiny

Počet
úvazků

Osobní asistence

14

4123

3,46

2,69

0,77

Osobní asistence

17

9039

7,65

6,4

1,25

Osobní asistence

11
42

2305
15467

2,86
14

2,36
11

0,5
3

pečovatelská služba

368

20851

18,9

15,8

3,1

pečovatelská služba

96

9665

8,96

7,63

1,33
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z toho z toho
přímá nepřímá
péče
péče

Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín
Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín

pečovatelská služba
Ratíškovice
pečovatelská služba
Hodonínsko (údaje pouze za PS

Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín

pečovatelská služba
Šardice

Pečovatelská služba Homediss,
o.p.s.
Centrum pro rodinu a sociální
péči Hodonín, z.s.
Zelený dům pohody, p.o.
Fénix - sociálně-psychiatrické
centrum
Zelený dům pohody, p.o.
Zelený dům pohody, p.o.
S-centrum Hodonín, p.o.
Domov pro seniory Bažantnice,
p.o.
Domov na Jarošce, p.o.
S-centrum Hodonín, p.o.
Zelený dům pohody, p.o.
Psychocentrum Domeček

51

2497

2,84

2,34

0,5

145

8781

8,73

7,65

1,07

80

3575

4,75

3,98

0,77

740

45369

44

37

7

10

1092

1,04

0,82

0,22

13

6023

5,6

4

1,6

14

3640

2,8

2,5

0,3

54

2922

2

1,8

0,2

81
15

12585
4032

10
10,7

8
6,2

2
4,5

22

8052

19,7

12,2

7,5

35

12775

18,5

9,41

9,07

107

39162

58

33,1

24,9

142

51937

76

43

34

74

27070

56,7

21,4

35,3

106

38690

78,2

51

27,2

180
8
14

65760
2928
420ds0

135
3,5
3,7

72
3,2
3,1

63
0,3
0,6

Mutěnice)

centrum denních služeb
Rehabilitační stacionář
Vlaštovka
denní stacionář
denní stacionář
týdenní stacionář
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Domov pro seniory
Domov pro seniory
Domov se zvláštním
režimem
Domov se zvláštním
režimem
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení

29

Hodonín, o.p.s.
22
Údaje za služby sociální péče
celkem

7128

1005

7

6

1

297

179

118

Služby sociální prevence
Poskytovatel

Sociální služba

Počet
klientů

Středisko rané péče Brno
Slezská diakonie
Dotyk II
Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.

raná péče
Poradna rané péče Dorea
raná péče

101
73
53

Intervence
Lůžkodny
osobohodiny
7218
4454
5190

raná péče

46

3687

2,59

1,82

0,77

273

20549

16

13

3

Tlumočnické služby

50

4970

1,89

1,64

0,25

Azylový dům

21

6659

4,3

3,5

0,8

Domov pro matky s dětmi v
tísni

35

8149

8,4

6,45

1,95

56

14808

13

10

3

Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko, o.p.s.
Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.
Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín

Počet
úvazků
5,75
4,14
3,53

z toho z toho
přímá nepřímá
péče
péče
4,51
1,24
3,44
0,7
2,85
0,68

Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín

Kontaktní adiktologické
centrum Vážka

223

5506

3,36

2,59

0,77

SPONDEA, o.p.s.

Krizová pomoc

450

3618

3,55

2,85

0,7
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Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín
Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín
Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín
Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín

Nízkoprahové denní
centrum
Nízkoprahový klub Pohoda
Hodonín

135

4278

3,37

2,64

0,73

243

5028

3,37

2,6

0,77

92

2425

3,28

2,57

0,71

36

4301

2,17

1,8

0,37

274

2958

1,36

1,05

0,31

terénní programy

396

6057

2,51

2,09

0,42

sociální rehabilitace

52

4872

1,7

1,5

0,2

sociální rehabilitace

20

4826

2,89

2,25

0,64

sociální rehabilitace

490

7041

3,28

2,8

0,48

Služby sociální prevence celkem

1253

52101

35

28

7

Sociální služby se sídlem v ORP
Hodonín

2912

58808

335

209

126

Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko, o.p.s.
Společenství Romů na Moravě,
Romano jekhetaniben pre
Morava
Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.
Centrum pro rodinu a sociální
péči Hodonín, z.s.
Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko, o.p.s.

Noclehárna Hodonín
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby
pro seniory a zdravotně
postižené
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Situace v oblasti poskytování sociálních služeb z pohledu poskytovatelů
Jak vyplývá z analýzy výsledků výzkumu Analýza deklarovaného rozvoje sociálních služeb v ORP
Hodonín, necelé dvě třetiny respondentů - poskytovatelů soc. služeb (65,4 %) uvedly, že v případě
jejich sociální služby je v katastru ORP Hodonín poptávka větší než nabídka. Necelá třetina
poskytovatelů sociálních služeb (30,8 %) uvedla, že nabídka a poptávka po jejich službě jsou v ORP
Hodonín vyrovnané. Necelá čtyři procenta respondentů (3,8 %) uvedla, že nabídka je vyšší než
poptávka. Názorně výsledky dokumentuje tento graf:
Graf: Jak hodnotíte nabídku a poptávku sociálních služeb stejného druhu, pro obdobné
cílové skupiny uživatelů, jakou poskytujete Vy? V rámci ORP Hodonín.

65,4%

30,8%
3,8%

Nabídka je větší
než poptávka.

Nabídka a
poptávka jsou
vyrovnané.

Poptávka je
větší než
nabídka.
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Necelá čtvrtina poskytovatelů sociálních služeb (22,2 %) uvedla, že je schopna uspokojit zájem všech
potenciálních žadatelů o zařazení do služby, kteří se na jejich službu obrátí. Stejný počet respondentů
(22,2 %) uvedl, že je schopen uspokojit zájem všech potenciálních žadatelů o zařazení do služby
v rámci konkrétní lokality. Více než čtvrtina poskytovatelů sociálních služeb (29,6 %) uvedla, že není
schopna uspokojit zájem všech žadatelů, kteří se na službu obrací.
Graf: Jste schopni uspokojit zájem všech potenciálních žadatelů o zařazení do služby,
kteří se na Vás obrátí?

22,2%

29,6%

22,2%

25,9%

40%
20%
0%
Ano, zcela.

Ano jsme, v
rámci
konkrétní
lokality.

Ne, nejsme
schopni
poptávku
uspokojit.

Jiná
odpověď.
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Do kategorie „Jiná odpověď“ byly zařazeny následující odpovědi: „V závislosti na ročním období v zimě ne, v letních měsících ano.“, „Stávající prostory budovy neumožňují přijímat nové klienty 32

nad 18 let.“, „Zájem všech žadatelů o pobytovou službu nemůže být uspokojen v jednom okamžiku,
neboť přísun žádostí je průběžný, tj. vždy bude proměnlivý počet neuspokojených žadatelů. Dalo by
se říci, že jsme schopni uspokojit zájem, ale postupně.“, „Jsme schopni dočasně, ale za cenu přetížení
psychologů.“
U respondentů, kteří nejsou schopni zájem potenciálních žadatelů uspokojit, byl položen dotaz
na počet neuspokojených žadatelů o službu. Odpověď uvedli celkem 3 poskytovatelé sociálních
služeb. Počty neuspokojených žadatelů se pohybovaly od 10 do 35 zájemců.
S ohledem na demografický vývoj a zvyšující se poptávku po sociálních službách zvažují někteří
poskytovatelé rozšíření kapacity svých služeb. Následující tabulka dokumentuje, kteří poskytovatelé
a o kolik klientů plánují do roku 2020 navýšit kapacity konkrétních druhů sociálních služeb.6
Tabulka: Zvažujete, nebo nezvažujete do roku 2020 rozšířit kapacity Vaší služby?
ID

9961380
7223974
3027749
2764928
6390642
2729262

2033004
8198963
9740534
2859909
6089315

9475397
9404064

Poskytovatel
Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.
Centrum pro rodinu a
sociální péči Hodonín, z.s.
Domov na Jarošce,
příspěvková organizace
Zelený dům pohody,
příspěvková organizace
Diecézní charita Brno Oblastní charita Hodonín
Diecézní charita Brno Oblastní charita Hodonín
Diecézní charita Brno Oblastní charita Hodonín
Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.
Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.
Diecézní charita Brno Oblastní charita Hodonín
Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.
Diecézní charita Brno Oblastní charita Hodonín
Centrum pro rodinu a
sociální péči Hodonín, z.s.

Druh služby

O kolik
klientů?

Z jakých obcí?

Centra denních služeb

20

-

Denní stacionáře
Domovy se zvláštním
režimem

5

-

7

-

Chráněné bydlení

6-8

Kontaktní centra

24

Noclehárny

4-6

Šardice, Hovorany, Čejč, Čejkovice,
Mutěnice, Dolní Bojanovice.

Odborné sociální
poradenství
Odborné sociální
poradenství

20

Dolní Bojanovice, Mutěnice, Čejkovice,
Starý a Nový Poddvorov, Lužice,
Ratíškovice

400

-

Osobní asistence

20

Pečovatelská služba

20

Hodonín a spádové obce
Lužice, Hodonín, Ratíškovice, Mutěnice,
Starý a Nový Poddvorov, D. Bojanovice

Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

50

Hodonín a spádové obce

10

-

Sociální rehabilitace

2

Tabulka: AUGUR Consulting

Respondenti také mohli odhadnout, jaká bude výhledově kapacita jejich sociální služby do roku 2020.
Tyto odhady jsou uvedeny v následující tabulce.

6

Viz dotazníkové šetření pro Jihomoravský kraj pro Analýzu potřebnosti sociálních služeb
v Jihomoravském kraji, 2016.
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Tabulka: Předpokládaná kapacita Vaší služby v roce 2018 – 2020
ID

5368372
1747232
9961380

Kapacita
Vaší služby
v roce 2018

Kapacita
Vaší služby
v roce 2019

Kapacita
Vaší služby
v roce 2020

Azylové domy

35 lůžek

35 lůžek

35 lůžek

Azylové domy

21 lůžek

21 lůžek

21 lůžek

1600 hodin

2700 hodin

3600 hodin

Poskytovatel
Diecézní charita Brno - Oblastní
charita Hodonín
Psychocentrum Domeček Hodonín,
o.p.s.

Druh služby

Centra denních služeb

7223974

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
Centrum pro rodinu a sociální péči
Hodonín, z.s.

Denní stacionáře

13 osob

18 osob

18 osob

4255646

Zelený dům pohody, p.o.

DOZP

20 lůžek

17 lůžek

15 lůžek

1780806

Domov pro seniory Bažantnice, p.o.

Domovy pro seniory

106 lůžek

106 lůžek

105 lůžek

9073962

S - centrum Hodonín, p.o.

35 lůžek

35 lůžek

35 lůžek

3027749

Domov na Jarošce, p.o.

58 lůžek

62 lůžek

62 lůžek

8974646

S - centrum Hodonín, p.o.

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním
režimem
Domovy se zvláštním
režimem

106 lůžek

106 lůžek

106 lůžek

2764928

Zelený dům pohody, p.o.
Psychocentrum Domeček Hodonín,
o.p.s.
Diecézní charita Brno - Oblastní
charita Hodonín
Diecézní charita Brno - Oblastní
charita Hodonín
Diecézní charita Brno - Oblastní
charita Hodonín
Psychocentrum Domeček Hodonín,
o.p.s.
Centrum pro rodinu a sociální péči
Hodonín, z.s.

Chráněné bydlení

14 lůžek

18 lůžek

20 lůžek

Chráněné bydlení
Nízkoprahová denní
centra

12 lůžek

12 lůžek

12 lůžek

16 osob

16 osob

16 osob

Noclehárny
Odborné sociální
poradenství
Odborné sociální
poradenství

20 lůžek

25 lůžek

25 lůžek

210 osob

220 osob

230 osob

400 osob

400 osob

400 osob

Osobní asistence

14 osob

Osobní asistence

9940 hodin

14 osob
11900
hodin

2859909

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
Diecézní charita Brno - Oblastní
charita Hodonín

14 osob
10900
hodin

6089315

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

230 osob
14550
hodin

230 osob
15550
hodin

240 osob
16550
hodin

35 rodin

45 rodin

45 rodin

Sociální rehabilitace

10 osob

12 osob

12 osob

Sociální rehabilitace

50 osob

50 osob

50 osob

Týdenní stacionáře

14 lůžek

13 lůžek

12 lůžek

7553466
7594915
2729262
2033004
8198963
2873330
9740534

5307234

Diecézní charita Brno - Oblastní
charita Hodonín
Centrum pro rodinu a sociální péči
Hodonín, z.s.
Psychocentrum Domeček Hodonín,
o.p.s.

1900284

Zelený dům pohody, p.o.

9475397
9404064

Pečovatelská služba
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Rozvoj z pohledu zadavatelů sociálních služeb
V rámci spolupráce se spádovými obcemi v oblasti plánování a financování sociálních služeb byli
i jejich představitelé dotazováni na plánovaný rozvoj v sociální oblasti v období let 2018 - 2020.
Většina představitelů spádových obcí o rozvoji sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, neuvažuje. Výjimku tvoří město Dubňany a obce Mikulčice
a Lužice, kde představitelé těchto obcí zvažují rozvoj ambulantních služeb pro seniory, které umožní
jejich setrvání v přirozeném prostředí, a pomůže rodinám zajistit péči v době, kdy rodinní příslušníci
nemohou tuto péči zajistit sami. Tento rozvoj je již dojednáván s konkrétními poskytovateli
sociálních služeb a je zanesen do rozpracovaných opatření v rámci priorit oblasti péče o seniory.
Ostatní obce nehodlají rozšiřovat sociální služby, avšak některé z nich (např. Ratíškovice) připravují
pro své občany (často seniorského věku) výstavbu nových bytů v Komunitních domech nebo výstavbu
Komunitních center (Mutěnice). V obci Terezín se výhledově uvažuje o výstavbě sociálních bytů. Obce
Čejč a Starý Poddvorov uvažují o bytech pro seniory, avšak obce nemají konkrétní záměry a často ani
pozemky. Ve většině případů obce tyto aktivity z větší části hodlají financovat za pomoci dotací
Ministerstva pro místní rozvoj či dotací Evropských fondů. S konzultacemi týkajícími se projektových
záměrů o čerpání dotací se mohou obce obracet na místní akční skupinu Dolní Morava (Ratíškovice
na MAS Kyjovské Slovácko v pohybu), což také v mnohých případech činí.
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2.3 Nákladovost poskytovatelů soc. služeb v ORP Hodonín
Poskytovatel

služba

MPSV

JMK

obce

Uživatelé

jiné

Rozpočet 2016

Odborné sociální poradenství (§37 zák.č. 108/2006 Sb.) v ORP Hodonín:
Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Hodonín
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Charitní poradna
Manželská a rodinná
poradna

Služby odborného poradenství celkem

447 200,00 Kč

37 884,00 Kč

131 713,00 Kč

0,00 Kč

13 746,21 Kč

630 543,00 Kč

685 600,00 Kč

72 918,00 Kč

137 060,00 Kč

0,00 Kč

221,00 Kč

1 033 118,00 Kč

1 132 800,00 Kč

110 802,00 Kč

268 773,00 Kč

0,00 Kč

13 967,21 Kč

1 663 661,00 Kč

Služby sociální péče (§38 zák. 108/2006 Sb.) v ORP Hodonín:

Centrum pro rodinu a sociální péči
Hodonín, z.s.

Osobní asistence

556 100,00 Kč

105 737,00 Kč

84 558,00 Kč

302 800,00 Kč

29 920,00 Kč

1 066 673,00 Kč

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Osobní asistence

1 005 000,00 Kč

244 500,00 Kč

375 025,00 Kč

806 401,00 Kč

9 000,00 Kč

2 507 713,00 Kč

Charita Strážnice

Osobní asistence

380 000,00 Kč

72 573,00 Kč

106 141,00 Kč

290 216,00 Kč

0,00 Kč

854 874,00 Kč

1 941 100,00 Kč

422 810,00 Kč

565 724,00 Kč

1 399 417,00 Kč

38 920,00 Kč

4 429 260,00 Kč

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

pečovatelská služba

1 889 800,00 Kč

616 300,00 Kč

1 434 896,00 Kč

2 221 252,00 Kč

208 657,00 Kč

6 389 265,00 Kč

Charita Strážnice

pečovatelská služba

806 800,00 Kč

254 942,00 Kč

567 297,00 Kč

1 296 094,00 Kč

121 933,00 Kč

3 047 066,00 Kč

Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Hodonín

pečovatelská služba
Ratíškovice

370 200,00 Kč

90 793,00 Kč

207 788,00 Kč

252 104,00 Kč

11 548,00 Kč

932 433,00 Kč

Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Hodonín

pečovatelská služba
Mutěnice

805 100,00 Kč

296 634,00 Kč

787 804,00 Kč

920 249,00 Kč

283 858,28 Kč

3 093 645,28 Kč

Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Hodonín

pečovatelská služba
Šardice

418 000,00 Kč

126 400,00 Kč

330 046,00 Kč

359 483,00 Kč

171 625,86 Kč

1 405 554,86 Kč

4 289 900,00 Kč

1 385 069,00 Kč

3 327 831,00 Kč

5 049 182,00 Kč

797 622,14 Kč

14 867 964,14 Kč
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Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

centrum denních
služeb

150 800,00 Kč

30 700,00 Kč

20 320,00 Kč

70 237,00 Kč

10 523,00 Kč

303 340,00 Kč

Centrum pro rodinu a sociální péči
Hodonín, z.s.

Rehabilitační
stacionář Vlaštovka

784 800,00 Kč

320 193,00 Kč

274 000,00 Kč

500 257,00 Kč

71 977,00 Kč

1 951 227,00 Kč

Zelený dům pohody, p.o.

denní stacionář

404 800,00 Kč

295 000,00 Kč

321 637,00 Kč

531 572,00 Kč

108 232,00 Kč

1 366 241,00 Kč

Fénix - sociálně-psychiatrické centrum

denní stacionář

882 200,00 Kč

82 238,00 Kč

92 004,00 Kč

90 335,00 Kč

398 678,00 Kč

1 545 455,00 Kč

2 071 800,00 Kč

697 431,00 Kč

687 641,00 Kč

1 122 164,00 Kč

578 887,00 Kč

3 317 468,00 Kč

Zelený dům pohody, p.o.

týdenní stacionář

2 475 000,00 Kč

912 245,00 Kč

0,00 Kč

1 905 095,00 Kč

214 317,00 Kč

5 407 717,00 Kč

Zelený dům pohody, p.o.

Domov pro osoby se
zdravotním
postižením

4 118 000,00 Kč

2 115 522,00 Kč

0,00 Kč

3 876 278,00 Kč

462 732,00 Kč

10 768 974,00 Kč

S-centrum Hodonín, p.o.

Domov pro seniory

2 565 000,00 Kč

1 836 000,00 Kč

0,00 Kč

5 589 680,00 Kč

350 888,00 Kč

10 341 568,00 Kč

Domov pro seniory Bažantnice, p.o.

Domov pro seniory

4 436 500,00 Kč

4 441 469,00 Kč

0,00 Kč

18 576 376,00 Kč

1 086 180,00 Kč

28 810 959,00 Kč

7 001 500,00 Kč

6 277 469,00 Kč

0,00 Kč

24 166 056,00 Kč

1 437 068,00 Kč

39 152 527,00 Kč

8 528 300,00 Kč

4 137 000,00 Kč

0,00 Kč

13 837 912,00 Kč

1 555 977,37 Kč

27 523 742,37 Kč

10 685 000,00 Kč

6 321 000,00 Kč

0,00 Kč

22 449 827,00 Kč

2 306 265,00 Kč

41 762 092,00 Kč

0,00 Kč

36 287 739,00 Kč

3 862 242,37 Kč

69 285 834,37 Kč

Domov na Jarošce, p.o.
S-centrum Hodonín, p.o.

Domov se zvláštním
režimem
Domov se zvláštním
režimem

19 213 300,00 Kč

10 458 000,-Kč

Zelený dům pohody, p.o.

Chráněné bydlení

646 600,00 Kč

275 276,00 Kč

0,00 Kč

1 004 823,00 Kč

338 132,00 Kč

2 211 555,00 Kč

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Chráněné bydlení

657 000,00 Kč

130 725,00 Kč

313 639,00 Kč

548 680,00 Kč

25 608,00 Kč

1 685 061,00 Kč

1 303 600,00 Kč

406 001,00 Kč

313 639,00 Kč

1 553 503,00 Kč

363 740,00 Kč

3 896 616,00 Kč

3 819 667,00 Kč

73 393 543,00 Kč

7 073 814,65 Kč

146 122 205,65 Kč

Údaje za služby sociální péče celkem

40 078 000,00 Kč

12 247 247 Kč

Služby sociální prevence (§ 53 zák. č. 108/2006 Sb.
Středisko rané péče Brno

2 334 500,00 Kč

106 000,00 Kč

1 040 581,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

3 481 081,00 Kč

Slezská diakonie

raná péče
Poradna rané péče
Dorea

1 283 000,00 Kč

148 968,00 Kč

562 404,00 Kč

0,00 Kč

11 359,00 Kč

2 005 731,00 Kč

Dotyk II

raná péče

1 141 700,00 Kč

78 500,00 Kč

622 248,00 Kč

0,00 Kč

6 164,00 Kč

1 842 448,00 Kč

37

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

raná péče

1 162 800,00 Kč
5 922 000,00 Kč

37 300,00 Kč
370 768,00 Kč

160 119,00 Kč
2 385 352,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

84 680,00 Kč
102 203,00 Kč

1 444 905,00 Kč
8 774 165,00 Kč

Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko, o.p.s.

Tlumočnické služby

368 200,00 Kč

76 628,00 Kč

158 140,00 Kč

0,00 Kč

183 203,00 Kč

786 171,00 Kč

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Azylový dům

399 533,00 Kč

112 109,00 Kč

307 335,00 Kč

788 640,00 Kč

514 324,00 Kč

2 121 941,00 Kč

Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Hodonín

Domov pro matky s
dětmi v tísni

444 800,00 Kč

201 243,00 Kč

546 422,00 Kč

568 290,00 Kč

1 248 150,00 Kč

3 322 557,00 Kč

844 333,00 Kč

313 352,00 Kč

853 757,00 Kč

1 356 930,00 Kč

1 762 474,00 Kč

5 444 498,00 Kč

Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Hodonín

Kontaktní
adiktologické centrum
Vážka

478 600,00 Kč

431 588,00 Kč

492 574,00 Kč

0,00 Kč

276 297,00 Kč

1 679 059,00 Kč

SPONDEA, o.p.s.

Krizová pomoc

576 600,00 Kč

144 500,00 Kč

492 457,00 Kč

0,00 Kč

430 235,00 Kč

1 643 792,00 Kč

Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Hodonín

Nízkoprahové denní
centrum

782 000,00 Kč

125 120,00 Kč

326 775,00 Kč

14 531,00 Kč

3 542,00 Kč

1 258 538,00 Kč

Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Hodonín

Nízkoprahový klub
Pohoda Hodonín

747 600,00 Kč

128 648,00 Kč

422 406,00 Kč

0,00 Kč

33 738,00 Kč

1 332 392,00 Kč

557 300,00 Kč

58 396,00 Kč

313 902,00 Kč

193 440,00 Kč

11 599,00 Kč

1 269 966,00 Kč

576 000,00 Kč

89 052,00 Kč

250 222,00 Kč

0,00 Kč

60 897,00 Kč

976 171,00 Kč

Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko, o.p.s.

Noclehárna Hodonín
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
zdravotně postižené

358 100,00 Kč

54 580,00 Kč

133 900,00 Kč

0,00 Kč

113 370,00 Kč

659 950,00 Kč

Společenství Romů na Moravě, Romano
jekhetaniben pre Morava

terénní programy

677 400,00 Kč

104 648,00 Kč

219 000,00 Kč

0,00 Kč

55 879,00 Kč

1 045 450,00 Kč

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

sociální rehabilitace

607 200,00 Kč

78 076,00 Kč

264 846,00 Kč

0,00 Kč

552,00 Kč

978 135,50 Kč

Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Hodonín
Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Hodonín
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Centrum pro rodinu a sociální péči
Hodonín, z.s.

sociální rehabilitace

Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko, o.p.s.

sociální rehabilitace

352 400,00 Kč

131 217,00 Kč

217 070,00 Kč

0,00 Kč

177 442,00 Kč

878 129,00 Kč

807 000,00 Kč

137 552,00 Kč

316 710,00 Kč

0,00 Kč

321 405,00 Kč

1 582 667,00 Kč

1 766 600,00 Kč

346 845,00 Kč

798 626,00 Kč

0,00 Kč

499 399,00 Kč

3 438 931,50 Kč

Služby sociální prevence celkem

5 622 833,00 Kč

1 460 097,00 Kč

3 360 552,00 Kč

1 564 901,00 Kč

2 382 420,00 Kč

14 862 338,50 Kč

Sociální služby se sídlem v ORP
Hodonín

46 833 633,00 Kč

13 818 146 Kč

7 448 992,00 Kč

74 958 444,00 Kč

9 470 201,86 Kč

162 648 205,15 Kč
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Přehled poskytovatelů soc. služeb v roce 2016 dle nákladů
Domov na Jarošce, p.o.

120 000 000,00 Kč

Domov pro seniory Bažantnice,
p.o.

100 000 000,00 Kč

Zelený dům pohody,p.o.

80 000 000,00 Kč

S - centrum Hodonín, p.o.
60 000 000,00 Kč
Centrum pro rodinu Hodonín
40 000 000,00 Kč
20 000 000,00 Kč

Pečovatelská služba Homediss
o.p.s.

0,00 Kč

Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín
sociální
sociální péče
poradenství
2016
2016

sociální
prevence
2016
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Psychocentrum Hodonín o.p.s.

Druhy sociálních služeb v ORP Hodonín dle
zdrojů financování v roce 2013
0%
22%

1

8%

0,8
50%
0,6

jiné
Uživatelé

63 %

31%

0,4

0%

0,2

Obce, dary
2%

31%

29%

0
soc.
poradenství

soc. péče

Město Hodonín

9%

10%
9%

JMK

6%
12%

MPSV

soc. prevence

Druhy sociálních služeb v ORP Hodonín dle zdrojů
financování v roce 2016

4,8%

100,0
80,0

52,2%

60,0

0,4 %
8,4%
3,5%

16,6%
10,9%

50,1%
23,4%

40,0
20,0

10,1%

2,6%
15,1%

35,5%

39,1%

27,4%

0,0
soc. poradenství
MPSV

soc. péče
JMK

Obce
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soc. prevence
Uživatelé

jiné

Pečovatelské služby dle zdrojů financování
v roce 2016
100

3%

80

35%

4%

1%

9%

12%

30%

26%

27%
43%

jiné

22%

60
22%
19%
40

10%

20

25%

10%

10%

9%

26%

Charita
Strážnice

26%

30%

OCH Hodonín, OCH Hodonín, OCH Hodonín,
PS Ratíškovice PS Mutěnice
PS Šardice

Název osy

Psychocentrum Domeček Hodonín,
o.p.s.
7 000 000,00 Kč
6 000 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
0,00 Kč

JMK
MPSV

40%

0
Pečovatelská
služba
Homediss

Uživatelé
Obce

8%

30%

23%

sociální prevence

2008
2013
2016
2 799 150,00 K3 727 000,00 K3 100 077,00 K

sociální péče

1 850 700,00 K1 460 061,00 K1 685 061,00 K

sociální poradenství 1 546 850,00 K1 301 588,00 K1 033 118,00 K
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2.4 Vyhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb Hodonínska 2015-2017

Přehled priorit k vyhodnocení:
Většina sociálních služeb byla udržena v původní
kapacitě, u vybraných došlo k rozvoji, nicméně
z ekonomických a provozních důvodů ukončila
Částečně Nemocnice Hodonín službu sociální lůžka, z důvodu
splněno ukončení projektu a následné optimalizaci sítě v ORP
Hodonín ukončila činnost služba sociální rehabilitace Ligy
vozíčkářů. Z důvodu přestěhování služby Noclehárna
došlo k dočasnému snížení kapacity u této služby.
Podařilo se zřídit novou službu Chráněné bydlení
u Zeleného domu pohody, dále zabezpečit rozvoj
Částečně osobních asistencí, denních stacionářů, pečovatelských
splněno služeb i Azylového domu pro matky s dětmi. Nepodařilo
se zřídit Odlehčovací služby, navýšit úvazky u Kontaktního
centra, Charitní poradny.
Proces KPSS v ORP funguje, je zajištěna funkce
koordinátora KPSS, pravidelně se setkávají pracovní
skupiny i řídící skupina. Každoročně je aktualizována
Minimální síť města Hodonína i Minimální síť sociálních
Splněno služeb v ORP Hodonín, je vyhodnocován benchmarking
sociálních služeb v síti zařazených a spolupracuje se
s obcemi nejen na úrovni našich obcí, ale i s ostatními
ORP. Koordinátor KPSS zajišťuje přenos informací
s Jihomoravským krajem a to oběma směry.
Již od roku 2013 byl navázán kontakt a spolupráce
Splněno
s obcemi sídlící ve SO ORP Hodonín a tyto obce byly

Udržení stávajících kapacit v sociálních
službách

Podpora a stabilizace
sociálních služeb

Rozvoj potřebných sociálních služeb
pro dané období s využitím nadregionální
spolupráce

Udržení procesu komunitního plánování
sociálních služeb včetně plnění
a vyhodnocování Střednědobých a akčních
plánů

Zapojení spádových obcí do komunitního
plánování a financování soc. služeb
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zapojeny do systému spolufinancování sociálních služeb –
nejprve – v roce 2015 přispívaly obce na služby prevence
a poradenství, od r. 2016 i na služby sociální péče.
Nutnost financování sociálních služeb vícezdrojově vedla
v roce 2013 k zařazení opatření, jehož cílem bylo
přizpůsobit pravidla financování v našem regionu
požadavkům kraje. Toto bylo dosaženo. V roce 2015
a především od r. 2016 došlo k zásadním změnám
v oblasti financování sociálních služeb, a proto bylo nutné
Zachování a zdokonalování systému
Splněno dosud platné Zásady financování sociálních služeb
financování sociálních služeb
z rozpočtu města Hodonína upravit, aby finanční
prostředky poskytovatelům sociálních služeb byly
poskytovány v souladu s přímo použitelnými předpisy EU
o veřejné podpoře. To bylo také uskutečněno. Nicméně
systém v oblasti financování sociálních služeb je nutné
dále optimalizovat.
Město Hodonín a Domov pro seniory Bažantnice, p.o.
Zkvalitňování služeb prostřednictvím rozvoje
úspěšně zrealizovali projekty podpořené ESF ČR
lidských zdrojů (např. vzdělávání
Splněno
zaměřené na zvýšení kvality péče prostřednictvím
zaměstnanců)
prohlubování znalostí a kompetencí pracovníků.
V rámci tohoto opatření byla realizována plánovaná
oprava budovy Domova na Jarošce, bylo zrealizováno
zateplení budovy Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.
Částečně
Opravy budov, v nichž sídlí sociální služby
a také byla dokončena výstavba Komunitního domu na ul.
splněno
Žižkova. Nepodařila se realizace rekonstrukce Azylového
domu pro matky s dětmi a Dětského rehabilitačního
stacionáře.
Zvýšení informovanosti a
Byl zpracován projekt Posílení spolupráce a rozvoj
Zpracování projektu na zlepšení
osvěty uživatelů,
Splněno kompetencí veřejné správy a dalších organizací
informovanosti a osvěty
veřejnosti a politických
k začleňování ohrožených skupin ve správním obvodu
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reprezentantů obcí

Zapojení dobrovolníků
do sociálních služeb

Zahájení jednání o možnostech zřízení
dobrovolnického centra

Splněno

Zřízení dobrovolnického centra

Splněno

Zvýšení kapacity terénních služeb
pro seniory

Splněno

Přiblížení právního poradenství seniorům
a zdravotně postiženým

Splněno

Zlepšení prostředí v pobytových
a ambulantních službách pro seniory

Splněno

Zkvalitňování a přiblížení
sociálních služeb pro
seniory
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ORP Hodonín, kdy jedna z klíčových aktivit tohoto
projektu se týká uceleného a komplexního přenosu
informací. Projekt je v současné době realizován.
Byla nalezena organizace, která se ujala řešení
problematiky dobrovolnictví v ORP Hodonín – především
zastřešování vysílání dobrovolníků do jiných organizací.
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. si v roce
2015 zaregistrovalo u Ministerstva vnitra dobrovolnický
program Dobromysl a ten již dva roky realizuje.
Kapacita terénních služeb pro seniory v ORP Hodonín se
v letech 2015-2017 průběžně navyšovala. PS Homediss,
o.p.s. se rozšířila v roce 2017 o 2 úvazky přímé péče. U
charitních pečovatelských služeb došlo k větším změnám
– v rámci zefektivňování služeb se PS Ratíškovice a
Mutěnice k 1. 1. 2017 sloučily a působí v mírně zvýšeném
úvazku 10,3 přímé péče jako PS Hodonínsko. K tomuto
navyšování personálních zdrojů bylo přiměřeně
obstaráno i materiální zabezpečení.
Bezplatné poradenství pro seniory je zajištěno několika
způsoby: - prostřednictvím Charitní poradny Hodonín, prostřednictvím zajištění právního poradenství přes
Seniorpoint v Hodoníně a také Svaz důchodců zajišťuje
bezplatné konzultace právníka pro své členy. Město
Hodonín na tuto činnost poskytlo příspěvek formou
grantu. Mimoto došlo ke shromáždění informací k řešení
nepříznivých situací u seniorů a do konce roku 2017 bude
vydána brožura, která pomůže seniorům a jejím blízkým
s orientací nejen v sociální problematice.
Opatření se týkalo dovybavení S-centra a Domova
pro seniory Bažantnice, dále Centra denních služeb

Pečovatelské služby Homediss, o.p.s. V S-centru se
jednalo o revitalizaci zahrady, výmalbu a olištování
oddělení, ke kterým došlo v roce 2015 a v roce 2016 byly
pořízeny antidekubitní matrace, posunovací podložky
a klimatizační jednotky. V DPS Bažantnice v roce 2015
zakoupili 20 polohovacích lůžek a pokoje vybavili nočními
stolky a dalším potřebným nábytkem. V roce 2016 došlo
k výměně oken, zakoupení polohovacích lůžek a pořízení
zvedáku pro imobilní uživatele. Na Centru denních služeb
Homediss, o.p.s. byly v roce 2015 zakoupeny speciální
pomůcky – např. myš k PC pro zdravotně handicapované,
rotoped
a elektrospotřebiče. Byl připraven projekt na rekonstrukci
objektu, který umožní rozšíření prostor pro poskytování
služby.
V ORP Hodonín nebyl nalezen poskytovatel sociálních
Zlepšení dostupnosti odlehčovacích typů
služeb, který by měl zájem o registraci této služby
služeb pro seniory vytvořením kapacity
z důvodu připravované novely zákona o sociálních
Nesplněno
odlehčovací služby a prostřednictvím
službách, který měl situaci řešit (slučování některých
asistentů sociální péče
druhů služeb). K tomu nakonec nedošlo – bude zahrnuto
do opatření nového plánu sociálních služeb.
V rámci jihomoravského kraje byla vytvořena v roce 2016
Podpora sociální
pracovní skupina pro implementaci psychiatrické reformy
integrace zdravotně
v tomto území. V letech 2016 a 2017 se uskutečnilo
postižených a duševně Vytvoření koncepce komplexní psychiatrické
Částečně několik setkání, na kterých byly prezentovány plánované
nemocných
péče pro lidi s duševním onemocněním
splněno postupy. Město Hodonín a poskytovatelé sociálních
Zajištění dostupnosti (v ORP Hodonín)
služeb se účastnili jednotlivých setkání. Město Hodonín
služeb pro rodiny, děti a
realizuje zpracování Analýzy péče o osoby s duševním
mládež
onemocněním na území ORP Hodonín.
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U služby denního stacionáře Vlaštovka došlo pouze
k navýšení kapacity služby a úpravě (rozšíření cílové
skupiny, kdy služba v registraci navýšila věk cílové skupiny
na 26 let). Vzhledem k tomu, že se nepodařil uskutečnit
Vytvoření kapacity služby pro mladé dospělé Částečně odkup pozemku, a nebyla ani realizována změna
s tělesným nebo kombinovaným postižením splněno územního plánu, nemohlo dojít k vytvoření větší kapacity
této služby. Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín,
z.s. nadále podněcuje jednání jak o možnostech výkupu
pozemků, tak vyvíjí úsilí o možnosti zřízení zařízení
v jiných prostorech.
Město Hodonín realizovalo řadu akcí a jednání
s relevantními aktéry, jako je např. Úřad práce, Komora
sociálních podniků, poskytovatelé sociálních služeb
a zaměstnavatelé. V rámci jednání s Komorou sociálních
podniků se uskutečnilo i mapování zájmu ze stran
uživatelů sociálních služeb a workshop v listopadu 2016,
kterého se zúčastnilo vedení města, poskytovatelé
i uživatelů služeb. O rok později se uskutečnil druhý
workshop 30. 10. 2017, kterého se zúčastnili i zástupci
Vytvoření systému pro zaměstnáván osob se
organizací, které mají zkušenosti se zaměstnáváním osob
zdravotním postižením a duševním
Nesplněno
s nejrůznějším typem handicapu.
onemocněním
Prostřednictvím projektu „Posílení spolupráce a rozvoj
kompetencí veřejné správy a dalších organizací
k začleňování ohrožených skupin ve správním obvodu
Hodonín“ byla v roce 2017 zpracována Analýza
zaměstnávání osob s handicapem na území okresu
Hodonín. Ta slouží jako metodický podklad pro stanovení
dalších postupů v této oblasti. V průběhu realizace tohoto
projektu, jehož jednu z klíčových aktivit tvoří i klíčová
aktivita Podpora systému začleňování osob se zdravotním
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handicapem, jsou dále naplánovány kulaté stoly
a workshopy týkající se problematiky zdravotně
postižených, kde bude i toto téma reflektováno.
Zelený dům pohody, p.o. od 1. 1. 2015 poskytuje sociální
službu chráněné bydlení pro osoby s mentálním
postižením. Služba chráněné bydlení je poskytována
Splněno
nepřetržitě
(celoročně).
Uživatelé
bydlí
ve
dvoupokojových bytech v běžné zástavbě města Hodonín.
Kapacita chráněného bydlení je 12 uživatelů.
Dne 1. 9. 2015 zahájilo svoji činnost v Hodoníně Středisko
výchovné péče, které je detašovaným pracovištěm
Diagnostického ústavu pro mládež v Brně. Služby
střediska jsou určeny dětem a mládeži od 3 let do doby
ukončení přípravy na své budoucí povolání, které se
nachází v riziku poruch chování, či s již s rozvinutými
poruchami chování, jeho zákonným zástupcům či jiným
osobám odpovědným za výchovu, jiným osobám
Částečně
podílejícím se na výchově, příp. pedagogickým
splněno
pracovníkům či jiným spolupracujícím odborníkům.
Na pobočce je zaměstnán: psycholog, speciální pedagog
a sociální pracovník. Ten se také účastní procesu KPSS.
Pedagogicko-psychologická poradna neměla potřebu
navýšení personální kapacity.
Na základních školách v Hodoníně působí školní
psychologové, tj. na každé ZŠ je zaměstnán školní
psycholog na ½ úvazku.
AD měl k dispozici 6 bytových jednotek s 20 lůžky. Kvůli
velkému zájmu o službu a především k vysokým
Splněno
finančním nákladům (služba nesplňovala optimální
parametry, co se týká poměru výkonnosti a nákladovosti),

Vytvoření kapacity služby chráněné bydlení
pro osoby s mentálním postižením

Zajištění dostupnosti Posílení kapacit dětských psychologů
služeb pro rodiny, děti a a psychiatrů v ORP Hodonín
mládež
Podpora integračních
aktivit osob ohrožených
sociálním vyloučením

Navýšení kapacit vybraných sociálních
služeb (AD pro matky s dětmi - ubytovací
kapacita)
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byl předložen návrh na zvýšení ubytovací kapacity od
r. 2016 o 15 lůžek (4 bytové jednotky). K tomu byly
nastaveny konkrétní aktivity, které se měly realizovat, aby
došlo k rozšíření služby. K rozšíření mělo dojít ve stávající
budově města, a naplánovány byly tedy adekvátní kroky
ke stavebním úpravám. Reálně byl službou zaslán i návrh
na rozšíření služby do Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb Jihomoravského kraje. Tento záměr však rada
města Hodonína schválila s podmínkou, že bude dodržen
předkládaný rozpočet a že k rozšíření služby dojde mimo
prostory městských budov. Proto byly realizátorem
nalezeny náhradní prostory na nám. 17. listopadu
ve kterých bylo zřízeno v roce 2016 detašované
pracoviště Azylového domu. Jde o 4 bytové jednotky.
V současné době tedy služba funguje v kapacitě 35 lůžek,
nicméně toto řešení se ukazuje jako ne zcela vhodné.

Podpora integračních
aktivit osob ohrožených

Navýšení kapacity SAS pro rodiny o 1 úvazek
S ohledem na podmínění realizace této aktivity – toto
pracovníka v sociálních službách od roku
opatření nebylo realizováno, neboť nedošlo ke snížení
Nesplněno
2016 v případě, že dojde ke snížení kapacity
kapacity OSPOD.
OSPOD
Rodinná politika Města Hodonína je na úrovni Městského
úřadu dostatečně personálně zajištěna. Úvazek
koordinátorky umožňuje naplňovat její koordinační roli
Stabilizace personálního zabezpečení
a plnit úkoly - aktualizaci Akčních plánů rodinné politiky,
Splněno
rodinné politiky ve městě Hodoníně
realizovat pravidelně akce Týden pro rodinu, Den seniorů
a zdravotně postižených, pravidelně každoročně
vyhlašovat dotační podporu pro-rodinných organizací
apod.
Personální posílení vybraných služeb
Nesplněno z důvodu optimalizace sítě a nezařazení
Nesplněno
sociální prevence (Kontaktního
záměru služby Jihomoravským krajem mezi rozvojové
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sociálním vyloučením

adiktologického centra Vážka – personální
navýšení o 1,0 úvazek soc. pracovníka, z 3,0
na 4,0)

Personální posílení vybraných služeb
sociální prevence (Charitní poradny o 0,5
úvazku právníka a 0,5 úvazku sociálního
pracovníka)

aktivity - neochota podpořit rozvojový záměr v r. 2016.
Cílem strategie JMK v období 2015 - 2017 byla
optimalizace stávající sítě sociálních služeb s ohledem
na reálné potřeby, kvalitu, efektivitu poskytované péče
a finanční udržitelnost podporovaného systému. Podpora
rozvoje byla zaměřena pouze na vybrané druhy sociálních
služeb, přičemž omezení bylo v některých případech
podmíněno neexistencí v dané lokalitě, případně
vymezenou cílovou skupinou.
Dů Důvodem nesplnění bylo neschválení rozvojového záměru
radou města v roce 2015 (nebylo nahlášeno jako priorita
Nesplněno
rozvoje na JMK)
Podkladový materiál byl zpracován a předložen vedení
města. Vedoucí pracovní skupiny se účastnil veřejného
zasedání zastupitelstva, kde tento materiál za pracovní
skupinu přednesl. Obecně závazná vyhláška k regulaci
hazardu byla zastupiteli schválena a vstoupila v platnost
dne 23. 12. 2016. Následně bylo usnesení revokováno
a vyhláška byla s účinností ke dni 30. 9. 2017 zrušena.

Podpora vzniku obecně závazné vyhlášky k
regulaci hazardu na území města Hodonín

Splněno

Mapování migrace obyvatel ohrožených
sociálním vyloučením

Na odboru sociálních věcí a školství pracují díky projektu
od 3/2017 dva terénní sociální pracovníci, kteří
pravidelně monitorují oblasti s výskytem sociálně
vyloučených osob a aktivně pracují s těmito osobami.
Částečně Zpracovali také neveřejný materiál mapy výskytu
splněno bezdomovců, který slouží sociálním pracovníkům OSaŠ
a pracovníkům MěP k interním potřebám. Monitoring byl
uskutečňován také díky pravidelným pracovním
setkáváním PS Ohroženi sociálním vyloučením,
v problémech a krizi při KPSS.
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Vyhodnocení plnění opatření Komunitního
plánu soc.služeb pro Hodonínsko 2015-2017
Splněno

4%

Částečně splněno

Nerealizováno

Nesplněno

15%

54%
27%

V dosud platném materiálu Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko na období 2015 - 2020 bylo stanoveno celkem 27 opatření v rámci
7 priorit. Z těchto 27 opatření se podařilo 14 naplnit, dále 7 se podařilo zrealizovat zčásti (1 opatření nebylo realizováno) a 4 se nepodařilo
naplnit.
Při stanovování opatření pro další období jsme zpravidla nezařazovali ty, které se podařilo naplnit zcela, pokud nejde o systémové oblasti, které
je nutné realizovat kontinuálně. U těch ostatních jsme zvažovali, zda trvá potřebnost, případně jsme opatření upravili tak, aby bylo snazší ho
naplnit v dalším období.
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2.5 Připomínkovací proces a zapracování připomínek
Připomínkovaný materiál: Střednědobý plán sociálních služeb Hodonínska na období 2018-2020
Připomínku mohla podat široká veřejnost, která byla o možnosti připomínkovat materiál informována
formou:
- vyvěšení materiálů (Střednědobého plánu sociálních služeb i připomínkovacích formulářů)
na webových stránkách www.kpss-hodonin.cz v sekci „„Aktuality a oznámení“ a na webových
stránkách odboru sociálních věcí a školství „Dokumenty Odboru sociálních věcí a školství“www.hodonin.eu
-

zveřejnění informace o možnosti připomínkování materiálu v Hodonínských listech
a na internetových stránkách komunitního plánování sociálních služeb, města Hodonína
a obcí správního obvodu ORP Hodonín.

Připomínkovací formulář i kompletní materiál určený k připomínkování byl ke stažení na www.kpsshodonin.cz a www.hodonin.eu
Způsob podání připomínky:
- e-mailem na zlamalova.edita@muhodonin.cz
- poštou na adresu: Odbor sociálních věcí a školství, Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, 69501
Hodonín
- osobně na Městském úřadě v Hodoníně, odboru sociálních věcí a školství, v kanceláři č. 16
na připomínkovacím formuláři
Konzultační místo: Městský úřad Hodonín, odboru sociálních věcí a školství, kancelář č. 16
Způsob projednání a lhůta pro řešení připomínek:
Všechny došlé připomínky byly zaevidovány ve vyhodnocovacím formuláři.
Celkem bylo zaevidováno 30 připomínek:
• akceptováno celkem 28 připomínek a 2 částečně. Žádná připomínka nebyla zamítnuta.
Vypořádání bylo zveřejněno na webových stránkách www.kpss-hodonin.cz.
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3 Strategická část
3.1 Vize a cíle
Vize a cíle komunitního plánování v ORP Hodonín vychází z účelu procesu komunitního plánování jako
takového.
Cílem je zajistit na území ORP Hodonín, aby sociální služby byly dostupné, (časově, místně,
kapacitně), aby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají a zajišťují.
Konkrétním cílem KPSS v ORP Hodonín je zajistit stabilní fungování optimální sítě sociálních
a návazných služeb, která je přehledná a která zachytí osoby v nepříznivé sociální situaci.
Další z cílů je nastavit tuto síť tak, aby byla finančně udržitelná při zapojení systému vícezdrojového
financování. Tzn. sociální služby nebudou primárně zabezpečovány pouze ze zdrojů obcí, ale na jejich
fungování se obce budou finančně spolupodílet.
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3.2 Přehled priorit a opatření
1. Podpora potřebných návazných služeb (senior taxi, tísňová péče)
1) Podpora služeb pro zvýšení možnosti
setrvání seniorů v jejich domácím prostředí

2. Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro seniory (centra denních
služeb, osobní asistence, pečovatelské služby)
3. Vznik odlehčovacích služeb
4. Podpora asistentů sociální péče i po skončení projektu „Neformální
péče“

1)OBLAST PÉČE O SENIORY
2) Zkvalitnění a rozvoj pobytových služeb pro
seniory

1. Zkvalitňování pobytových služeb zlepšením vybavenosti
2. Vznik odlehčovacích služeb v pobytové formě
1. Podpora rekondičních cvičení seniorů a zdravotně handicapovaných

3) Posilování aktivního stárnutí

2. Podpora vzdělávaní seniorů
3. Propojení s rodinnou politikou -podpora činnosti aktivních spolků

4) Podpora aktivit a služeb v oblasti práce s
rodinou navazující na sociální služby

1. Navýšení úvazků školních psychologů
2. Podpora systémového sdílení a předávání informací
3. Podpora aktivit v oblasti prevence a bezpečnosti u dětí

2) OBLAST PÉČE O RODINU,
DĚTI A MLÁDEŽ

1. Podpora projektů zaměřených na sanace rodin po odebrání dítěte
5) Posílení spolupráce a činnosti při posilování
kompetencí rodin/rodičů a sanaci rodiny
2. Podpora záměru vybudovat startovací byty pro děti opouštějící DD,
NRP a disfunkčních rodin

6) Stabilizace a rozvoj stávajících služeb v
oblasti péče o rodiny
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1. Vyřešení vhodných prostor pro Azylový domov pro matky s dětmi
2. Podpora zřízení ubytovacích kapacit pro ženy (rozpracováno v prioritě
č. 9 u CS osob ohrožených sociálním vyloučením), opatření č. 3

1. Zajištění kapacit služeb pro osoby s duševním onemocněním v souladu
transformace psychiatrické péče
7) Podpora zavádění psychiatrické reformy
v ORP Hodonín zajištěním kapacit služeb pro
osoby s duševním onemocněním v souladu s
transformací psychiatrické péče
3)OBLAST PÉČE O
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ,
DUŠEVNĚ NEMOCNÉ

2. Zachování kapacity chráněné bydlení pro CS osob s duševním
onemocněním a řešení nové formy bydlení (v souladu s materiálnětechnickým standardem)
3. Terénní forma služby sociální rehabilitace pro CS osob s duševním
onemocněním

8) Podpora sociální integrace zdravotně
handicapovaných a osob s duševním
onemocněním

1. Zvyšování kapacit denního stacionáře pro mladé dospělé s
kombinovaným postižením (mentální, tělesné, smyslové)
2. Navýšení kapacity chráněného bydlení pro CS osoby s mentálním
postižením - v souladu s transformačním plánem ZDP
3. Podpora aktivit směřující ke zvýšení zaměstnanosti zdravotně
handicapovaných osob
1. Využívání multidisciplinární spolupráce a případových konferencí
2. Podpora vzniku ubytovacích kapacit pro ženy bez dětí

9) Podpora integračních aktivit osob
ohrožených sociálním vyloučením

3. Zachování úvazků terénních sociálních pracovníků MěÚ Hodonín
i po ukončení současného projektu

4) OBLAST PÉČE O OSOBY
OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM, V
PROBLÉMECH A KRIZI

4. Úprava podmínek Prostupného bydlení a přidělování sociálních bytů
1. Rozšíření služby Kontaktního centra o 1 úvazek
2. Rozšíření Charitní poradny o 0,5 úvazku právníka
3. Rozšíření služby Azylový dům s navýšením věku pro cílovou skupinu
a rozšířením kapacit

10) Posílení vybraných sociálních služeb

4. Zajištění provozního zázemí Nízkoprahového denního centra
a noclehárny
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A)Zvýšení informovanosti a osvěty uživatelů,
veřejnosti a politických reprezentantů obcí o
sociálních službách

1. Realizace aktivit z oblasti informovanosti a osvěty v sociální oblasti
pro odbornou veřejnost
2. Realizace aktivit z oblasti informovanosti a osvěty v sociální oblasti
pro laickou veřejnost
3. Vydání tiskových publikací v rámci komplexní informovanosti veřejnosti
o sociální oblasti
1. Zachování stávajících kapacit v sociálních službách zařazených
v Minimální síti sociálních služeb v ORP Hodonín

PRUREZOVÉ PRIORITY
B) Podpora a stabilizace sociálních služeb

2. Rozvoj potřebných služeb pro dané období s využitím nadregionální
spolupráce (rozpracováno v jednotlivých prioritách)
3. Udržení a rozvoj procesu KPSS a pokračování spolupráce se spádovými
obcemi
4. Optimalizace systému financování sociálních služeb
5. Podpora spolupráce poskytovatelů soc. služeb s ISŠ Hodonín, p.o.
1. Pokračování podpory neformální péče

C) Podpora návazných projektů v sociální
oblasti
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2. Podpora a rozvoj dobrovolnického centra
3. Podpora projektů rekonstrukcí a výstavby budov sloužících jako zázemí
pro sociální služby nebo služby návazné

3.3 OBLAST PÉČE O SENIORY
Proces stárnutí je přirozenou součástí lidského života. Během života probíhá u každého člověka
rozdílně, a proto dochází k obtížnému vymezení definice toho, kdy je člověk starý. Hlavním
používaným ukazatelem je věk, podle kterého se reguluje přístup k dávkám důchodového pojištění
a finančnímu zvýhodnění v podobě slev na poskytované služby.
Lidé se v současné době celkově dožívají vyššího věku. Prodlužující se délka lidského života je
výsledkem zvyšování kvality lidského života a životní úrovně a celkového zlepšování zdravotního
stavu populace. Dožívání se vyššího věku je komplexní proces, který se promítá jak do života
jednotlivých seniorů, tak do celé společnosti a zahrnuje všechny oblasti života. Seniorský věk se
prodlužováním délky života stává významnou fází lidského života.
Senioři jsou výrazně heterogenní skupinou. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění, termín senior nevykládá. V registru poskytovatelů sociálních služeb je seniorský věk uváděn
ve spojení s věkem 65 let a výše (mladší senioři 65–80, nad 80 let starší senioři).
Klíčovou změnou v životě člověka je odchod do důchodu. S touto sociální situací je zpravidla spojena
problematika seniorského věku, kdy se jedná o změnu sociálního statusu, kdy v ekonomické oblasti
zpravidla dochází k poklesu životní úrovně, v oblasti mezilidských vztahů ke snížení sociálních
kontaktů. Tyto a další faktory mohou být rizikové z hlediska sociálního vyloučení těchto osob. Je třeba
brát v úvahu i další oblasti spojované se seniorským věkem, např. majetková trestná činnost páchaná
na seniorech, či týrání a zneužívání.
Občané mohou být aktivní pouze za předpokladu zajištění kvalitního prostředí. Senioři jsou jednou
z ohrožených skupin v přístupu účasti na životě společnosti, a to z důvodu kombinace několika
různých faktorů jakými jsou horší zdravotní stav, nižší příjmy, snížená schopnost orientace, horší
dopravní dostupnost, přístup ke službám, výskyt věkové diskriminace, stereotypy ve stáří.
Pro zajištění plné integrace starších občanů jsou zásadní přetrvávající postoje společnosti ke stárnutí.
Stárnutí populace je vyobrazováno pouze v kontextu zvyšujících se nákladů na zdravotní a sociální
péči a rostoucích nároků na důchodový systém. Nedostatečně je akcentován přínos seniorů
pro společnost. Všichni relevantní aktéři by se proto měli podílet na vytváření pozitivního obrazu
stárnutí a seniorů.
Starším občanům proto musí být zajištěna sociální, politická i ekonomická participace na životě
společnosti, finanční a místní dostupnost k dopravě, bydlení, službám a kultuře a bezpečné prostředí
příznivé pro všechny generace. Umožnění aktivní účasti seniorů na životě společnosti přináší mnoho
předností nejen pro seniory, ale i pro celou společnost. Senioři mohou nabídnout obrovský potenciál
skrze své celoživotní zkušenosti a znalosti, jejich aktivní účast je úzce spojena s dobrým zdravím
i vyšší spokojeností, což se odráží na výdajích zdravotní péče. Zapojení seniorů do komunitního života
obohacuje život dané komunity, přináší ji stabilitu a možnost předávání celoživotní moudrosti.
Rovněž pro seniory je participace ve společnosti důležitá z hlediska navázání nových vztahů, budování
si úcty a respektu a pocit užitečnosti prostřednictvím seberealizace. Dochází tak k posilování sociální
integrace a koheze ve společnosti. Pro zajištění účasti na formálním či neformálním společenském
životě společnosti je nezbytné zajištění dostupné dopravy, bydlení, služeb a kultuře a dále pak
vytvářet bezpečné prostředí, které zvyšuje zájem a ochotu seniorů vycházet ven a pohybovat se
po městě, čímž dochází ke zvýšení jejich aktivity, nezávislosti, tělesného zdraví, sociální integraci
i duševní pohody. Stárnutí populace by proto mělo být akcentováno v dopravní politice. Doprava
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pro seniory by měla být finančně dostupná, spolehlivá a místně dostupná k sociálním, zdravotním
a dalším důležitým základním službám. Přístupnost nemůže být řešena pouze při vstupu a výstupu ale
rovněž uvnitř dopravního prostředku a v okolí zastávek. Města a obce by měla rozvíjet
specializovanou dopravu pro seniory se zvláštními potřebami, které zajistí jejich maximální možnou
nezávislost. Pro seniory je často snazší jezdit na kole než chodit pěšky. Důraz by měl být kladen nejen
na rozvoj stezek pro cyklisty, ale rovněž na zvyšování bezpečí cyklistů. Životní podmínky se odvíjí
od vhodného bydlení. Bytová politika by měla být v budoucnu koncipována.
Pro účely komunitního plánování věnujeme pozornost především seniorům s omezenou
soběstačností, seniorům závislým na pomoci rodiny, pracovníků zdravotních a sociálních služeb
a dalších institucí. Jako jeden z podkladů přípravy opatření Střednědobého plánu sociálních služeb,
zejm. oblasti pro seniory (a zdravotně postižené) využíváme i informace o příspěvku na péči, což je
dávka poskytovaná osobám starším jednoho roku věku, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické
osoby.
Průběh bio-psycho-sociálních změn spojených se stárnutím je zcela individuální. Zdravotní stav, kdy
se senior sám již nemůže o sebe postarat, je jedním z důvodů pro vyhledání pomoci ze strany
sociálních služeb.
V důsledku stárnutí populace se zvyšuje počet požadavků na dostupnost, udržitelné fungování
a vzájemnou provázanost sociálních služeb, neformální péče a zdravotních služeb. Dlouhodobě je
registrován zvyšující se tlak na rozšiřování ambulantních a terénních služeb pro osoby, kterým vlastní
rodina nemůže zajistit péči v požadovaném objemu a kvalitě.
Péče v domácím prostředí je fyzicky a psychicky náročná pro pečující, kteří jsou vysoce ohroženi
rizikem syndromu vyhoření. Neméně důležitým aspektem je proto také pomoc a odlehčení rodinným
příslušníkům a blízkým, kteří poskytují neformální péči v domácnostech. Takovýto druh služeb jim
umožňuje chodit do zaměstnání a zaměřit se více na svůj osobní život. Tato skutečnost výrazně
přispívá k eliminaci krizových situací v rodinách.
Dlouhodobé průzkumy zjišťování potřeb v rámci procesu setkávání pracovních skupin na území v ORP
Hodonín evidují níže uvedené reálné požadavky ze strany uživatelů sociálních služeb a veřejnosti:
vysoká poptávka po celodenních terénních službách sociální péče,
vysoká poptávka po službách zaměřených na aktivizaci,
vysoká poptávka pro odlehčující služby pro pečující osoby,
vysoká poptávka po svozových službách.

Sociodemografický vývoj:
Již standardní tvrzení, že populace obyvatel v SO ORP Hodonín stárne, dokumentují údaje rostoucího
indexu stáří.
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Graf: Vývoj indexu stáří v ORP Hodonín
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Je zřejmé, že ženy se dožívají vyššího věku. Služby pro tuto skupinu obyvatel by měly být směrovány
ve větší míře k potřebám žen. Ať už by se jednalo o služby sociální, kdy ženy jsou obvykle přísnější, co
se týče hodnocení spokojenosti i kvality ve vztahu k jakémukoliv předmětu hodnocení, tak i o služby
návazné, jako jsou zcela běžné služby kadeřnictví, pedikúra apod.

Shrnutí potřeb v oblasti péče o seniory z pohledu jednotlivých aktérů:
Potřeby seniorů z pohledu zadavatelů služeb
Ve vztahu k relevantní cílové skupině bylo u obcí ORP Hodonín, tedy od pracovníků věnujících se
sociální problematice, zjištěno:
-

Senioři pracovníky obecních úřadů o pomoc žádali, např. ve srovnání s ostatními cílovými
skupinami, častěji. Na místní obecní úřady se obrací se svými specifickými potřebami méně
často, častěji se přichází poradit na sociální odbor obce s rozšířenou působností.

-

Potřeby, které se týkaly cílové skupiny seniorů, byly zejména v oblasti umístění v domě
s pečovatelskou službou, rovněž poskytnutí specifické formy přepravy seniorů
prostřednictvím senior-taxi.

-

Pro seniory jsou z pohledu pracovníků obcí jako chybějící považovány služby: Domovy pro
seniory, Centra denních služeb, Denní stacionáře, Osobní asistence, Odlehčovací služby,
Pečovatelská služba a další.

Potřeby seniorů z pohledu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
-

Ve vyjádření poskytovatelů služeb se pro tuto cílovou skupinu opakoval požadavek
na navýšení kapacit domů pro seniory (resp. domů se zvláštním režimem). S tím souviselo
i opakované konstatování dlouhých čekacích lhůt v těchto zařízeních.

-

Seniorů se také týkalo konstatování, že v Hodoníně je pečovatelská služba poskytována jen
jedním poskytovatelem, chybí tedy možnost výběru (konkurenční prostředí).

-

Z hlediska rodin s nesoběstačným seniorem bylo několikrát vytýkáno, že není dostatek
odlehčovacích služeb a osobní asistence.

-

Z pozice poskytovatelů byly za chybějící považovány služby např. Odlehčovací služby,
Pečovatelská služba, Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Osobní asistence,
Centra denních služeb, Denní stacionáře, Sociálně zdravotní služby, Sociální poradenství.
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Specifické potřeby seniorů z pohledu uživatelů sociálních a návazných služeb
Výrazný požadavek dopadá na zajištění odlehčovacích služeb jak pro seniory, jejich rodiny, tak
i pro osoby se ZP a mentálně či jinak psychicky postižené.
-

Z pozice uživatelů bylo jako za potřebné považováno zajištění pro stravování uživatelů klientů
pobytových služeb větší možnost výběru jídel, zejména s ohledem na dietní režim, případně
vegetariánství.

-

Z pozice uživatelů bylo za potřebné považováno např. zajištění služby převozu (svozu) občanů
zejména prostřednictvím služby senior-taxi seniorům v pobytových zařízeních jak ve městě
Hodoníně, tak i v dalších lokalitách Hodonínska, pro zajištění specifických potřeb seniorů
(návštěva lékaře, nákupy apod.).

-

Z pozice uživatelů bylo za potřebné považována možnost zřízení prodejny smíšeného zboží
(večerky), lékárny v lokalitách, kde by toto mohlo být realizováno.

-

Dále je potřebné řešit situaci materiálního zabezpečení v místech pobytu, zejména věnovat
pozornost rekonstrukcím budov a obnově stávajícího zařízení v budovách poskytujících
pobytové služby.

V souvislosti s výše uvedenými zjištěními a informacemi (stoupající průměrný věk
obyvatelstva, průměrná doba dožití, index stáří) a s ohledem na trendy v oblasti sociálních
služeb je všeobecně doporučováno posilovat kapacity sociálních služeb, zejména pro nejvyšší
věkové kategorie a pro osoby trpící různými formami demence apod. V návaznosti na
očekávaný demografický vývoj je třeba posilovat kapacity domovů se zvláštním režimem
a dalších souvisejících služeb pro výše uvedené skupiny osob. Alternativou je také větší
podpora sociálních služeb poskytovaných terénní formou, které poskytují péči výše
uvedeným skupinám osob v domácím prostředí ve spolupráci s neformálně pečujícími
osobami.

60

Seznam členů pracovní skupiny Senioři
senioři

Mgr. Pavla Dörrová

senioři

Bc. Michaela Klepáčová

Pečovatelská služba Homediss,
o.p.s.
Město Hodonín, vedoucí OSaŠ

P

senioři

Mgr. Jana Ambrožová

Obec Lužice - místostarostka

senioři

Mgr. Josef Černý

Oáza Hodonín

U

senioři

Bc. Marcela Prchalová

Z

senioři

Bc. Helena Špérová

Město Hodonín – vedoucí oddělení
sociální pomoci a služeb
Oblastní charita Hodonín

P

senioři

Jitka Koperová

Oblastní charita Hodonín

P

senioři

Mgr. Edita Zlámalová

Město Hodonín - Koordinátorka KPSS

U

senioři

Václav Galjanič

senioři

Mgr. Jiří Janda

Město Hodonín - místostarosta

Z

senioři

Bc. Václav Polách

S-centrum Hodonín, p.o.

P

senioři
senioři
senioři
senioři
senioři
senioři
senioři
senioři
senioři
senioři
senioři
senioři

Jan Škrkal
Petr Král
Ing. Vladimíra Křížková
Marie Slezáková
Jarmila Pleskačová
Anna Bušková
Petra Sabáčková
Bc. Kateřina Klimešová
Bc. Eva Pospíšilová
Bc. Ria Otrubová
Helena Bartalová
Vladimír Čech – činnost
v pracovní skupině
ukončena

Parkinson Slovácko, z.s.

U
U
P
U
U

Z

U

Domov pro seniory Bažantnice, p.o.
Senior Point
Nemocnice TGM Hodonín
Oblastní charita Hodonín
Město Hodonín – OsaŠ
Město Hodonín – OsaŠ
Homedica, s.r.o.
Svaz zdravotně postižených

P
Z
Z
P
U
U

Přehled poskytovaných služeb v ORP s cílovou skupinou senioři:
-

Domov pro seniory Bažantnice, p.o. – služba domov pro seniory;

-

S-centrum Hodonín, p.o. – služba domov pro seniory, domov se zvláštním režimem;

-

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. – pečovatelská služba, osobní asistence,
centrum denních služeb;

-

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín – Pečovatelská služba Hodonínsko
(pro oblast Ratíškovice, Mutěnice, Šardice);

-

Charitní pečovatelská služba Šardice (pracoviště Čejč);

-

Charita Strážnice – pečovatelská služba; osobní asistence;

-

Centrum služeb pro seniory Kyjov provozuje Odlehčovací služby pro seniory, které
mohou využívat i uživatelé ORP Hodonín;

-

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s., služby Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením; Sociální rehabilitace; Tlumočnické
služby.
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Návazné služby
-

Svaz důchodců ČR

-

Další aktivní spolky zaměřené na aktivizaci a sdružování

SWOT ANALÝZA Z PRACOVNÍ SKUPINY:
Silné stránky:
Slabé stánky:
- Kvalitní síť služeb pro seniory
- Nedostatečná
kapacita
pobytových
- Kvalitní komunikace mezi stranami KPSS
služeb (poptávka je vyšší než nabídka)
(tripartita)
- Špatná
informovanost
seniorů
- Realizace projektu na podporu cíl. skup.
o nabízených službách
a neformálních pečujících
- Senioři nemají zájem o kult. Akce
- Velký výběr kult. programů
- Náročná
administrativa
žádostí
- Vznik komunitního domu pro seniory
o podporu města
- Vznik senior TAXI
- Nedostatečná informovanost seniorů
- Kluby pro sen., lázně, zájezdy, univerzita
o domácím násilí + o org.
třetího věku, červený kříž …. – neformální
- Chybí odlehčovací služba – ambulantní
volnočasové aktivity
služba (financování)
- Aktivní spolky v ORP Hodonín + vysoká
podpora
- Dobrá komunikace mezi obcemi v ORP
Hodonín + přenos informací

Příležitosti:
Hrozby:
- Stárnutí populace – prodlužování věku
- Nedostatek pracovníků – přímá péče,
vlivem změny životního stylu (posilování
provoz
dobrého životního stylu)
- Novela Z. 108/2006 – sloučení služeb
- Rozvoj terénní SP s cíl. skup.
- Nejistota financování SS
- Vysoká podpora spolků – vyhledávání
- Nízké příjmy/důchody má vliv na nízkou
potřebných
seniorů,
informovanost
udržitelnost živ. standardu
a podpora seniorů
- Nezohledňování údajů osob s nízkými
- Nový obor na ISŠ Hodonín, p.o. – soc.
příjmy (nedostanou se do statistik)
prac.
- Chybí propojení SP se zdravot.
- Průzkum AUGUR
- Nedostatek odbor. lékařů (zubař,
- Vznik Rady starších
neorolog……)
- Zp. Úhrad od zdrav. Pojišťoven (pobyt. SS)
- Nedostatečná kapacita pro sen. s duš.
nemoc. + jak podpořit, pomoci
- Zánik spolků (důsledek EET)
- Chybí praktická koncepce od státu
pro seniory
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S ohledem na výše uvedené zjištěné skutečnosti jsme také připravili priority a opatření
v oblasti péče o seniory.

PRIORITA 1.

PODPORA SLUŽEB PRO ZVÝŠENÍ MOŽNOSTI SETRVÁNÍ SENIORŮ
V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

Zdůvodnění priority

Stáří je spojováno s postupným úbytkem psychických, fyzických
a sociálních kompetencí, které jsou provázeny řadou proměn v oblasti
sociálního prostředí, proměny osobnosti a proměny v sociální pozici.
Stejně jako v celé České republice, i v Hodoníně a jeho okolí se mění
složení obyvatel - senioři tvoří stále vyšší podíl z celkového počtu
obyvatel na území ORP Hodonín. Tato tendence bude nadále pokračovat.
Mezinárodní výzkumy (viz Podkladová studie Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017) ukazují, že
většina populace si přeje bydlet ve svém domově, v komunitě, ve které
má vazby na rodinu a sousedy. Toto je však možné pouze za předpokladu
rozvinutých terénních služeb a dostatečné občanské vybavenosti.
Oblast péče o seniory s omezenou soběstačností reaguje na významný
nárůst podílu nejstarších seniorů v populaci, u kterých existuje rostoucí
riziko disability, křehkosti a nemocnosti. To ve svém důsledku může
znamenat zvýšení zátěže sociálního a zdravotního systému. Vizí
pro společnost, jejíž demografická struktura se v nejvyšších věkových
skupinách takto mění, je široká nabídka provázaných sociálně-zdravotních
služeb včetně podpory rodinných pečovatelů, která bude reagovat
na specifické potřeby nejkřehčích seniorů s omezenou soběstačností.
Cílem je tak nejen další rozvoj formální péče, ale i zásadní podpora
rodinných příslušníků zapojených do péče.

Opatření 1.1.

Podpora potřebných návazných služeb (senior taxi, tísňová péče)

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

Životní prostředí, a to jak ve smyslu environmentálních, tak i sociálních
aspektů prostředí, je dalším klíčovým faktorem ovlivňujícím kvalitu života
(nejen) ve vyšším věku. Senioři jsou aktivními uživateli širokého prostředí
a komunity, byť v pozdějším věku může změna zdravotního stavu
znamenat riziko omezení mobility a sociální participace. Je tedy nutné
zajistit, aby životní prostředí, a to zejména na úrovni komunity,
nepředstavovalo bariéru, ale aby naopak bylo každému věku přátelské.
Prioritami tohoto opatření je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
seniorů, zajištění odpovídající úrovně bydlení a také zabezpečení dopravní
obslužnosti.
Jde zejména o řešení problému dostupnosti vhodných návazných služeb
k nabídce sociálních služeb a zajištění takových služeb, aby bylo umožněno
i osaměle žijícím seniorům, setrvat ve svém přirozeném prostředí co
nejdéle to bude možné.
Opatření zahrnuje rozvoj návazných služeb jako je:
- senior taxi pro zlepšení mobility a dopravní obslužnosti seniorů
- zajištění možnosti tísňových tlačítek pro osaměle žijící seniory se
sníženou soběstačností.
- zvýšení pocitu bezpečí u osaměle žijících seniorů
- snížení rizika pádů
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AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování

- zajištění dostupné okamžité pomoci
Vyhodnocení úspěšnosti a využívání senior taxi ve městě Hodoníně,
předání informací starostům spádových obcí a vedení města, vyčlenění
finančních prostředků na zajištění senior taxi (2. polovina 2018).
Zahájení jednání o možnosti zajištění tísňové péče jako návazné služby
pro občany města Hodonína a spádových obcí, čerpání zkušeností z měst,
kde je tato služba provozována (1.pol. 2018), zahájení jednání s firmami,
které zabezpečují technické zabezpečení provozu (2. pol. 2018),
odhadování finančních nákladů, vyčlenění finančních nákladů na zajištění
služby, příp. VŘ – vytvoření pravidel pro možnost čerpání finančních
prostředků na zakoupení přístroje (2.pol 2018)
Město Hodonín, Odbor OSaŠ, Obce ve SO ORP Hodonín
max. 100 ročně
250.000,-Kč ročně (180.000,-Kč senior taxi, 70.000,-Kč tísňová péče)
Rozpočet měst a obcí

Opatření 1.2 a

Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro seniory (centra
denních služeb, osobní asistence, pečovatelské služby) –
poskytovatel: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s

Popis opatření a
zdůvodnění

Díky stárnutí populace se zvyšuje počet požadavků na dostupnost
a udržitelné zajištění péčových služeb. Dlouhodobě je registrován zvyšující
se tlak na rozšiřování ambulantních a terénních služeb pro osoby, kterým
vlastní rodina nemůže zajistit péči v požadovaném objemu a kvalitě.
Požadavky na jejich rozšiřování však není v současných možnostech zcela
uspokojivě naplňovat, byť dochází k postupnému dílčímu navyšování
objemu sociálních služeb, ať už prostřednictvím nárůstu úvazků v přímé
péči, obnovy pomůcek a vybavení, dílčím rozšiřováním nabídky služeb, či
v neposlední řadě zvyšováním dovedností pracovníků. Přes veškerou
snahu se však nedaří zcela uspokojit všechny požadavky ze strany žadatelů
o sociální službu. K tomuto negativnímu jevu přispívá i problém se
zajištěním dostatečného počtu kvalitních pracovníků v přímé péče. Je
stále obtížnější získat a udržet si profesionální pracovníky při náročném
nepřetržitém směnném provozu a za velmi nízkých platových podmínek.
Tuto náročnou práci nezvládne každý, proto je navíc výběr zaměstnanců
velmi náročný. V roce 2017 bylo neuspokojeno celkem 111 zájemců
o poskytnutí služeb, z toho:
- 101 zájemců o pečovatelskou službu,
- 7 zájemců o osobní asistenci,
- 3 zájemci o centrum denních služeb.
Také v souvislosti s výše uvedeným a na základě dlouhodobé potřeby
postupně obnovovat materiálně technickou základnu sociálních služeb,
a v souvislosti s narůstajícími kvantitativními a kvalitativními nároky
na služby, byla v roce 2016 zpracována žádost o finanční podporu
z prostředků Evropské unie. Projekt Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění
vybavení sociálních služeb Pečovatelské služby Homediss, o.p.s. je
zaměřen na úpravu prostor, ve kterých probíhá sociální péče, obnovu
základního vybavení a zázemí pro uživatele i pracovníky v přímé péči,
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Dopad na cílovou
skupinu

a pořízení nových pomůcek a investic, které budou využívány v terénní
i ambulantní formě služeb. Realizace projektu je plánována na roky 2017
až 2018.
Ve sledovaném období budou také podávány další dva investiční projekty
na zbudování nového kontaktního místa a na rekonstrukci stávajícího, tak
aby byly zajištěny dostupnější a kvalitnější služby i ve spádových obcích.
Péče je totiž ve velké míře poskytována ve venkovských oblastech
spádových obcí, kde uživatelé služeb nemají v domácnostech k dispozici
potřebné zázemí.
1. Snížení čekací doby zájemců o sociální službu a zvýšení objemu úkonů
poskytované péče. Navýšení okamžité kapacity sociální služeb (tj. počet
uživatelů, kteří mohou v jeden okamžik využít sociální službu):
 osobní asistence navýšení okamžité kapacity o 1 uživatele
 pečovatelská služba navýšení okamžité kapacity o 1 uživatele
 centrum denních služeb navýšení okamžité kapacity o 2 uživatele
2. Rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb
- projekty zaměřené na zbudování, rekonstrukci a vybavení zázemí
pro sociální služby umožní jejich rozvoj z hlediska modernizace
a provádění komplexnějších úkonů péče.
1. Navýšení úvazků pracovníků přímé péče
Pečovatelská služba
Rok 2018 o 0,5
Rok 2019 o 1,5
Rok 2020 o 1,0
Osobní asistence
Rok 2018 o 1,0
Rok 2019 o 0,5
Rok 2020 o 1,2

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Centrum denních služeb
Rok 2018 o 1,0
Rok 2019 o 0,5
Rok 2020 o 1,2
2. Zkvalitnění zázemí služeb PS Homediss, o.p.s. prostřednictvím
rekonstrukce a nákupu zařízení, automobilu pro svoz vozíčkářů a vybavení
v rámci projektu „Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení sociálních
služeb Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.“ – r. 2018
3. Vytvoření kontaktního místa Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.
v Mikulčicích
V roce 2018 bude podána žádost o dotaci ze SF EU na projekt, jehož cílem
je vybudování nového kontaktního místa v Mikulčicích. To bude spádové
pro přilehlé obce a bude poskytovat zázemí ambulantním i terénním
sociálním službám. Realizace rekonstrukce je plánována na r. 2019.
4. Záměr zrekonstruovat kontaktní místo v Dubňanech
Ve sledovaném období je plánováno provést i rekonstrukci, modernizaci
a dovybavení již ne zcela vyhovujícího kontaktního místa v Dubňanech.
Prostřednictvím tohoto projektu, na který bude požádáno o dotaci ze SF
EU, bude služba nabízet v místě komplexnější služby, zejména v oblasti
zajištění hygieny pro uživatele z Dubňan a přilehlé obce. Realizace
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Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů

Zdroje
lidské / materiální /
prostorové

Předpokládané finanční
náklady

Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 1.2b

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři

projektu je plánována na období 2018-2020.
Pečovatelská služba Homediss, o.p.s., Město Hodonín, Obec Mikulčice
a Město Dubňany
Celkový počet uživatelů je cca 400 osob ročně ve všech poskytovaných
službách. Prostřednictvím výše uvedených aktivit lze předpokládat nárůst
cca na 450 osob ročně.
Lidské zdroje: pracovníci Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.
ve spolupráci se zaměstnanci místních samospráv
Materiální zdroje: Integrovaný regionální operační program, Město
Hodonín, spádové obce, Jihomoravský kraj
Prostorové zdroje: provozovny a kontaktní centra Pečovatelské služby
Homediss, o.p.s. (Hodonín, Dubňany a Mikulčice)
Ad bod č. 1: PS 2018 – 2020: 8,9 mil. Kč, 9,5 mil. Kč, 9,9 mil. Kč
OA 2018 – 2020: 3,6 mil. Kč, 3,8 mil. Kč, 4,3 mil. Kč
CDS 2018 – 2020: 424 tis. Kč, 600 tis. Kč, 1,1 mil. Kč
Ad bod č. 2: celkové náklady na realizaci projektu činí 3.056.290,73 Kč,
z toho dotace je ve výši 90% uznatelných nákladů
Ad bod č. 3: předpokládaná výše realizace projektu činí cca 5 mil. Kč
Ad bod č. 4: předpokládaný výše realizace projektu činí cca 2 mil. Kč
Integrovaný regionální operační program, Město Hodonín, spádové obce,
Jihomoravský kraj, MPSV
Počet realizovaných projektů,
Počet podpořených/rozšířených sociálních služeb,
Počet vytvořených/zrekonstruovaných zázemí sociálních služeb,
Počet nových uživatelů sociálních služeb,
Počet navýšených hodin výkonů sociální péče,
Počet navýšených úvazků pracovníků přímé péče.
Nezískání finančních prostředků z relevantních dotačních zdrojů,
neschválení projektů v orgánech obcí.

Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro seniory (centra
denních služeb, osobní asistence, pečovatelské služby)
za CHPS Šardice a Hodonínsko
Prostřednictvím Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) Hodonínsko
a Charitní pečovatelské služby Šardice podporovat možnost setrvání
seniorů co nejdéle v jejich domácím prostředí s pomocí pečovatelské
služby. Pomáhat rodinám s péčí o své rodiče – věk odchodu do důchodu se
zvyšuje, děti stárnoucích rodičů jsou v práci.
Senioři i v malých a odlehlých obcích budou mít možnost déle zůstat
ve svém rodném domě při pomoci druhé osoby a mít motivaci co nejdéle
být samostatný, při respektování a podporování jeho stylu života
a denních rituálů.
Rozšířit denní provoz obou pečovatelských služeb minimálně od 7,00
do 20,00 hodin včetně víkendů a svátků. Navýšit úvazek v přímé péči
minimálně o 0,5 úvazku v CHPS Šardice a 0,5 úvazku v CHPS Hodonínsko.
Zajištění plynulého chodu služby a nepřetěžování zaměstnanců.
Minimalizovat vyhoření zaměstnanců a fluktuaci.
Rozšíření CHPS Hodonínsko na území města Hodonín a to do výše 1
úvazku, začátek roku 2018.
OCH Hodonín – CHPS Šardice a CHPS Hodonínsko, Charita Strážnice
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Předpokládaný počet
Při navrhovaném navýšení úvazku by mohlo dojít k navýšení 3-4 uživatelů
klientů
na každé CHPS.
Zdroje
Na obou střediscích jsou zajištěny prostory a podmínky pro ambulantní
lidské / materiální /
a terénní provoz služby, včetně personálního obsazení.
prostorové
Navýšení stávajícího rozpočtu o 166.500,- Kč rozšíření 0,5 úvazku CHPS
Předpokládané finanční
Šardice a navýšení o 513 400,- Kč rozšíření 1,5 úvazku + DPP (300 hod.)
náklady
na zástupnost CHPS Hodonínsko.
Předpokládané
zdroje MPSV, JMK, Město Hodonín, vlastní zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rozšíření pracovní doby a navýšení počtu uživatelů, úkonů a osobohodin.
Rizika realizace opatření Problém s nalezením stabilního pracovníka s odpovídajícím vzděláním

Opatření 1.2 c.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY
Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet kl.
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro seniory (centra
denních služeb, osobní asistence, pečovatelské služby)
Poskytovatel: Charita Strážnice
Díky stárnutí populace se zvyšuje počet požadavků na dostupnost
a udržitelné zajištění péčových služeb. Dlouhodobě je registrován zvyšující
se tlak na rozšiřování ambulantních a terénních služeb pro osoby, kterým
vlastní rodina nemůže zajistit péči v požadovaném objemu a kvalitě.
Požadavky na jejich rozšiřování však není v současných možnostech zcela
uspokojivě naplňovat, byť dochází k postupnému dílčímu navyšování
objemu sociálních služeb, ať už prostřednictvím nárůstu úvazků v přímé
péči, obnovy pomůcek a vybavení, dílčím rozšiřováním nabídky služeb, či
v neposlední řadě zvyšováním dovedností pracovníků Nárůst počtu
osamělých seniorů, kteří již nejsou zcela soběstační.
- Snížení čekací doby zájemců o sociální službu a zvýšení objemu
úkonů poskytované péče,
- zajištění nezbytného rozsahu péče,
- umožnění setrvání v přirozeném prostředí,
- umožnění kombinace péče rodinných příslušníků a odborníků.
Navýšení úvazků přímé péče u služby:
- pečovatelská služba
Únor 2018 podání žádosti o rozšíření základní sítě na rok 2019
Charitní pečovatelská služba Strážnice
30
Navýšení maximálně o 0,5 úvazku. V současné době pro ORP Hodonín je
1,8 úvazku
Předpokládané navýšení úvazku by znamenalo zvýšení mzdových nákladů
cca o 125 000Kč za rok, tedy asi 25000 z prostředků ORP Hodonín
JMK §101a, §105, ORP Hodonín, úhrady od klientů
Navýšení úvazků
Navýšení hodin přímé péče
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek pracovníků v přímé
péči
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Opatření 1.3.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové

Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování

Kritéria hodnocení

Rizika realizace opatření

Vznik odlehčovacích služeb
Péče v domácím prostředí je fyzicky a psychicky náročná pro pečující, kteří
jsou vysoce ohroženi rizikem syndromu vyhoření. Odlehčovací sociální
služby umožňují rodinným příslušníkům uživatelů chodit do zaměstnání
a zaměřit se více na svůj osobní život. Existence takové služby výrazně
přispívá k eliminaci krizových situací v rodinách. Poptávka po tomto druhu
sociálních služeb je v našem území dlouhodobě vysoká a nabídka
extrémně nízká. V celkovém objemu neuspokojených žadatelů o sociální
služby se jedná zhruba o 10% zájemců o tento typ služeb.
- Poskytnutí nového druhu sociální služby, komplexnější nabídka
sociálních služeb
- Ulehčení rodinným příslušníkům
- Navýšení počtu hodin přímé péče a uživatelů Pečovatelské služby
Homediss, o.p.s.
- Vydání registrace a pověření k výkonu odlehčovací služby
- Zahájení provozu odlehčovací služby
- Vytvoření kontaktního místa Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.
v Mikulčicích
2018 – podání žádosti o registraci služby a podání žádosti do zařazení
do sítě sociálních služeb a podání žádosti o dotaci na projekt,
2019 - obdržení registrace a pověření k výkonu služby, vybudování
materiálního zázemí prostřednictvím realizace projektu, zahájení
provozu služby (0,5 úvazek),
2020 - provoz služby (1,0 úvazek).
Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
Cca 10 uživatelů ročně
Lidské zdroje: pracovníci Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.
ve spolupráci se zaměstnanci místních samospráv
Materiální zdroje: Integrovaný regionální operační program, Město
Hodonín, spádové obce, Jihomoravský kraj
Prostorové zdroje: provozovny a kontaktní centra Pečovatelské služby
Homediss, o.p.s. (Hodonín a Mikulčice)
Projekt IROP cca 5 mil. Kč
Osobní náklady služby na jeden rok cca 500 tis. Kč, Provozní náklady
na jeden rok cca 200 tis. Kč (materiálně technické zabezpečení)
Jihomoravský kraj, Město Hodonín a spádové obce (+IROP v rámci
vybudování nové provozovny v Mikulčicích)
- Registrace a pověření k výkonu odlehčovací služby Jihomoravským
krajem,
- Počet zázemí sociální služby,
- Počet uživatelů odlehčovací služby,
- Počet hodin úkonů poskytnuté péče.
Nevydání registrace a pověření Jihomoravský krajem
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Opatření 1.4.

Popis opatření
a zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Podpora neformálně pečujících i po skončení projektu „Posílení
spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších
organizací k začleňování ohrožených skupin ve SO ORP Hodonín“
Na základě výstupů z procesu komunitního plánování soc. služeb (SWOT,
průzkumů potřeb a diskuzí poskytovatelů a uživatelů soc. služeb) a také
z přímé práce s uživateli vnímáme potřebu poskytovat komplexní podporu
neformálně pečujícím osobám. Záměrem je jednak posílení institutu
neformálních pečovatelů v ORP Hodonín, ale zároveň zajištění určité míry
kvality těchto služeb. Podpora neformální péče se nebude zaměřovat
pouze na asistenty soc. péče, ale i na rodinné příslušníky pečující o své
blízké.
Pečující osoby budou mít lepší přehled o službách nabízených v regionu
pro cílovou skupinu senioři, dále budou v kontaktu s pracovníky oddělení
sociální prevence a služeb, kteří si vyslechnou problémy, s nimiž se musí
pečující při poskytování péče potýkat, případně poskytnou potřebné
poradenství či doprovod (např. při vyřizování potřebných finančních
příspěvků).
1. Dokončení realizace projektu „Posílení spolupráce a rozvoj
kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených
skupin ve správním obvodu ORP Hodonín“ a jeho výstupů do 31.8.2018.
2. Poskytování poradenství a podpory
neformálně pečujícím
po ukončení projektu sociálními pracovníky odboru sociálních věcí
a školství v rámci výkonu sociální práce (zachování úvazku odborného
pracovníka) (od 1.9.2018).
3. Poradenství a metodická činnost Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.
v oblasti neformální péče v domácnostech uživatelů: základní sociální
poradenství, poskytování informací, pomoci a metodické podpory
rodinným příslušníkům a neformálním pečovatelům v oblasti rozsahu
sociálních služeb, domácí péče, návazných služeb a vhodných postupů
a pomůcek. (od 1.9.2018).
4. Zajišťování vzdělávacích aktivit pro neformálně pečující min. 1x ročně
Město Hodonín – Odbor OSaŠ, Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
20 aktivních pečujících osob
1 úvazek sociálního pracovníka
Vzdělávací kurz: 20.000,-Kč
MPSV, rozpočet města či JMK
Počet uskutečněného poradenství pro tuto skupinu osob
Počet vzdělávacích akcí pro tuto cílovou skupinu
Nezájem o poradenství a vzdělávací aktivity ze strany pečujících osob
Nedostatek časových kapacit pečujících osob

PRIORITA 2.

ZKVALITNĚNÍ A ROZVOJ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY

Zdůvodnění priority

S ohledem na vysoký věk uživatelů sociálních služeb Domov pro seniory
i domov se zvláštním režimem a také na jejich zhoršený zdravotní stav je
69

nutné udržovat sedací a lůžkový nábytek v dobrém stavu jako prevence
vzniku dekubitů. Nutné je také pravidelně proškolovat zaměstnance
v souladu se zákonem o sociálních službách. Účastí na kurzech je třeba
zvyšovat motivaci, empatii a ochotu zaměstnanců, skrze které je sociální
služba zajištována. Zaměření se na standardy kvality Značka kvality
a Vážka umožní získávat nové informace nejen prostřednictvím
vzdělávacích kurzů.
Domov pro seniory Bažantnice, p.o., i přes řadu pořízených věcí, není ještě
zcela plně vybaven pro poskytování kvalitní péče. Chybí vybavení pokojů
nábytkem vhodným pro seniory, Pro služby domov se zvláštním režimem
chceme upravit prostory tak, aby vyhovovaly lidem s demencí: propojení
dvou pokojů a vybavení jednoho jako kuchyňky a druhého jako obývací
pokoj, přestěhování dosavadní kuchyňky a klubovny do nově vzniklých
prostor a uvolněné prostory zařídit jako pokoje.

Opatření 2.1.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY včetně
časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři

Zkvalitňování pobytových služeb zlepšením vybavenosti
Domov pro seniory Bažantnice,p.o., i přes řadu pořízených věcí, není ještě
zcela plně vybaven pro poskytování kvalitní péče. Chybí vybavení pokojů
nábytkem vhodným pro seniory, dosavadní nábytek pochází převážně z let
1978 – 1984 a jeho stav odpovídá jak jeho stáří, tak i míře používání, dále
chceme pokračovat ve vybavování polohovacími lůžky, obnovit vybavení
nejstarší centrální koupelny a zlepšit vybavení kuchyně domova.
Pro služby domov se zvláštním režimem chceme upravit prostory tak, aby
vyhovovaly lidem s demencí: propojení dvou pokojů a vybavení jednoho
jako kuchyňky a druhého jako obývací pokoj, přestěhování dosavadní
kuchyňky a klubovny do nově vzniklých prostor a uvolněné prostory
zařídit jako pokoje.
S-centrum Hodonín, p.o.: S ohledem na zdravotní stav uživatelů sociálních
služeb v zařízení je nutné zaměřit pozornost především na obměnu
stávajících křesel a sedaček, a především výměnu nevyhovujících lůžek
za polohovatelná a prodlužovací. Dále je nutné zakoupit nové televize.
- zkvalitnění poskytování služby
- zvýšení bezpečnosti klientů, jejich pohody, komfortu
- zlepšení prostředí k bydlení,
- usnadnění práce personálu
Pořízení vybavení domova pro seniory Bažantnice
- pořízení seniorského nábytku r.2017 – 2020: 40 pokojů
- pořízení polohovacích lůžek, r. 2018 – 20 ks
- pořízení konvektomatu do kuchyně – r. 2019
Stavební úpravy koupelen
- projektová příprava stavebních úprav – r. 2018
- prověření možností financování z ESIF- r. 2018
-žádost o dotaci z prostředků zřizovatele- r. 2018
-žádost o schválení investičního záměru – r. 2019
-výběrové řízení na dodavatele stavby – r. 2019
-příprava klientů a personálu na stavební úpravy – r. 2019
-provedení stavby – r. 2019
S- centrum: obměna nočních a jídelních stolků (2018-2019), zakoupení el.
polohovatelných lůžek s možností prodloužení – 2017-2019
Zakoupení TV na pokoje a obměna TV v klubovnách r. 2020
Domov pro seniory Bažantnice, p.o., S-centrum Hodonín, p.o.
70

Předpokládaný počet
klientů

106 + 110

Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

DPS Bažantnice:
- seniorský nábytek do 40 pokojů: 1 400 tis. Kč
- polohovací lůžka 20 ks 650 tis. Kč
- konvektomat do kuchyně 400 tis. Kč
S – centrum: 2018: 400.000,-Kč 2019: 400.000,-Kč
2020: 600.000,-Kč
- vlastní provozní prostředky
- příspěvek zřizovatele
Pořízení vybavení, zavedení do majetkových účtů domova
Nedostatek finančních prostředků

Opatření 2.2.

Vznik odlehčovacích služeb v pobytové formě

Předpokládané finanční
náklady

Zřízení odlehčovací služby má vést k usnadnění péče rodinných příslušníků
o nesoběstačného člena rodiny, umožnění oddechu a regenerace sil
pro další péči nebo pomoc v době, kdy je rodinný pečovatel sám
ošetřován. V průběhu procesu komunitního plánování Města Hodonín
Popis
opatření
a
v oblasti péče o seniory v r. 2014 byl, pro velký zájem občanů Hodonína
zdůvodnění
a spádových obcí, formulován požadavek na zřízení odlehčovací služby
v zařízeních pobytové sociální péče o seniory. Vzhledem k takto
deklarovanému zájmu hodláme zřídit odlehčovací službu o kapacitě 3
lůžek.
- rozšíření možností poskytování služby pro veřejnost
Dopad
na
cílovou
- zajištění péče pro klienty v době oddechu nebo nemoci pečujícího
skupinu
rodinného příslušníka
AKTIVITY
Registrace odlehčovací služby o kapacitě 3 lůžka – od 1. 1. 2019
- vypracování metodik, pracovních postupů pro odlehčovací službu
– 2018
Časový harmonogram
- shromáždění podkladů pro registraci – do 30. 6. 2018
- podání žádosti o registraci – červenec 2018
Realizátoři a partneři
Domov pro seniory Bažantnice, p.o., S-centrum Hodonín, p.o.
Předpokládaný
počet Kapacita: 3 lůžka
klientů
Zdroje
3 jednolůžkové pokoje
lidské / materiální / Úvazek 1 PSS
prostorové
Předpokládané finanční 280.000,- Kč
náklady
Předpokládané
zdroje Vlastní, JMK, MPSV
financování
Kritéria hodnocení
Obdržení registračního rozhodnutí
Nevyhovění požadavkům registrace
Rizika realizace opatření
Pozdní registrace
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PRIORITA 3.

POSILOVÁNÍ AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ

Zdůvodnění priority

Otázka zdravého stárnutí je propojena zejména s ideou prodloužení
aktivního života do co nejvyššího věku. Zlepšování zdravotního stavu
obyvatelstva je pak úzce spojeno s ekonomickým růstem, zvyšováním
konkurenceschopnosti a růstem reálných příjmů seniorů. Podpora
zdravého stárnutí obyvatel je založena na dostupnosti relevantních
a kvalitních informací a podpoře jednotlivců tyto informace pro-aktivně
využívat ke svému prospěchu.
Aktivní podpora soběstačných seniorů a aktivity mezigeneračního
charakteru této skupiny jsou součástí prorodinné politiky, která je
realizována nejen ve městě Hodonín, ale i mnoha spádových obcích. Jejich
představitelé si uvědomují, že vytváření nabídky preventivních,
aktivizačních a volnočasových aktivit nebo vzdělávací činnosti seniorů jsou
jednou z klíčových oblastí, které pomáhají seniory udržovat aktivní
a zdravé.

Opatření 3.1.

Podpora
rekondičních
handicapovaných

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY
Časový harmonogram

Realizátoři a partneři

Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování

cvičení

seniorů

a

zdravotně

Skupinové rekondiční cvičení pomáhá zlepšit fyzickou kondici a načerpat
novou energii. Cvičení pro seniory většinou neprobíhá formou
intenzivního posilování, ale formou protahovacích cviků a kalanetiky.
Ve vyšším věku svaly atrofují, proto se u seniorů častěji objevují bolesti
kloubů a zad. Cvičení pro seniory udržuje vitalitu a fyzickou kondici na
přiměřené úrovni, zpomaluje atrofii svalů a mírnou formou posiluje celé
tělo. Mezi aktivní cvičební prvky patří zejména strečink, který napomáhá
obnovit původní pružnost zkrácených svalů. Rekondiční cvičení
pro seniory nezatěžuje kloubní a kardiovaskulární systém. Vhodná
pohybová aktivita zpomaluje tempo stárnutí.
- zachování fyzického i psychického zdraví
- načerpání nové energie
- znovuobnovení potenciálu zdraví
- spokojenost v procesu stárnutí
- pozitivní naladění organismu
- navazování sociálních kontaktů
- možnost prožívání aktivního stárnutí
- udržování vitality a fyzické kondice
Jednání s obcemi o možnosti zanesení podporovaných aktivit
do vypisovaných dotačních programů
Zanesení podporovaných aktivit do vypisovaných dotačních programů
Vyčlenění finančních prostředků na tyto činnosti
2018-2020
Obce, Spolky
Klub českých turistů, Oblastní spolek ČČK Hodonín, Společnost
pro podporu lidí s mentálním postižením, Spolek zdravotně postižených
občanů, Svaz důchodců
Spolky v obcích
100 000,- Kč/rok – pořádající organizace – Hodonín
Pořádající organizace v obcích – nelze specifikovat
Dotační program na podporu sociální oblasti – Město Hodonín
Rozpočty obcí
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Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 3.2.
Popis opatření a
zdůvodnění
Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY včetně
časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení

Počet uskutečněných pobytů, počet klientů
Nezájem obcí o podporu uvedených aktivit

Podpora vzdělávání seniorů, organizování volnočasových aktivit
pro seniory
Rozvíjení komunitní činnosti.
Vzdělávací a volnočasové aktivity umožňující setkávání seniorů.
Knihovna poskytuje kultivované prostředí pro neformální vzdělávání
a setkávání seniorů. Nabízí programy, které obsahově cílí na propojování
komunit v obci. Organizuje vzdělávání seniorů v lektorovaných kurzech,
seminářích.
VU3V – Virtuální univerzita třetího věku, 2 semestry za rok, 1. semestr
zahrnuje 6 přednášek 1x za 14 dní.
UVČ – Univerzita volného času, 2 semestry za rok.
Čaj o třetí – setkávání seniorů na přednáškách, besedách, výtvarných
dílnách a na zájezdech za poznáním. Každá první středa v měsíci
Hrátky s pamětí – aktivita zaměřená na udržení a zlepšení kognitivních
funkcí seniorů. Procvičování paměťových technik, kreativity
a koncentrace. 1x za 14 dní.
Autorská čtení a literární besedy.
Vzdělávací přednášky.
Realizátor: Městská knihovna Hodonín, partneři: lokální neziskové
organizace, místní vzdělávací instituce, odborní lektoři, dobrovolníci.
Semestrální kurzy VU3V se konají pod záštitou České zemědělské
univerzity v Praze
400
Zajišťují zaměstnanci knihovny, externí lektoři, dobrovolníci.
Koná se v prostorách knihovny.
200.000 ,- Kč
Rozpočet knihovny, dotace MK ČR.
Návštěvnost kurzů, lekcí, akcí

Opatření 3.3.

Propojení s rodinnou politikou – podpora činnosti aktivních spolků

Popis opatření a
zdůvodnění

Město Hodonín jako druhé město Jihomoravského kraje schválilo již v roce
2012 Koncepci rodinné politiky a každoročně schvaluje Akční plán prorodinných aktivit. V jednotlivých opatřeních akčního plánu stanoví, co
všechno chce v daném roce realizovat. V rodinné politice jsou
podporovány služby preventivního charakteru s cílem zkvalitňování
rodinných vztahů a mezigeneračního soužití. V Koncepci rodinné politiky
města Hodonína je pamatováno také na seniory, konkrétně v rámci
Opatření č. 3 – Podpora služeb pro rodiny – konkrétní opatření 3.4.
Opatření na podporu mezigeneračního soužití s podopatřeními 3.4.1.
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Podpora inovativních aktivit pro seniory (dobrovolnictví seniorů při péči o
děti), 3.4.2. Podpora aktivního života seniorů a 3.4.3. Podpora projektů
vícegeneračního soužití.

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové

Senioři zvýší svůj přínos pro společnost
Přenos hodnot v rámci mezigeneračního soužití a jednotlivých
aktivit
- Podpora seniorů v jejich aktivním životě
- Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro seniory
Volnočasové aktivity pořádané Senior Pointem
Aktivity pro seniory v Komunitním domě seniorů
Projekt Family Pointu "Trojlístek" - sblížení tří generací, projekt usnadňuje
rodinám s dětmi do 15 let návrat na trh práce a zároveň vytváří možnost
přivýdělku pro ženy zralého věku. Hlídání zajišťují "náhradní babičky".
2018-2020
Obce, Spolky, Senior Point
250 (Senior Point), cca 12 propojených rodin v projektu Trojlístek
-

Kontaktní pracovnice Senior Pointu, kontaktní pracovnice Family Pointu
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3.4 OBLAST PÉČE O RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ
V ORP Hodonín se snažíme o to, aby prostředí bylo příznivé soužití rodin, aby docházelo
k posilování schopností rodin plnit své přirozené funkce.
Za tímto účelem město Hodonín začalo již od roku 2008 realizovat pro-rodinnou politiku,
v rámci níž vymezuje svou podporu poskytnutou rodinám přímo, ale i nepřímo
prostřednictvím podpory prorodinných organizací či aktivit. Rodinná politika se původně
rekrutovala v rámci pracovní skupiny Rodina, děti a mládež komunitního plánování a dodnes
jsou tyto oblasti úzce propojeny. Naše snaha vyústila v získání titulu Obec přátelská rodině,
který jsme získali hned dvakrát – v roce 2009 a v roce 2013. Toto ocenění nám ukazuje, že
cesta, kterou jsme se vydali, je správná a že podpora rodin z obecní úrovně má smysl. Rovněž
některé spádové obce realizují rodinnou politiku, avšak tato oblast je na úrovni každé obce
řešena odlišně, protože spadá do samosprávné činnosti obce.
Nicméně v úrovni komunitního plánování sociálních služeb zůstala zachována cílová skupina
Rodina, děti a mládež v kontextu nepříznivé životní a sociální situace. Zaměřujeme se spíše
na sociálně „slabé“ rodiny, rodiny se specifickými potřebami (např. náhradní rodiny) nebo
ty, které jsou v některých svých funkcích oslabeny či omezeny. Jedním z našich cílů je např.
prevence sociálně negativních jevů s cílem snížit výskyt těchto jevů, a zmírnit také sociální
exkluzi dětí či mladistvých z těchto rodin. Zabýváme se také posilováním podnětného
výchovného prostředí, řešení partnerských potíží, potíží s výchovou dětí a podporu
při posilování ekonomické funkce rodiny. Členy pracovní skupiny jsou jak zástupci oddělení
sociálně právní ochrany dětí, tak i zástupci služeb, které jsou v ORP Hodonín zaměřeny
na sociální práci s rodinami nebo dětmi.
Cílovou skupinou je rodina, jejímiž členy jsou děti, mládež, mladí dospělí ve věkové kategorii
do 26 let, ale i rodiče vyžadující zvláštní pozornost zejména z důvodu nepříznivých sociálních
a výchovných podmínek, ve kterých žijí nebo mají výchovné či jiné problémy. V těchto
rodinách mohou být i zdravotně handicapovaní členové, ale tyto rodiny jsou spíše
předmětem zájmu v oblasti péče o osoby se zdravotním handicapem.
Pro tuto cílovou skupinu je typická absence funkčního rodinného systému, který děti v době
dospívání opouštějí a hledají společenství svých vrstevníků. Cílová skupina nachází
uspokojení svých psychických a společenských potřeb ve společenství obdobně
zanedbávaných dětí, mládeže, mladých dospělých, ale i rodičů, kteří jsou ohroženi sociálně
patologickými jevy, případně mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou
společností.
U této cílové skupiny bývá zasažena problémem rodina jako sociální systém. U jiných
cílových skupin se problém dotýká převážně jedince.
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Shrnutí potřeb v oblasti péče o rodiny z pohledu jednotlivých aktérů:
Potřeby rodin v nepříznivé sociální situaci z pohledu zadavatelů služeb7:
-

Rodiny v nepříznivé sociální situaci málokdy požadovaly specifickou pomoc
od pracovníka působícího na obecním úřadě malé obce.

-

Potřeby, které se týkaly této cílové skupiny, byly zejména v oblasti ubytování
a možnosti získat finančních prostředky.

-

Pokud občané z uvedené cílové skupiny žádali od pracovníků obcí o specifickou
pomoc, jednalo se o rodiny s dětmi v problémech, děti a mládež a matkysamoživitelky.
Celkově rodiny v nepříznivé sociální situaci potřebují obecní byty a finanční podporu.

-

Potřeby rodin v nepříznivé sociální situaci z pohledu poskytovatelů sociálních a návazných
služeb:
Poskytovatelé se vyjadřovali k otázce, které služby, dle jejich mínění, uvedené cílové skupině
chybí. Za potřebné jsou považovány služby Podpora samostatného bydlení, Sociální
poradenství, Chráněné bydlení, Centra denních služeb, Denní stacionáře a další. Z výčtu
služeb je zřejmé, že termín „rodina“ byl chápán ve zcela širokém a obecném významu, nikoliv
pouze ve vztahu k rodinám s dětmi s problémy.
Specifické potřeby rodin v nepříznivé sociální situaci z pohledu uživatelů sociálních
a návazných služeb:
-

Vyřešení žádostí u nadací zajišťující např. kauce na bydlení a sponzorování aktivit
dětí.

-

Zajistit přednášky a školení v rámci partnerských vztahů pro matky samoživitelky

-

Zvážit realizaci „Dne otevřených dveří“ v azylových domech s cílem seznámit
veřejnost s problematikou azylových domů (s různou úrovní informací pro různé
skupiny veřejnosti) s cílem změnit nedostatečné informování o službách (panuje
negativní představa o azylových domech)

-

Zvážit úpravu ve stravování (příspěvku na stravování např. prostřednictvím balíčků,
které by obsahovaly zdravou stravu – např. zeleninu, ovoce apod. a ne pouze
trvanlivé potraviny)

Centrální úlohu v celém systému péče o ohrožené děti a rodiny zastává Orgán
sociálněprávní ochrany dětí (dále OSPOD). Tento orgán a jeho pracovníci, je partnerem
všech zásadních aktérů systému: osob pověřených k výkonu SPOD, poskytovatelů
registrovaných sociálních služeb, jejichž hlavní cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny, děti
a mládež (zejména SAS pro rodiny s dětmi, NZDM, odborné sociální poradenství a azylové
domy), dětských domovů pro děti do 3 let a zařízení ústavní a ochranné výchovy.
7

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v ORP Hodonín – Sociotrendy 2017
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V síti služeb pro ohrožené děti a rodiny sehrávají rovněž důležitou úlohu nejen sociální
služby, ale i další instituce - např. soudy, školy výchovní poradci, pedagogicko-psychologické
poradny, neziskové organizace, dětští psychologové a psychiatři, zdravotnické zařízení
a praktičtí lékaři.

Statistické údaje OSPOD

2011

2012

2013

2014*

2015

2016

Počty pracovníků OSPOD
Počty případů evidovaných OSPOD
počty nově zaevidovaných rodin
klienti kurátorů pro mládež
počet pěstounských rodin
počet dětí s dohledem
počet dětí v ústavní či ochranné
výchově
orgán OSPOD ustanoven
opatrovníkem
počet případů domácího násilí

8
2998
235
360
42
40
40

8
3233
242
389
46
50
41

7
3475
252
434
40
65
42

13
1577
300
180
94
27
48

11
1561
541
234
83
27
48

12
1498
435
229
83

552

538

532

487

527

469

5

9

18

15

7

6

55

* Změna ve vykazování z důvodu změny vedení rozsahu spisové dokumentace na základě směrnice MPSV č.
2013/26780-21 ze dne 19. září 2013, účinnost od 1.1.2014

V roce 2014 došlo k posílení pracovníků OSPOD, k čemuž bylo přistoupeno v souladu
s novelou zákona č. 359/1999 Sb., kdy tento stanovil nutnost dodržování Standardů kvality
SPOD.
V rámci zavádění standardů byly v práci OSPOD vymezeny postupy, které je nutné dodržovat,
mimo jiné bylo také (v souladu s vydanou metodikou MPSV) stanoveno kolik spisů (rodin) má
maximálně zabezpečovat pracovník apod. S novelou zákona o náhradní rodinné péči vznikl
institut pěstounské péče na přechodnou dobu. V souvislosti s tím se změnil i charakter
poskytované pěstounské péče, která v rámci tohoto vymezení vytvořila alternativu
k umísťování dětí do ústavní péče.
Také s ohledem na tuto skutečnost se stalo jedním z nejvíce diskutovaných témat v této
pracovní skupině: zvyšující se požadavky na sociální práci s biologickou rodinou. Diskuze byly
vedeny ohledně skutečnosti, že intenzivnější prací s biologickou rodinou v terénu by se mohl
snížit počet odebraných dětí z biologických rodin anebo by mohlo dojít ke zlepšování
podmínek v rodině umožňující návrat dítěte. Poskytnutí pomoci rodinám v některých
případech naráží na rozsah problémů, jimž klient čelí. Problémy klienta mohou zasahovat
oblast sociální, rodinné, pracovní i zdravotní. Jsou vázány na nevhodné bytové podmínky,
nezaměstnanost a současně obtížnou zaměstnatelnost klientů, nedostatečné vzdělání či
vysoký výskyt patologických jevů jako gamblerství nebo alkoholismus. Výsledkem může být
rezignovaný postoj klienta k životu a adaptace na situaci, v níž se nachází. Tato zjištění
slýcháme i z úst našich poskytovatelů sociálních služeb, kteří svou činnost zaměřují na rodinu
nebo děti žijící v takových rodinách.
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Jak se ukazuje i v rámci zjišťování potřeb v rámci provedené Analýzy potřeb uživatelů
sociálních služeb, velkým problémem pro rodiny nejen v našem ORP, ale také v celé ČR, je
zejména absence dostupného bydlení. Nevhodné bytové podmínky úzce souvisí
s problematikou ohrožení, což se týká jednak rodin, ve kterých se mohou ohrožené děti
vyskytovat, jednak mladých lidí, kteří opouštějí ústavní výchovu a domy na půl cesty mohou
využít jen po dobu jednoho roku. Toto téma bylo dalším z častě zastoupených na pracovních
skupinách KPSS.
Výzkum pro potřeby MPSV8 přibližuje také nedostatek některých aktérů, zejména se jedná
o dětské psychiatry a psychology, jejichž úlohou je včasná diagnostika dítěte, stanovení
adekvátní formy další péče o dítě (léčba, terapie apod.). Nedostatek těchto aktérů se
podepisuje na dlouhých čekacích lhůtách (v případě psychologů a psychiatrů byly uváděny
čekací lhůty okolo tří měsíců), což může mít negativní dopad na situaci dítěte vyžadujícího
včasnou pomoc. Tento problém jsme také zaznamenali na území našeho ORP a již v minulém
plánovacím období jsme zařadili tento záměr do rozvojových opatření. V současné době se
ukazuje, že toto byl krok správným směrem a zástupci škol, kde byl zaveden institut školních
psychologů, tuto skutečnost velmi pozitivně hodnotí. V praxi se však ukazuje, že 0,5 úvazek
na školu není zcela dostačující.
NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OHROŽENÉ RODINY V ORP HODONÍN:
Manželská a rodinná poradna (Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.) - poskytuje
bezplatné ambulantní služby zaměřené na základní sociální a odborné psychologické
poradenství a psychoterapii lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, životní nebo existenční
krizi či tísni. Osobám závislým na návykových látkách a lidem s chronickým duševním
onemocněním služba také nabízí skupinové psychoterapie.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny (Oblastní charita Hodonín) podávají pomocnou ruku
rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a chtějí ji
s podporou služby řešit. Služba působí v přirozeném prostředí rodiny, snaží se vést její
jednotlivé členy, dle jejich možností a schopností, k aktivnímu přístupu při zvládání obtíží,
s nimiž se potýkají. Děje se tak v široké škále oblastí života rodiny, zejména ve výchově a péči
o děti, ve vedení domácnosti, hospodaření, zajištění bydlení, při jednání na úřadech. Cílem
spolupráce s uživateli služby je, aby byla rodina schopna tyto záležitosti řešit samostatně.
Nedílnou součástí služby, která se prolíná většinou jejích činností, je podpora vztahů uvnitř
rodiny. Poskytování služby je založeno na dobrovolnosti uživatele, ze zákona je bezplatné.
Domov pro matky s dětmi (Oblastní charita Hodonín) je zařízení azylového typu
s nepřetržitým provozem. Poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu, zpravidla
nepřevyšující 1 rok těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení. Posláním je poskytnout ubytování, nabízet individuální
SocioFaktor: Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi (Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování
systému péče), 2014
8
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pomoc a podporu, aby s využitím vlastních schopností vyřešily svou sociální a bytovou situaci
a byly schopny se v co nejkratší době vrátit do běžného života. Kapacita je 6 bytových
jednotek, 35 lůžek.
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. – nezisková organizace, jejímž cílem je
podporovat a hájit hodnoty manželství a rodiny a pomáhat rodinám ve všech životních
situacích. Organizace poskytuje sociální služby pro rodiny s handicapovanými dětmi
a mladými dospělými: dětský denní rehabilitační stacionář, službu osobní asistence u dětí
a mladých dospělých s handicapem a službu sociální rehabilitace pro dospívající a mladé
dospělé ve věku od 16 do 35 let. V oblasti služeb pro rodiny organizace poskytuje
vzdělávání a poradenství, zaměřené především na posilování rodinných vztahů, nabízí
volnočasové aktivity zpestřujících rodinný život, pomáhá náhradním rodinám.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - podává pomocnou ruku mladým lidem (11-21 let)
v Hodoníně a okolí. Nabízí jim bezpečný prostor pro volný čas, včetně pomoci a podpory
při řešení obtížných životních situací, které jsou spojené s jejich způsobem života. Služba
vede své uživatele k aktivnímu zapojení do řešení konkrétní situace vzhledem k jejich
možnostem a schopnostem. Záměrem služby je, aby mladí lidé se naučili trávit svůj volný čas
společensky uznatelnou formou a aktivně se podíleli na řešení svých životních situací.
Společenství Romů na Moravě (Jekhetaniben pre Morava) Současné stěžejní aktivity
jsou terénní sociální práce s osobami sociálně vyloučenými či sociálním vyloučením
ohroženými (poradenství a pomoc pro oblasti zaměstnanosti, bydlení, oddlužení,
komunikace s úřady, vzdělávání...), práce s dětmi a mládeží formou volnočasových kroužků
(hudba, tanec, sport...), doučování, kariérního poradenství pro mládež, prevence kriminality
a drogových závislostí.
SPONDEA, o.p.s – poskytuje odbornou pomoc, podporu a poradenství dětem, dospívajícím,
studentům do 26-ti let a jejich rodinám v obtížných životních situacích. Obtížnou životní
situací může být krize způsobená vztahovými, rodinnými či sociálními problémy – rozvodová
problematika, nefunkční komunikace, vícegenerační otázky. Příčinou můžou být také školní
problémy a neprospěch, týrání, zneužívání, zanedbávání, situace po prožití jednorázového
traumatu, krize provázená poruchami příjmu potravy, sebepoškozování, domácí násilí nebo
šikana. Dále zajišťuje odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým nebo již vystaveným
domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování. Cílem je pomoci ohroženým osobám, aby
byly schopny řešit situaci související s domácím násilím.
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE – ambulantní pobočka v Hodoníně
nabízí bezplatné služby rodičům a osobám odpovědným za výchovu určené dětem a mládeži
ve věku od 6 do 18 let. Odborníci z oboru speciální pedagogiky – etopedie, psychologie
a sociální práce pomáhají rodinám, ale i školám s řešením potíží týkajících se komunikace
v rodině, nerespektování pravidel, školní docházky, školního prospěchu, užívání návykových
látek, útěků, nezvládané agresivity, šikany, počátků trestné činnosti, obtížných životních
situacích či rizikového trávení volného času apod.
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Služby rané péče – nabízí odborné provázení a podporu rodinám pečujícím o děti se
zdravotním postižením a ohroženým vývojem do 7 let věku dítěte. Provázení spočívá
zejména v podpoře vývoje dítěte, adaptace rodiny na novou životní situaci a její zvládání
a podpoře začlenění rodiny do běžného života. Jedná se o terénní sociální služby, které
probíhají v domácím prostředí rodin, které je pro dítě přirozené a proto nejlepší pro jeho
vývoj.

Seznam členů pracovní skupiny Rodina, děti a mládež
rodina, děti a mládež

Mgr. Lucie Ambrozková

CPR Hodonín, z.s.

P

rodina, děti a mládež

Mgr. Jiří Barbořák

OCH Nízkoprahový klub Pohoda

P

rodina, děti a mládež

Bc. Michaela Klepáčová

Město Hodonín, vedoucí OSaŠ

Z

rodina, děti a mládež

Lenka Kolaciová

P

rodina, děti a mládež

Mgr. Andrea Kučerová

Psychocentrum Domeček Hodonín,
o.p.s. - poradna
Město Hodonín, odbor OSaŠ

rodina, děti a mládež

Bc. Marcela Prchalová

Z

rodina, děti a mládež

Mgr. Martina Prokopová

rodina, děti a mládež

Mgr. Radka Tesaříková

Město Hodonín – vedoucí oddělení
sociální pomoci a služeb
Město Hodonín - vedoucí oddělení
SPOD
Oblastní charita Hodonín - SAS

rodina, děti a mládež

Hana Vašková

rodina, děti a mládež

Z

Z
P

Mgr. Edita Zlámalová

Společenství Romů na Moravě
Romano jekhetaniben pre Morava
Město Hodonín - Koordinátorka KPSS

U

rodina, děti a mládež

Bc. Miloslava Hudečková

Oblastní charita Hodonín - ADMT

P

rodina, děti a mládež

Mgr. Jiří Janda

Město Hodonín - místostarosta

Z

rodina, děti a mládež

Bc. Ivana Lesová

SVP Hodonín

P

rodina, děti a mládež
rodina, děti a mládež
rodina, děti a mládež
rodina, děti a mládež
rodina, děti a mládež

Mgr. Hana Matějková
Mgr. Lenka Mikušová
Mgr. Veronika Ábelová
Mgr. Eva Drobečková

Město Hodonín, OSaŠ
Lokální síťařka MPSV
Spolek Kaleidoskop
Spolek Kaleidoskop
Oblastní charita Hodonín - ADMT

Z
U
U
U
U

Jana Stehlíková – činnost
v pracovní skupině
ukončena
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P

SWOT analýza – skup. KPSS Rodina, děti a mládež
Silné stránky:
Slabé stánky:
- Silná podpora rod. politiky (RP) ze strany
- nedostatek
pedopsychologů
politických zástupců + pracovníků MěÚ
a pedopsychiatrů
- Dlouhodobá zkušenost org. a vysoká
- Nedostatek školních psychologů na ZŠ
úroveň profesionality
v ORP Hodonín
- Bohaté spektrum pomáhajících org.
- Více podobných akcí pořádaných různými
(Spondej, SVP, poradenství…….)
organizacemi ve stejný den
- Dostupná a kvalitní síť MŠ a ZŠ
- Není nastavený sys. v předávání inf.
v Hodoníně
o společných klientech mezi organizacemi
- Existence systému prostupného bydlení
- Systémový přenos informací (mezi
- Dostatek volno časových aktivit pro děti
odborníky, k odborníkům)
i mládež
- Existence dotačního titulu pro RP
- Velká nabídka preventivních programů
pro ZŠ
- Velká a přínosná aktivita členů KPSS
- Dobrá prezentace Města Hodonína

Příležitosti:
Hrozby:
- Schopná lokální síťařka
- Nespolupracující rodič, nedůsledný rodič
- Schopná koordinátorka KPSS
ve
smyslu
spolupráce
s org.
- Individuální projekty z ESF
a na dojednaných cílech
- Nový obor na ISŠ Hodonín, p.o.– soc.
- Nesoulad nabídky volnočasových aktivit
práce
pro mládež s jejich potřebami
- ZŠ často pozdě vyhodnotí probl. situaci –
prevence vz. intervence
- Nová pravidla financování SS z JmK +
oblast SPOD
- Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
(soc. prac., asistenti…..)
- Neexistence pers. Standardů v oblasti
financování (mzdy)
- Nejistota financování v RP
- Nedostatečné finanční ohodnocení prac.
- Není sys. podpory biolog. Rodiny
po odebrání dítěte – chybí soc. práce +
prevence
- Na školách chybí spec. pedagog.
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PRIORITA 4.

PODPORA AKTIVIT A SLUŽEB V OBLASTI PRÁCE S RODINOU NAVAZUJÍCÍ
NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zdůvodnění priority

V ORP Hodonín působí řada organizací, které se zaměřují na pomoc
rodinám s dětmi a přitom se nejedná o registrované poskytovatele
sociálních služeb – často působí v oblasti školství. Společným
a charakteristickým znakem jejich činností je poskytování pomoci
rodinám. Tato priorita neřeší oblast působnosti, ale především nutnost
podpory těchto organizací, které jsou veřejností velmi často vyhledávané
a poptávané. Dále je zde řešena potřeba realizace aktivit určených
rodinám systémově a komplexně, aby se pomoc vycházející z různých
organizací netřepila.

Opatření 4.1.

Navýšení úvazků školních psychologů

Město Hodonín zřídilo od 1.9.2013 v ZŠ zřizovaných městem Hodonínem 2
pracovní místa školního psychologa, v každé ZŠ mají psychologové 0,5
úvazek.
Působení školních psychologů v ZŠ je od počátku velkým přínosem.
Výhodou je jejich bezprostřední přítomnost ve škole, mají zde možnost
sledovat vývoj dítěte bezprostředně, vidět, jak se chová ve školním
prostředí. Mohou uplatňovat vliv na tvorbu klima školy i školní třídy,
ovlivňovat vztahy mezi žáky a učiteli, mohou pomáchat v případě konfliktů
mezi školou a rodiči. Jako na nestranného člověka se na ně obrací jak žáci
se svými problémy, tak i rodiče, kteří potřebují mnohdy poradit, jak mají
se svým dítětem komunikovat.
Školní psychologové ve školách úzce spolupracují s výchovnými poradci
Popis opatření a
a metodiky prevence, jsou nepostradatelnými členy týmu při řešení
zdůvodnění
sociálně patologických jevů. Velmi se osvědčuje také spolupráce
s oddělením SPOD a dalšími institucemi /PPP Hodonín, SVP, diagnostické
ústavy, Policie ČR).
Samotní ředitelé ZŠ v Hodoníně práci školních psychologů kvitují a jejich
činnost vidí jako nedílnou a nezbytnou součást dnešní moderní školy.
Bohužel problémů k řešení psychology v našich školách přibývá a někteří
ředitelé vidí v nejbližších letech potřebu pro navýšení úvazků tak, aby
na každé škole působil jeden školní psycholog. Tato potřeba vyvstává
často také ve spádových obcích, které postupně také přistupují
k zaměstnávání školních psychologů alespoň na částečný úvazek. Toto
opatření má sloužit jako opora pro získávání nezbytné podpory
u zastupitelstev obcí a potažmo při získávání finančních prostředků.
Včasné odhalení nežádoucích jevů – výchovných problémů, poruch
chování, problémů v osobnostním vývoji dětí, činnosti zaměřené na
Dopad na cílovou
preventivní opatření,
skupinu
Větší možnost práce v jednotlivých školách, zaměření se na preventivní
programy, operativní řešení nežádoucích jevů a jejich včasné řešení.
AKTIVITY
Projednání navýšení úvazků radou města, ve spádových obcí
Časový harmonogram
2018 – 2020, dle potřeby
Realizátoři a partneři
Město Hodonín, Odbor OSaŠ, ZŠ v ORP Hodonín
Zdroje lidské / materiální Hodonín: navýšení o 2 úvazky, tj. na celkem 4 úvazky.
/ prostorové
Obce: dle potřeby
Předpokládané finanční
Hodonín: Náklady na mzdy, cca navýšení o 1,000.000,-Kč.
náklady
Spádové obce: cca 500.000,-Kč na ½ úvazku
Předpokládané zdroje
Rozpočet města, rozpočet obcí, dotační programy, ESF
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financování
Kritéria hodnocení

Opatření 4.2.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení

Počet navýšených úvazků školních psychologů v následujících letech
Podpora systémového sdílení a předávání informací (pomocí kulatých
stolů, případových konferencí a multidisciplinárních týmů)
V ORP Hodonín je spoustu aktérů, kteří vytváří síť pro ohrožené děti
a jejich rodiny. V rámci mapování potřeb těchto organizací, které pracují
s dětmi a mládeží, byla zjištěna potřeba navázat se všemi organizacemi
vzájemnou komunikaci a stanovit pravidla spolupráce.
Předávání informací pomocí letáků, článků v tisku nebo účast
na společných informačních akcích se ukázalo jako nedostačující. Je
potřeba vytvořit prostor pro setkávání jednotlivých organizací.
Je potřeba podpořit tuto mezirezortní síť, upevnit ji vzájemnou
informovaností o jednotlivých službách, o jejich cílech, kompetencích
i omezeních (hlavně z důvodu platné legislativy či naplněné kapacity). Je
potřeba společně pracovat na vyřešení problémů, které mají jejich
společní klienti. Zamezit tomu, aby samotné intervence jednotlivých
aktérů se nenarušovali nebo dokonce nedocházelo ke střetům zájmů, ale
aby vzájemně kooperovali nebo na sebe plynule navazovali tak, aby se
klient nedostal do situace, kdy se nemá na koho obrátit o pomoc či
podporu.
Často jednotliví aktéři při hledání vhodného řešení problémů ohrožených
dětí a rodin naráží na neochotu rodičů spolupracovat. Většina aktérů
nemá nástroje, kterými by rodiče motivovali ke spolupráci. Proto je
důležité, aby mohli spolupracovat s těmi aktéry, kteří nástroje díky
legislativě mají a mohou tak vzájemnou spoluprací podpořit aktivity
i jiných organizací.
- efektivnější využívání nástrojů na podporu ohrožených rodin a děti,
- snížení počtu ohrožených dětí a rodin, které síť nezachytí nebo jí
propadají,
- zajištění návaznosti jednotlivých služeb,
- komplexní práce a řešení problému ohroženého dítěte a jeho rodiny.
Pořádání kulatých stolů zaměřených na předávání informací o nabízených
službách.
Pořádání mezirezortní setkání s cílem nastavení možností a pravidel
vzájemné spolupráce.
Využívání rodinných a případových konferencí jako efektních nástrojů
na podporu a řešení nepříznivé situace ohrožených dětí a rodin.
Leden 2018 – červen 2019
Město Hodonín, OSaŠ, lokální síťařka, zástupci MŠ a ZŠ v ORP Hodonín,
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.
Nelze specifikovat (záleží na dané problematice, která se řeší)
Mzda lokální síťařky cca. 150.000,- Kč ročně, náklady spojené s kulatými
stoly (občerstvení, pronájem cca 7.000,-Kč), náklady na hosty – odborné
lektory: 6 000,- Kč ročně
MPSV, Město Hodonín, dotace z JMK či MŠMT
Počet uskutečněných kulatých stolů a setkání
Počet účastníků těchto jednání
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Opatření 4.3.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet

Podpora aktivit v oblasti prevence a bezpečnosti u dětí
Na oblast prevence je v současné době kladen velký důraz a je potřeba se
jí velmi intenzivně zabývat. Moderní doba a nové technologie s sebou
přináší spoustu nových rizik, jako je např. zneužívání sociálních sítí,
kyberkriminalita, jejíž součástí je například kyberšikana. Narůstá agresivita
dětí vůči sobě i vůči dospělým a autoritám. Zvyšuje se izolovanost dětí
a mladistvých.
Jedním z hlavních nositelů preventivní činnosti jsou mateřské, základní
a střední školy, kde děti a mládež tráví podstatnou část svého dne a kde
také často dochází k problémovému chování nebo kde se dostávají
do rizikových situací.
Město Hodonín, jako zřizovatel prevenci v žádném případě neopomíjí
a v rozpočtech škol každoročně vymezuje částky na realizaci programů
primární prevence. Je třeba však pomoci tyto programy dostatečně
prezentovat, aby zástupci škol i rodičů měli jasnou představu o této
nabídce.
Podpora by měla směřovat nejen na dostatečnou nabídku kvalitních
preventivních programů, které jsou zaměřené na aktuální problematické
oblasti rizikového chování dětí a mladistvých, ale také na podporu
pedagogů a odborníků, kteří s dětmi a mládeží pracují, aby uměli včas
a dobře rozpoznat, kdy a kde k problémům dochází, aby uměli včas
odhadnout, kdy jde o prevenci a kdy už je potřeba intervence a obrátit se
na externí odborníky (např. z PPP, SVP).
V preventivních aktivitách je také potřeba podpořit organizace, kde děti
a mládež tráví svůj volný čas. V Hodoníně je mnoho možností, akcí,
organizací i aktivit, které jsou určené pro děti i mládež, ale ne vždy je o ně
zájem. Je tedy potřeba zmapovat, o jaké aktivity zájem je, aby nabídka
volnočasových aktivit odpovídala potřebám a zájmům dětí a mládeže.
Podpora aktivit v oblasti prevence je i součástí strategie pro ORP Hodonín
v rámci lokálního síťování služeb pro ohrožené dětí, jejíž cílem je: Aktivity
v oblasti prevence odpovídají aktuálním problematickým oblastem,
do kterých se dostávají děti a mladiství na Hodonínsku.
Preventivní programy budou reagovat na aktuální rizikové oblasti
a problémy na Hodonínsku
Preventivní programy budou systematické
Nabídka preventivních aktivit bude dostatečná a bude pokrývat
všechny rizikové oblasti
Nabídka volnočasových aktivit bude odpovídat poptávce cílové
skupiny
Odborný seminář na téma Kyberkriminalita pro děti, mládež, rodiče
i odbornou veřejnost z Hodonína – březen až květen 2018
Zapojení škol do prevence prostřednictvím soutěží (např. výtvarných či
literárních) na aktuální problémová témata (únor až červen 2018)
Zhodnocení spolupráce a dosavadních aktivit (červenec – srpen 2018)
Plánování dalších témat aktivit pro školní rok 2018- 2019 s přesahem
na školy v ORP Hodonín (září 2018 až červen 2019)
Město Hodonín – OSaŠ, Základní a mateřské školy, Městská policie Hodonín
V prvním kole cca 300 dětí
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klientů
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování

Mzda lokální síťařky cca. 150.000,- Kč ročně, náklady na seminář cca
20.000,-Kč
MPSV, Město Hodonín, Jihomoravský kraj – dotace prevence

Kritéria hodnocení

Počet uskutečněných druhů preventivních aktivit
Množství finančních prostředků vynaložených na prevenci

PRIORITA 5.

Zdůvodnění priority

Opatření 5.1.A
Popis opatření a
zdůvodnění
Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE A ČINNOSTI PŘI POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ
RODIN/RODIČŮ A SANACI RODINY
Rodinám, které ztratily některou ze svých funkcí a jejich situace byla
vyhodnocena natolik závažnou, že došlo k odebrání dítěte, je potřeba
poskytnout komplexní odbornou podporu, směřující k zlepšení a stabilizaci
jejich situace s cílem návratu dítěte do rodiny. Spoluprací různých
organizací je možné efektivně zesílit účinek jejich pomoci.
Podpora projektů zaměřených na sanace rodin po odebrání dítěte za SAS
OCH Hodonín
Individuální přímá práce s rodiči za účelem zlepšení podmínek v rodině
nebo pomoc v řešení problémů, které vedly k odebrání dítěte.
Vytvoření vhodných podmínek pro návrat dítěte/dětí do biologické rodiny
a umožnění opětovného vzájemného soužití.
Vyhlášení výběrové řízení, samotné výběrové řízení, přijetí nového
pracovníka, zaškolení nového pracovníka. Pracovník bude uživatelům
poskytovat pomoc se zajištěním bytových podmínek, pomoc se zlepšením
finanční situace (např. sestavení rodinného rozpočtu a plánu
hospodaření),
podpora
při
hledání
zaměstnání,
podpora
výchovných/rodičovských
kompetencí,
podpora
při
kontaktu
s dítětem/dětmi, pomoc v jednání s úřady a jinými institucemi, podpora
pro přiměřené vzdělávání dětí.
Psychologické poradenství biologickým a náhradním rodinám zajistí
Manželská a rodinná poradna Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.
Po dobu projektu 2018 - 2020 - služba bude dostupná v závislosti
na individuální potřebě rodiny a kapacitě služby. V návaznosti
na získaných dotacích bude navýšen úvazek pracovníka o 0,5.
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s., Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s., Trialog Brno, SAS OCH Hodonín, Město Hodonín
V závislosti na aktuální kapacitě služby, v případě navýšení úvazku 2-3
rodiny.
Lidské zdroje: v současné době 2 úvazky, ideálně potřebné min. navýšení
o 0,5 úvazek – zajištění pokrytí služby podle potřeb rodiny dopoledne/odpoledne/víkendy. Materiální v současné době: kopírka,
kancelářské vybavení. Prostor: v případě nutnosti v rámci stávajících
prostorů SAS, nicméně v rámci doporučení a zajištění kvalitních podmínek
by byla vhodná kancelář navíc.
Navýšení stávajícího rozpočtu o 170.500,- (=náklady na nového pracovníka
0,5 úvazku za rok)
Město Hodonín
Počet podpořených rodin a počet navrácených dětí do rodin
Nízká motivace rodiny ke spolupráci, nedostatek finančních prostředků,
nedostatečná kapacita.
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Opatření 5.1.B
Popis opatření a
zdůvodnění
Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

Časový harmonogram
Realizátoři a partneři

Podpora projektů zaměřených na sanace rodin po odebrání dítěte – CPR
Hodonín z.s.
Poskytnutí odborného poradenství, terapie, rodinných konferencí
a mediace k stabilizaci situace v rodině, dovedení rodinných příslušníků
k řešení nevyhovující situace, s cílem umožnit návrat dítěte do rodiny.
Vytvoření vhodných podmínek pro návrat dítěte/dětí do biologické rodiny
a umožnění opětovného vzájemného soužití.
1)
Poradenství, mediace a intenzivní terapeutická pomoc - rodinné
a individuální terapie a poradenství, včetně poradenství a terapie
v přirozeném prostředí rodiny (homevisiting).
2)
Rodinné konference – nástroj pro aktivizaci širší rodiny k hledání
řešení.
3)
Prohlubování spolupráce organizováním seminářů pro pracovníky
organizací pracujících s cílovou skupinou.
Dle aktuálních situací rodin evidovaných na OSPOD Hodonín.
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s., Trialog Brno, SAS OCH
Hodonín, Město Hodonín
6 rodin ročně

Předpokládaný počet
klientů
Zdroje lidské / materiální 1 pracovník, prostory CPR Hodonín, z.s.
/ prostorové
300tis./rok, v případě úspěšného vyhodnocení (počet rodin, počet
Předpokládané finanční
navrácených dětí do rodiny) navýšení úvazku pracovnice a tím pádem
náklady
navýšení nákladů až na 500tis./rok v roce 2019-20.
Předpokládané zdroje
MPSV, JMK, Město Hodonín
financování
Kritéria hodnocení
Počet podpořených rodin a počet navrácených dětí do rodin
Nízká motivace rodiny ke spolupráci
Rizika realizace opatření Nedostatek finančních prostředků
Nedostatečná kapacita

Opatření 5.2.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

Podpora záměru vybudovat startovací byty pro děti opouštějící DD, NRP
a disfunkčních rodin
V současné době neexistuje v Hodoníně navazující bydlení pro děti
opouštějící dětské domovy a děti v náhradní rodinné péči. Ve spolupráci
se soukromými majiteli domů či bytů chceme vytvořit možnosti bydlení
pro výše uvedené děti, které mají zájem se plnohodnotně začlenit
do společnosti.
Příležitost se plnohodnotně začlenit do společnosti, díky bydlení získat
kompetence k uplatnění se na trhu práce, k vytváření hodnot
společenských a materiálních.
Jednání se soukromými majiteli bytů a domů (1-2/2018)
Podpora jejich projektů městem (2-3/2018)
Oslovení dětských domovů Hodonín, Strážnice (2-3/2018)
Spolupráce při vyhledávání dětí a pomoc se zajištěním bydlení (2. pol.
2018)
Spolupráce sociálních pracovníků oddělení soc. pomoci a služeb
s ubytovanými mladými dospělými (od 2.pol. 2018 kontinuálně)
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Časový harmonogram

Leden 2018 na dobu neurčitou
Soukromý investor, Město Hodonín, OSaŠ, Dětský domov Hodonín,
Realizátoři a partneři
Strážnice aj.
Zdroje lidské / materiální Spolupráce pracovníků OSaŠ s majiteli domů a bytů
/ prostorové
Předpokládané finanční
Bez nákladů
náklady
Předpokládané zdroje
MMR
financování
Kritéria hodnocení
Počet dětí z NRP se zajištěným bydlením
PRIORITA 6.

STABILIZACE A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB V OBLASTI PÉČE O RODINY

Zdůvodnění priority

Město Hodonín již několik let aktivně pro-rodinnou politiku. Nejvyšší
potřebou pracovní skupiny Komunitního plánování sociálních služeb
„Rodina, děti a mládež“ je stabilizace stávajících kapacit sociálních služeb
pro cílovou skupinu Rodina, děti a mládež. Dále pak v rámci diskuzí členů
pracovní skupiny vyplývá vysoká poptávka po psychologickém poradenství
dětí a mladistvých, a hlavně po posílení vybraných sociálních služeb
k systematické podpoře biologické rodiny po odebrání dítěte. Absence
práce s primární rodinou po odebrání dítěte vyšla i z kulatého stolu
na téma „Rodiny, nepříznivé situace a jejich řešení“. Dále pak analýza
potřeb uživatelů sociálních služeb v ORP Hodonín poukázala na potřebu
azylového domu pro ženy.

Opatření 6.1.

Vyřešení vhodných prostor pro Domov pro matky s dětmi Hodonín
Podpora zřízení ubytovacích kapacit pro ženy

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

Časový harmonogram

Aktuálně poskytuje Domov pro matky s dětmi Hodonín služby na dvou
zařízeních na adrese tř. Dukelských hrdinů 1715/57 (zařízení 1) a nám. 17.
listopadu 3870/5. (zařízení 2), které je určené pro samostatnější klientky
s dětmi. Toto se však nachází ve čtvrtém patře bez výtahu. Po ročním
provozu je možné vyhodnotit, že je více žadatelek s dětmi, které potřebují
vyšší míru podpory nebo nemohou s ohledem na svůj zdravotní stav nebo
nízký věk více dětí být ubytovány ve 4. patře bez výtahu. Finanční náklady
na pronájem od soukromého investora jsou vyšší.
Vhodné prostory v jedné budově s méně bariérovým přístupem by
umožnily poskytnout službu více klientkám v závažné nepříznivé sociální
situaci, které potřebují vyšší míru podpory pracovníků. Lépe by odpovídaly
potřebám žadatelek o ubytování se zdravotním omezením a usnadnily
život maminkám s více malými dětmi. Dále by bylo vhodné se zaměřit
na rodiče s dětmi, v azylovém domě by mohla být poskytnuta sociální
služba pro rodiny. Dále pak snížení finančních nákladů na provoz.
Vytipování stavebního pozemku k výstavbě AD (prosinec 2017 – březen
2018)
Výběrové řízení na zpracování stavební dokumentace- březen 2018
Zpracování stavební dokumentace a stavebních oprávnění (duben– červen
2018
Zpracování projektové dokumentace (červen 2018 – září 2018)
Podání žádosti o financování projektu na IROP či MPSV (září 2018)
Výběrové řízení na dodavatele stavby a vybavení – 2019
Realizace stavby (2019 – 2021)
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Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 6.2.

Vybavení budovy – 2022
Kolaudace – 2022
Začátek poskytování služby v nových prostorech - 2022
Domov pro matky s dětmi Hodonín, Město Hodonín
Domov pro matky (rodiče) s dětmi 35 lůžko/den, 5 lůžko/den ženy
Úvazky pracovníků se nebudou navyšovat. Materiální zdroje jsou zajištěny
z projektu EU „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území
Jihomoravského kraje“ do konce roku 2018 s možností následného
projektu do r. 2021, dále pak z úhrady uživatelů a dary. Další možností
financování koupě pozemku a výstavby je dotace z MPSV.
Náklady na stavbu Azylového domu (dále jen AD) cca 29 mil.
MPSV, Evropské fondy, Město Hodonín, Jihomoravský kraj, dary, vlastní
zdroje
Nové prostory AD, obložnost AD, provozní náklady
Nedosažení finančních prostředků na realizování stavby

Podpora zřízení ubytovacích kapacit pro ženy (rozpracováno
v prioritě č. 9 u CS osob ohrožených sociálním vyloučením),
opatření č. 3
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3.5 OBLAST PÉČE O OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A OSOBY
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, kterými je třeba rozumět osoby mající
dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými
překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě
s ostatními.
Přesněji osoba se zdravotním postižením9 je chápána jako osoba, jejíž tělesné, smyslové, případně
nebo duševní schopnosti či duševní zdraví jsou odlišné od obvyklého stavu pro daný věk a tento stav
trvá déle než jeden rok. Odlišnost od typického stavu pro odpovídající věk musí být takového druhu či
rozsahu, že obvykle působí omezení nebo faktické znemožnění společenského dotčené osoby.
Podle § 3 písm. g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou
specifikovány různé druhy zdravotního postižení. Jedná se o postižení: mentální, tělesné, smyslové,
kombinované, duševní. Lze dále rozlišovat smyslové postižení jako postižení zraku, postižení sluchu.
Dále jako kombinované postižení je uváděno: mentální a tělesné postižení, mentální postižení
v kombinaci s duševním onemocněním, různé kombinace některých výše uvedených se smyslovým
postižením nebo poruchami chování, postižení získané v mladším věku (po úrazu nebo vážné
nemoci), hluchoslepotu, jiná vnitřní onemocnění (např. diabetes mellitus, cystická fibróza, epilepsie,
onkologické onemocnění, kardiovaskulární nemoci, cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza,
Parkinsonova choroba, Bechtěrevova choroba, další revmatická onemocnění apod.).
Zdravotní postižení se zpravidla vyskytuje i u jiných cílových skupin (např. u seniorů, rodin s dětmi, ale
také osob, jejichž chování by mohlo vést ke konfliktu se společností). Avšak u těchto cílových skupin
zdravotní postižení není pojímáno jako primární.
Specifickou situaci lze spatřovat u osob s chronickým duševním onemocněním. Duševní porucha je
termín, který užívají lékaři a další zdravotníci k označení klinicky (tj. vyšetřením) rozpoznaných typů
abnormních psychických příznaků anebo abnormního chování. Osoby s duševním onemocněním10
jsou ty, které nemohou dostatečně uspokojovat své bio-psycho-sociální potřeby z důvodu vzniku
a trvání duševní nemoci.11 U duševního onemocnění se jedná zejména o změnu (oproti běžnému
stavu) ve vnímání věcí, jevů, procesů a ve způsobu myšlení, nikoli ve změně intelektu, jak je tomu
u osob s mentálním postižením. Standardně je uváděno, že přibližně 3–5 % osob trpí duševní nemocí,
skutečnost však bývá vyšší.
Duševní poruchy v nejširším slova smyslu a nejrůznější závažnosti se vyskytují asi u jednoho ze čtyř
dospělých obyvatel České republiky. Do skupiny duševně nemocných osob lze zařadit:
-

organické duševní poruchy, včetně symptomatických (demence, deliria),

-

duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek,

-

schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy,

9

Z definice přijaté v rámci výzkumu Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací ČR (ÚZIS) z roku
2007.
10

Dle diagnózy MKN-10.
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-

poruchy nálady (afektivní poruchy),

-

neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a další poruchy,

-

behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (např.
poruchy příjmu potravy, neorganické poruchy spánku),

-

poruchy osobnosti a chování u dospělých.

Zdravotní postižení představuje významnou sociální událost, ať už se jedná např. o tělesně
znevýhodněné, duševně nemocné, nevidomé, mentálně postižené, vozíčkáře… .Lidé s takovýmto
handicapem musí překonávat řadu překážek a omezení, které částečně vyplývají z existence daného
postižení, částečně jsou dány bariérami, které jim do cesty postavila většinová „zdravá“ společnost.
Dotýkají se jich však, a jejich život ovlivňují, tytéž podmínky a události jako ty, které ovlivňují všechny
ostatní. Je pro ně často náročné uplatnit se na trhu práce, získat podporu okolí, či najít odpovídající
sociální služby nebo potřebnou odbornou péči. Při ochraně práv, zajišťování potřeb a rozvoje
kvalitních životních podmínek osob se zdravotním postižením je potřebná koordinace napříč státní
správou, poskytovateli sociálních služeb, zdravotními a veřejnými službami a dalšími aktéry
a v neposlední řadě i s rodinnými příslušníky a blízkými.

Shrnutí potřeb v oblasti péče o osoby se zdravotním handicapem či duševním
onemocněním z pohledu jednotlivých aktérů:
Potřeby zdravotně postižených a osob s duševním onemocněním z pohledu
zadavatelů služeb
-

Zdravotně postižené osoby a osoby a osoby s duševním (psychickým) onemocněním spíše
méně často požadovaly specifickou pomoc od relevantního pracovníka působícího
na obecním úřadě. Pokud občané z uvedené cílové skupiny žádali od pracovníků obcí
o specifickou pomoc, jednalo se o osoby s tělesným postižením, dále o rodiny s dětmi
s postižením, osoby s duševním onemocněním.

-

Pro zdravotně postižené osoby a osoby a osoby s duševním (psychickým) onemocněním jsou
z pohledu pracovníků obcí jako chybějící považovány služby Osobní asistence, Pečovatelská
služba, Průvodcovské a předčitatelské služby, Domovy pro osoby se zdravotním postižením,
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

-

Potřeby, které se týkaly této cílové skupiny, byly zejména v oblasti tzv. „hlídací“ resp.
odlehčovací služby i o víkendech, dovolených atp. u tělesně, mentálně postižených nebo
nemocných osob.

-

U všech skupin občanů se jednalo o zdůraznění potřeby osobního přístupu ke každému
jednotlivci.

Potřeby zdravotně postižených osob a osob s duševním onemocněním z pohledu
poskytovatelů sociálních a návazných služeb
-

Z pozice poskytovatelů pro cílovou skupinu zdravotně postižených osob a osob s duševním
(psychickým) onemocněním byly považovány za chybějící služby Chráněné dílny, Sociálně
terapeutické dílny, Podpora samostatného bydlení, Odlehčovací služby, Chráněné bydlení,
Přechodné zaměstnání, Sociálně psychiatrické služby, Domovy pro osoby se zdravotním
postižením, Denní stacionáře a další.
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-

Z pozice poskytovatelů pro cílovou skupinu zdravotně postižených osob a osob s duševním
(psychickým) onemocněním byly zdůrazněny jako významně chybějící odlehčovací služby.
Odlehčovací služby byly zmiňovány i v souvislosti s rodinami s postiženým dítětem.

-

Zdravotně postižených osob a osob s duševním (psychickým) onemocněním se týkalo také
konstatování, že chybí návazná služba pro klienty stacionáře po dovršení osmnáctého věku
s kombinovanými vadami, v těžkém stupni postižení.

Specifické potřeby zdravotně postižených osob a osob s duševním onemocněním
z pohledu uživatelů sociálních a návazných služeb
Změny v dílčích potřebách zdravotně postižených osob a osob s duševním onemocněním jsou vázané
na jejich aktuální životní situaci. Z pozice uživatelů službami v rozmezí výrazně potřebných jsou
Odlehčovací služby (§ 44). Sociální poradenství (§ 37) (základní, odborné), Týdenní stacionáře (§ 47),
Centra denních služeb (§ 45), Volnočasové aktivity (klubová činnost, besedy, výlety, spolky apod.),
Pečovatelská služba (§ 40). se pohybují spíše v oblasti „chybí středně“. Průměrný index, kterým je
hodnota 2,6, poukazuje na to, že služby pro tuto cílovou skupinu jsou spíše dostačující.
Z pozice uživatelů je důležité zajištění počítačů k výuce v rámci klubu pro osoby s duševním
onemocněním (Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.), např. prostřednictvím sponzorování. Dále
je potřebné mít možnost se setkávat (rodiče dětí s mentálním postižením, případně spolu s těchto
postiženými dětmi, mnohdy již dospělými) s politickou reprezentací obcí (funkcionáři) pro vysvětlení
vzájemných
pozic
a specifických potřeb pomoci.
Z pozice uživatelů je důležité zajištění vhodných podmínek pro uplatnění osob (děti-dospělé)
s mentálním postižením a duševním onemocněním na trhu práce.
Jednou z dalších potřeb je navýšení kapacity služeb denního stacionáře, zbudování kapacit
odlehčovacích služeb, rovněž zvážit zřízení služby terapeutická komunita a chráněné dílny.
Klíčovou změnou by bylo iniciování spolku, který by zajišťoval možnosti zaměstnanosti osob této
cílové skupiny, pomáhal se zajišťováním specifických potřeb, jak bylo uvedeno výše.
Duševní onemocnění mívá dlouhodobý charakter a díky tomu často dochází k výraznému narušení
psychických, sociálních a pracovních schopností a rolí. U jednotlivých nemocných mohou být vnější
projevy onemocnění odlišné. Většinou po období nástupu nemoci – atace – odeznívají.
U chronických pacientů jsou opakovaná zhoršení psychického stavu (relapsy) častá. Po léčbě akutní
epizody se nemocný nemusí vrátit na stejnou úroveň fungování jako před ní. Někteří lidé naopak
zažijí jen jednu ataku nemoci za život. V literatuře se uvádí takzvané pravidlo třetin: jedna třetina
pacientů se po první atace zcela uzdraví, třetina má dlouhá období bez chorobných příznaků (remise)
a mezi nimi občasné relapsy, třetina jsou pak chroničtí pacienti, jak bylo uvedeno.
Dlouhodobá léčba vyžaduje kromě lékařské stránky přihlédnutí k dalším stránkám života nemocného,
aby nedošlo k jeho sociálnímu vyloučení. Naděje na zlepšení duševní choroby tedy nezávisí jen
na lécích, ale je významně určována společenským prostředím: tam, kde nemocný onemocněl a kam
se vrací.
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V oblasti péče o duševně nemocné se do popředí dostává snaha o rozvoj péče v přirozeném
prostředí pacienta včetně podpory a osvěty rodiny a komunity. Problémem však doposud je, že
komunitní péče je velké míře poskytována neziskovými organizacemi, s různou mírou finanční
podpory (většinou nižší), kterých není dostatek. V posledních letech přitom narůstá počet lidí
potřebujících psychiatrickou péči. V České republice vzrostl za poslední dekádu počet léčených
psychiatrických pacientů o desítky procent. Nemalý podíl lidí s duševním onemocněním můžeme najít
mezi bezdomovci. Tuto skutečnost může ovlivňovat nejen stigmatizace, ale i nastavení systému
dávek pro zdravotně postižené. Např. příspěvek na péči mnohdy osoby s duševním onemocněním
nezískají a vzhledem k jejich ztížené pracovní uplatnitelnosti nemají tyto osoby dostatečný příjem.
Základem moderní péče o vážně duševně nemocné by nadále neměly být dlouhodobé hospitalizace
ve velkokapacitních psychiatrických nemocnicích. Tento typ zdravotní péče by měl být doplněn
nejenom dostatečnou kapacitou ambulantních zdravotních služeb pro duševně nemocné, ale
zdravotní služby by měly být doplněné pestrou nabídkou komunitních sociálních služeb (např.
chráněného bydlení, sociálních rehabilitací a službami posilujícími pracovní aktivity duševně
nemocných), které by, kromě rehabilitace, resocializace a prevence recidivy onemocnění, měly
umožnit duševně nemocnému, aby mohl důstojně a plnohodnotně žít ve svém přirozeném prostředí
a sociálních vztazích.
Snahou definovaných prioritních okruhů je zmírňovat negativní skutečnosti, které nežádoucím
způsobem ovlivňují život a okolí zdravotně handicapovaných osob. Není však v našich silách plně
obsáhnout tuto rozsáhlou a provázanou oblast a najít lék a rychlé a uspokojivé řešení na všechny
problémy, které s ní souvisí. U řady cílů se jedná o plnění dlouhodobých a kontinuálních opatření,
v nichž pokračujeme již po několikáté období. Níže uvedené priority tak vychází z letitých zkušeností
a potřeb vzešlých z cílené spolupráce s touto cílovou skupinou. Domníváme se, že jejich aktivity by
měly přispět, alespoň tam, kde je to možné, ke zlepšení kvality života těchto osob.
Část pracovní skupiny – zaměřená na problematiku osob s duševním onemocněním - se snaží
pracovat na zmírnění tabuizace a negativního mínění veřejnosti o duševně nemocných lidech,
způsobeného neznalostí, zkreslenou či neúplnou informovaností. Realizuje a podporuje vznik aktivit,
které se snaží zajímavým způsobem přiblížit život osob s duševním onemocněním nebo činnost
organizací pracujících s těmito lidmi. Dopadem těchto aktivit by mělo být odbourání předsudků
a zlepšení přístupu a větší otevřenost veřejnosti vůči duševně nemocným. V rámci opatření
zaměřeného na vytvoření komplexního systému služeb pro osoby s duševním onemocněním se
i nadále bude pracovat na informovanosti o této problematice.

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU OBLAST PÉČE O ZDRAVOTNĚ
HANDICAPOVANÉ A OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŮSOBÍCÍCH V ORP HODONÍN:
Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.: Rehabilitační stacionář Vlaštovka, Osobní
asistence, Sociální rehabilitace
Pečovatelská služba Homediss o.p.s.: Pečovatelská služba, Osobní asistence Homediss, Centrum
denních služeb Homediss
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín – Pečovatelská služba Hodonínsko, PS Šardice
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Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.: Tlumočnické služby, Sociálně aktivizační služby
pro osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace
Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s. Chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné,
Zelený dům Pohody, p.o. – Denní, Týdenní stacionář, Domov pro osoby se zdrav. postižením
a Chráněné bydlení,
Domov na Jarošce, p.o.
Slezská diakonie – Poradna rané péče DOREA
Středisko rané péče Brno – raná péče
Raná péče Dotyk II – raná péče
Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. – raná péče
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix o.p.s. Kyjov- denní stacionář
Související služby:
Parkinson Slovácko z.s.,
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. SPMP ČR pobočný spolek
Hodonín
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
OÁZA Hodonín - středisko speciálních služeb
Svazy zdravotně postižených (Hodonín, Rohatec, Ratíškovice, Dolní Bojanovice apod.)
Přehled členů pracovní skupiny:
Mgr. Lenka Švagerková
Bc. Marcela Prchalová
Jarmila Čuprová
MUDr. Jaroslav Kliment
Bc. Dana Kmínková
Mgr. Jana Kosíková
Mgr. Jitka Omelková
Ing. Jana Matušinová
MUDr. Jana Holoubková
Bc. Michaela Klepáčová
Ing. Jitka Soldánová
Mgr. Veronika Zubalíková
Helena Bartalová
Zdena Černochová
Mgr. Josef Černý
Mgr. Lenka Hřibová
Mgr. Marta Kadlecová
Mgr. Dagmar Lukešová
Ing. Petr Kokeš
Mgr. Petr Srnec

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. ,
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Město Hodonín –vedoucí oddělení sociální pomoci a
služeb
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v
ČR
Psychiatrická ambulance Hodonín, Sociálněpsychiatrické centrum Fénix o.p.s. Kyjov
PS Homediss, o.p.s.
Město Hodonín – OSaŠ
CPR Hodonín, z.s.
Domov na Jarošce, p.o.
Psychiatrická ambulance Hodonín,
Město Hodonín - vedoucí OSaŠ
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v ČR, z.s.
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Svaz zdravotně postižených
Oáza Hodonín
CPR Hodonín z.s. - Stacionář Vlaštovka
CPSP Hodonínsko o.p.s.
Domov na Jarošce, p.o.
Regionální výbor svazu sdružení postižených občanů
Zelený dům pohody, p.o.
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Mgr. Edita Zlámalová
Jan Škrkal
Ing. Petra Šrůtková
Milada Zouharová
Jarmila Janáčková
Mgr. Jiří Janda
Ivana Šimčíková

Město Hodonín - Koordinátorka KPSS
Parkinson Slovácko

Mgr. Marie Mlátilíková

Práh jižní Morava, z.ú.

P

Mgr. Romana Kociánová –
(zástup za Mgr. Srnce)
Mgr. Barbora Lončíková činnost v pracovní skupině
ukončena

Zelený dům pohody, p.o.

P

Domov na Jarošce, p.o.

P

Středisko rané péče SPRP Brno
Město Hodonín - místostarosta

Z
U
U
U
P
Z
U

SWOT analýza psychiatrické péče na Hodonínsku
KPSS – skup. Duševně nemocní
Silné stránky:
Slabé stánky:
- 2 pobytové služby pro duševně nemocné
- nedostatečná kapacita služeb s ohledem
- Chráněné dílny
na poptávku
- Služby,
které
poskytují
krizovou
- kombinace diagnóz, neshodnost klientů
intervenci do 24 hod (Fénix)
s cílovou skupinou
- Silná podpora města – KPSS – projekty
- dlouhé čekací lhůty u psychiatrů
zaměřené na práci a podporu duševně
- nefunguje provázanost SS + zdravotní
nemocných
služby, nedostatečné předávání informací
- Dlouholetá tradice, kvalitní SS
mezi odborníky (omezení i legislativou)
- Pestrost v nabídce služeb pro duševně
- stigmatizace duševně nemocných
nemocné
- chybí databáze psychiatrů
- odbornost subjektů – kvalifikovaný
- chybí péče o rodiny klientů – např.
personál
svépomocné skupiny
- dobrovolníci + podpora dobrovolnické
- nedostatečné
právní
povědomí
činnosti
opatrovníků a pečujících osob
- informovanost klientů (přednášky)
- přetíženost zaměstnanců
- spolufinancování obcí z celého ORP
- chybí odlehčovací služby
- složitá administrativa, formuláře
Příležitosti:
Hrozby:
- materiálně technický standard pro
- materiálně
technický
standard
pobytové SS
pro pobytové SS
- reforma psychiatrie
- nejisté financování
- projekty KPSS
- nedostatek psychiatrů, psychologů
- podnikatelé, kteří zaměstnávají duševně
- nejsou lidi – chybí personál (odborný
nemocné
i pomocný)
- aktivity komory sociálních podniků na
- psychiatrické nemocnice se nechtějí
Hodonínsku
transformovat
- existence tzv. „peer asistentů“ (Fénix)
- stigmatizace duševně nemocných
- spolupráce s ORP Kyjov a Veselí nad
- odebírání invalidních důchodů klientům
Moravou
- PnP – klienti mají nízký nebo žádný – vliv
- vznik neformálních skupin – svépomocné
na umístění do pobytových SS (nízké
skupiny
finance rodin a pečujících osob)
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-

-

nestabilní politická situace – Hodonín i
JmK
poskytování služeb neregistrovanými
službami
nedostatečná legislativa pro klienty, kteří
propadají sítí, nesplňují cílovou skupinu
dostupných služeb
přetíženost pracovníků a lidí
nízká/chybí informovanost o systému
péče o duš. nemocné

SWOT analýza – KPSS – osoby se zdravotním handicapem
POZITIVNÍ
NEGATIVNÍ
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
Co můžeme ovlivnit?
- Síť služeb napříč všemi věkovými
- Chybí denní stacionář pro vozíčkáře
kategoriemi (tj. od rané péče až
(věk
18+),
stacionář
Vlaštovka
po seniory)
nevyhovuje
technicky,
přeplněná
kapacita stávajících služeb
- Kvalitní KPSS a koordinátorka
- Chybí bezbariérovost
- Projekt na podporu neformálně
- Nedostatečná
informovanost
pečujících
o službách pro cílovou skupinu (volit
vhodnější způsob inf. – příběhy…),
posílit web. stránky - informovanost
- Spolupráce jednotlivých poskytovatelů,
zprostředkování návazných služeb
- Spolufinancování
spádových
obcí
a posílení spolupráce s HO
- Ochota podávat informace na úřadech
(ÚP)
- Projekt na Euroklíče a Senior taxi
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
- Projekty zaměřené na bezbariérovost
- Chybí denní stacionář pro vozíčkáře
města
(věk 18+)
- Rozšíření stávajících služeb v Zeleném
- Chybí navazující služby na sociální
domě pohody
rehabilitaci – chráněné bydlení, sociální
podnik, sociálně-terapeutická dílna
- Rozšířit
dobrovolnickou
službu
- Změny v systému financování z JMK –
pro cílovou skupinu
vliv na personální zajištění
- Otevření nového oboru na ISŠ
- Chybí pracovníci
Hodonín, p.o. – sociální činnost
- Nízké ohodnocení v soc. službách,
nízká prestiž povolání
Co nemůžeme ovlivnit?
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PRIORITA 7.

PODPORA ZAVÁDĚNÍ PSYCHIATRICKÉ REFORMY V ORP HODONÍN
ZAJIŠTĚNÍM KAPACIT SLUŽEB PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
V SOULADU S TRANSFORMACÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Zdůvodnění priority

Cílem reformy psychiatrické péče v ČR je dosáhnout vzájemné
provázanosti zdravotních a sociálních služeb a snažit se zamezit tomu, aby
se osoby s duševním onemocněním ocitaly na samotném okraji
společnosti. Je nutné, aby duševně nemocní nemuseli dojíždět velké
vzdálenosti za svým lékařem, dokázali se zorientovat v systému podpor
a byli schopni zvládat svá zaměstnání a rodinný život. Ke zlepšení kvality
života osob s duševním onemocněním také výrazně napomohou aktivity,
které budou přispívat ke snižování jejich stigmatizace ve většinové
společnosti. Těmto aktivitám by měly napomáhat služby pro duševně
nemocné komunitního typu.

Opatření 7.1.

Zajištění kapacit služeb pro osoby s duševním onemocněním
v souladu s transformací psychiatrické péče

Popis opatření a
zdůvodnění
Dopad na cílovou
skupinu
AKTIVITY
Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje lidské / materiální
/ prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 7.2.

Popis opatření a
zdůvodnění

Zajištění provozu sociálních služeb: Chráněné bydlení Psychocentra
Domeček, Sociální rehabilitace Psychocentra Domeček, Sociálně
terapeutická dílna Kotva, a dalších poskytovatelů působících v ORP
Hodonín, s cílovou skupinou osoby s duševním onemocněním
Zvýšení úspěšnosti plnohodnotného začleňování duševně nemocných
do společnosti a zlepšení kvality jejich života i života jejich okolí.
Dlouhodobá podpora dodržování stanovených pravidel služby, posílení,
obnovení, a rozvíjení jejich schopností i dovedností v rámci pracovní
terapie, začleňování se do kolektivu a zapojování se do běžného života.
2018 - 2020
Město Hodonín, Odbor OSaŠ, Poskytovatelé soc. služeb, Ambulance
psychiatrických lékařů
cca 100 uživatelů služeb ročně
Personální a materiální kapacity jednotlivých poskytovatelů sociálních
služeb v závislosti na síti sociálních služeb a jejím financování.
Náklady služeb: Chráněné bydlení, sociální rehabilitace Psychocentra
Domeček Hodonín, o.p.s.
Nastavený vícezdrojový systém financování sociálních služeb, případně
individuální dotace jednotlivým poskytovatelům a relevantní projekty.
Počty klientů ve vymezených službách – intervence, uživateloměsíce,
unikátní klient, lůžkodny, intervence
- Nedostatek odborných pracovníků a podfinancování sociálních služeb,
- Malý zájem ze strany osob s duševním onemocněním.

Zachování kapacity chráněného bydlení pro CS osob s duševním
onemocněním a řešení nové formy bydlení (v souladu s materiálně
technickými standardy)
Cílem sociální služby chráněné bydlení je sociální začlenění jeho uživatelů
s duševním onemocněním do společnosti. Poskytovatel služby musí
podřídit dané materiální a technické podmínky tomuto cíli. Prioritou a
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předpokladem je inkluzivní bydlení, zejména v rozptýlené formě v běžné
zástavbě bytových domů, jako je např. byt nebo několik bytů v bytovém
domě obývaném běžnými domácnostmi. Alternativou je bydlení
v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném
cílové skupině jeho obyvatel. Požadavkem je maximální počet 12 uživatelů
v jedné budově. Nesmí se vytvořit vyloučená lokalita ani segregovaná
enkláva obývaná uživateli sociálních služeb.
Toto východisko materiálně technického standardu pro chráněné bydlení
již není ve stávajících možnostech poskytovatele naplnit. Je proto nutné
nalézt nová technická řešení, tak aby byla naplněna potřebná kritéria
kvality.
Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje lidské / materiální
/ prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 7.3.

Popis opatření
a zdůvodnění

Zvýšení kvality poskytované služby a zvýšení možností sociálnímu
začlenění
jejích
uživatelů
(osob
s duševním
onemocněním)
prostřednictvím naplnění základních materiálně technických standardů.
- Nalezení vhodného objektu, dotačního titulu a schválení projektového
záměru v orgánech Města (1.pol. 2018),
- Zpracování projektové dokumentace a žádosti o finanční podporu
týkající se vybudování vhodného zázemí sociální služby, (2.pol.2018),
- Realizace projektu (2019-2020),
- Přemístění sociální služby do nového objektu (předpoklad cca
2020/2021).
Město Hodonín, Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
12 osob
- Pracovníci Města Hodonína a Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.,
- Financování prostřednictvím příslušného dotačního titulu EU
(pravděpodobně IROP),
- Rozpočet projektu dosud není stanoven
- Fondy EU, Město Hodonín
-

Objem získaných finančních prostředků,
Počet realizovaných projektů,
Počet vybudovaných zázemí pro sociální službu,
Nenalezení vhodného objektu
Nezískání finanční podpory z příslušných možných zdrojů,

Zajištění terénní formy služby sociální rehabilitace v ORP Hodonín
pro CS osob s duševním onemocněním
V okrese Hodonín nedostatek terénních služeb pro lidi s duševním
onemocněním. V akutní fázi onemocnění a u lidí se ztrátou náhledu na
onemocnění se stává, že nedokáží využít stávajících ambulantních forem
pomoci. Z tohoto důvodu je důležité v Hodoníně zajistit dostatečnou
kapacitu terénních služeb. Vyvážený model péče o osoby s duševním
onemocněním a důraz na komunitní způsob práce s těmito osobami lépe
napomůže jejich integraci do společnosti. Snížení počtu pobytů
v psychiatrických nemocnicích je také jednou z priorit tohoto opatření,
neboť cílená odborná práce s uživateli přímo v jejich přirozeném prostředí
může napomoci ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Takováto
intervence může zmírnit příznaky duševní nemoci a může tak napomáhat
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ke zvýšení samostatnosti, kvality života a rozvíjení schopností.
- Stabilizace klienta v rodinném prostředí
- Udržení kontaktů s osobami blízkými
- Udržení zaměstnání
Cílovou skupinou jsou lidí s duševním onemocněním z okresu Hodonín
ve věku 15+. Lidé se závažným duševním onemocněním nejsou mnohdy
schopní využívat stávajících forem ambulantní sociální a zdravotní péče.
Kvůli ztrátě náhledu a důsledkům onemocněním mnohdy žijí mimo
společnost a jakýkoliv formální systém. Terénní služba umožní zajistit péči
lidem s duševním onemocněním přímo v jejich přirozeném prostředí.
Dopad na cílovou
Místo aby klienti dojížděli za službou, přijede služba za nimi. Tak se
skupinu
dostane podpora i ke klientům, kteří by jinak nebyli schopni navštívit
a využít ambulantní služby. Zároveň bude pracováno i s blízkými osobami
klientů přímo v jejich přirozeném prostředí. Což umožní učinit péči
o klienty efektivnější, protože nemoci bývá zasažen celý rodinný systém.
Z mnohých studií se ukazuje, že práce přímo v přirozeném prostředí je
nejefektivnější, protože klienti dokáží získané dovednosti a schopnosti
lépe využít a aplikovat. Zároveň odborný tým je schopen lépe vyhodnotit
a pochopit situaci, ve které se klienti a jejich blízcí nachází a přizpůsobí tak
efektivněji intervence přímo na míru potřebám klienta.
Podpora zahájení činnosti sociální rehabilitace v terénní formě na území
ORP Hodonín (spolupráce sociální služby se sociálními pracovníky odboru
sociálních věcí a školství, předávání informací o sociální službě aj. V roce
2019 jednání o zařazení služby do Minimální sítě sociálních služeb v ORP
Hodonín od r. 2020)
Aktivity z pohledu služby:
1.
Asertivní vyhledávání klientů s duševním onemocněním (DO)
AKTIVITY vč. časového
v přirozeném prostředí
harmonogramu
2.
Podpora klientů s DO v přirozeném prostředí
3.
Spolupráce s rodinnými příslušníky, osobami blízkými lidí s DO
4.
Spolupráce s formální sítí klientů
5.
Podpora klientů s DO v oblasti bydlení a získání zaměstnání
Období 2018 – 2020,
1.
Ambulantní forma služby pondělí 8 – 10 hod., terénní služba PoPá: od 8 – do 16.30,
Služby s registrací a pověřením sociální rehabilitace s cílovou skupinou
Realizátoři a partneři
osoby s duševním onemocněním – Práh Jižní Morava
Předpokládaný počet
cca 50 osob
klientů
V současnosti jedna sociální pracovnice, 2 peer konzultanti, 1 metodik,
Zdroje
od ledna zdravotní sestra. Po stránce materiální jsou k dispozici:3
lidské / materiální /
kanceláře, která jsou vybavena PC, kopírkou, stoly, flipchart, židle
prostorové
pro klienty, křesla pro klienty v hovorně.
Předpokládané finanční
6 miliónů / na 3 roky pro celý okres Hodonín.
náklady
Všechny zdroje jsou aktuálně hrazeny z projektu EU.
ESF ČR, Po ukončení projektu a v případě zařazení služby do sítě:
Předpokládané zdroje
vícezdrojový systém financování sociálních služeb JmK, Město Hodonín
financování
a spádové obce, MPSV ČR
Vydané pověření JmK, počty pracovních úvazků, počty uživatelů
Kritéria hodnocení
podpořených službou v terénu
Rizika realizace opatření
Nevydání registrace a pověření
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Nedostatek odborných pracovníků
Malý zájem ze strany osob s duševním onemocněním

PRIORITA 8.

PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝCH A
OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Zdůvodnění priority

Cílem této priority je vytváření takových podmínek pro zdravotně
postižené a duševně nemocné, aby docházelo v co největší míře k jejich
začleňování do společnosti. Vhodnou cestou je umožnit těmto lidem, aby
mohli vést co nejvíce samostatný život bez toho, aby byli odkázáni na
pomoc druhých. Toto začleňování můžeme ovlivnit nejen zachováním
kapacit služeb pracujících s cílovou skupinou osob se zdravotním
handicapem či duševním onemocněním, ale také zvyšováním kapacit
služeb, které podporují setrvávání klientů v přirozeném prostředí –
v rodinách
nebo
bytech
či
domech
v běžné
zástavbě.
V neposlední řadě je také pro obě cílové skupiny uživatelů důležité
umožnit jim uplatnit se i po pracovní stránce.
Služby uvedené v této prioritě jsou takové, které podporují rozvoj
samostatnosti, posilují sociální začleňování, napomáhají řešit nebo
předcházet dlouhodobě nepříznivé životní situace. Současně klienti díky
nim (a často také díky pomoci svých blízkých) zůstávají žít ve svém
přirozeném rodinném prostředí.

Opatření 8.1.

Zvyšování kapacit denního stacionáře pro mladé dospělé
s kombinovaným postižením (mentální, tělesné, smyslové)

Popis opatření a
zdůvodnění

Přetrvávající potřeba navýšení věkové hranice a kapacity služby pro
mladé dospělé (tj. pro klienty nad 18 let, nebo po ukončení povinné
školní docházky) s kombinovanými vadami v těžkém stupni postižení
a s tím spojená potřeba odpovídajících prostor.
Pro tuto cílovou skupinu není v regionu odpovídající péčová ambulantní
služba.
Průměrný věk klientů stacionáře je 14,5 roku, klienti vyrůstají a s tím
stoupají nároky na dostatečně velké a potřebně vybavené prostory
(hygienické, pracovní, odpočinkové), současně se nelze uzavírat příjmu
nových „malých“ klientů.
Zachování úrovně a kvality poskytované péče vyžaduje odpovídající
zázemí, respektující diagnózy, potřeby a věk klientů. Stávající služba
stacionáře je poskytována ve staré budově z 50. let, která byla určená
k provozu jeslí, s původními odpady, elektroinstalací, rozvody vody apod.
Konkrétní příklady nevyhovujícího stavu: nelze instalovat závěsná
přepravní zařízení, vzhledem k nosnosti stropů; slabý tlak vody, který
způsobuje, že je nutno plánovat, zda pustit pračku, myčku nebo napustit
vanu; nedostatečné prostory pro poskytování osobní hygieny
při respektování intimních potřeb klientů apod.
Vytvoření odpovídajících prostor umožní navýšení věkové hranice klientů
do 32 let, navýší kapacitu zařízení na 20 klientů, umožní instalovat
potřebné zařízení k péči o klienty, zavádět inovativní metody práce
a celkově zvýší úroveň poskytované péče. Eliminuje nebezpečí sociální
izolovanosti klientů, kteří by zůstali doma a s tím spojené další dopady
na ně a také možnost umístění do ústavní péče.
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Dopad na cílovou skupinu

Varianta A– nová stavba
v místě stávajícího
stacionáře
AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Varianta B – koupě
a rekonstrukce vily
na Brněnské

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Pro stávající klienty zachování kontinuity poskytované péče, udržování
dosažených schopností a dovedností, pokračující nácvik samostatnosti
v základních úkonech péče o vlastní osobu, udržení kontaktu se svými
vrstevníky, předcházení sociální izolovanosti, využití nabízených aktivit
zprostředkující kontakt se společenským prostředím, zachování
přirozeného způsobu života v rodině, ulehčení pečujícím rodinám,
možnost pro pečující pracovat nebo v době využití služby se věnovat
ostatním členům rodiny a všem potřebným záležitostem.
Navýšením kapacity bude možné zajistit služby nejen stávajícím klientům,
ale i klientům novým.
Varianta A– nová stavba v místě stávajícího stacionáře
1.
Dořešení zahájeného jednání s ČEZ o odkupu pozemku v blízkosti
budovy stacionáře, odkup pozemku, smluvní řešení převedení do
majetku Města Hodonína
2.
Změna územního plánu
3.
Vypracování stavebního plánu
4.
Vypracování projektu a podání žádosti o finanční prostředky EU
5.
Stavební povolení a realizace stavby
6.
Kolaudace
Časové schéma:
1.
odkup pozemku a změna územního plánu – do 6/2018
2.
vypracování stavebního projektu a
3.
žádost o vydání stavebního povolení 7/2018
4.
realizace stavby – 2019- 2020
5.
Kolaudace – 7/2020
1.
Jednání se současnými majiteli o podmínkách kupní smlouvy,
resp. smlouvy o smlouvě budoucí a podmínkách zálohy
2.
Vypracování projektu na rekonstrukci a podání žádosti o finanční
prostředky EU
3.
Stavební povolení a realizace stavby
4.
Kolaudace
Časové schéma:
1.
jednání se současnými majiteli – do 1/2018
6.
vypracování stavebního projektu a podání žádosti do IROP
a žádost o vydání stavebního povolení 7/2018
2.
stavební povolení a realizace stavby – 2019-2020
3.
Kolaudace – 7/2020
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s., Město Hodonín
15-20
Pro realizaci tohoto projektu je možno v tuto chvíli počítat se 4
pracovníky (nepřímá péče). Materiální základna se bude vytvářet nová.
Prostorové zdroje nejsou, nabízí se možnost postavit novou budovu
v blízkosti stávající budovy stacionáře na Anenské ul.,(po koupi
pozemku), nebo koupit a rekonstruovat budovu na Brněnské ul.
25 – 30mil.Kč
Evropské fondy, JMK, Město Hodonín
Rozšíření služby, navýšení věkové hranice, uspokojení poptávky
Finanční – nezískání dostatečných fin. prostředků
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Politická – chybějící podpora
Provozní – nedostatek klientů

Opatření 8.2.

Popis opatření
a zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Navýšení kapacity chráněného bydlení pro CS osoby s mentálním
postižením – v souladu s transformačním plánem ZDP
Pokračování v transformačních aktivitách Zeleného domu pohody,
příspěvkové organizace. Dalším krokem v naplňování transformačního
plánu je přechod některých klientů ze služby domov pro osoby se
zdravotním postižením do komunitní služby – chráněného bydlení.
Osoby s mentálním postižením ve věku 19 – 64 let (muži i ženy) žijící
v rámci komunity města Hodonína. U stávajících uživatelů chráněného
bydlení došlo ke zvýšení kompetencí v mnoha oblastech, zlepšení
sebeobsluhy, samostatnosti. Individuálním přístupem chceme dosáhnout
zkvalitnění života i nově příchozích uživatelů.
Osvojování si dovedností týkajících se péče o domácnost, přípravy
jednoduchých jídel, nakupování; získání zaměstnání, začlenění se
do společnosti prostřednictvím aktivit ve městě a jeho okolí, využívání
dostupných služeb, navazování a udržování vztahů s rodinou, blízkými
lidmi a přáteli.
Začátek realizace od ledna 2018
Zelený dům pohody, p.o., Jihomoravský kraj
4 uživatelé (přejdou ze služby DOZP Zeleného domu pohody)
Naplnění plánovaných opatření obnáší zřízení nové domácnosti –
pronájem bytu 4 +1 a jeho vybavení. Se zvýšením počtu uživatelů služby
se zvyšují i nároky na počet pracovníků. Celkem bude v chráněném
bydlení 9 pracovníků na 5,5 úvazku.
4.116.000,- Kč jsou předpokládané náklady na jeden rok fungování služby
CHB
Dotace Krajského úřadu JMK, MPSV, dary sponzorů
Fungování příchozích uživatelů v domácnosti, naplňování stanovených cílů
služby.
Nezískání potřebných financí na provoz služby.

Opatření 8.3.

Podpora aktivit směřujících ke zvýšení zaměstnanosti zdravotně
handicapovaných osob a osob s duševním onemocněním

Popis opatření a
zdůvodnění

V regionu funguje několik služeb sociální rehabilitace, které pracují se
zdravotně handicapovanými či duševně nemocnými a zaměřují se na to,
aby jejich klienti získali dovednosti potřebné pro samostatný běžný život či
získali dovednosti potřebné v zaměstnání nebo samostatném bydlení.
Klienti, kteří na sobě pracují a snaží se osamostatnit, jsou pak mnohdy
konsternováni při hledání možnosti svého uplatnění. Přitom oblast
pracovního uplatnění je pro zdravotně postižené a duševně nemocné
důležitá z důvodu nezávislosti na sociálních dávkách, zvýšení sebevědomí
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Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

a z hlediska začlenění do společnosti.
Opatření
zahrnuje
aktivity
vedoucí
k uplatnění
zdravotně
handicapovaných a duševně nemocných prostřednictvím podporovaného
zaměstnávání OZP
zvýšení počtu OZP zaměstnaných na Hodonínsku
posílení sebevědomí a seberealizace OZP
zvýšení sociálního začlenění OZP
Příprava a podání projektu
Příprava klientů na práci,
motivační aktivity,
zajištění rekvalifikací,
Job kluby apod.
Začátek realizace 1.8.2018
Realizátor: Charita Strážnice, partneři a spolupracující organizace: sociální
podniky, agentury pro zaměstnávání, sociální rehabilitace, Město Hodonín
Cca 25 účastníků, 12 podpořených osob pro rekvalifikaci,
6 osob zaměstnaných na zkrácený úvazek
V tuto chvíli předpokládáme, že bude k dispozici a možno využít
pro realizaci opatření v oblasti materiálních zdrojů (např. PC, kopírky,
vybavení dílny k motivačním aktivitám ), lidských zdrojů (2 sociální
pracovnice a 3 asistenti, ved.), prostorové (1dílna, 2šatny, společenský
prostor, chodba a soc.zař.)
Cca 4mil.Kč/2 roky
ESF
Naplnění podpořených osob, min. 40hod. péče
Neschválení projektu, nenaplnění ukazatelů
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3.6 OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM,
V PROBLÉMECH A KRIZI
Cílová skupina zahrnuje osoby, které nejsou schopny bez pomoci a podpory řešit svoji nepříznivou
sociální situaci, nedokáží si mnohdy zajistit ani základní životní potřeby, nedokáží se trvale začlenit
do společnosti, nedokáží hájit svoje práva a zájmy při obstarávání osobních záležitostí, bez pomoci
nejsou schopny uplatnit se na trhu práce a jejich způsob života vede velmi často ke konfliktu se
společností.
Ve zjednodušeném pojetí sociálním vyloučením (exkluzí) rozumíme proces, kdy jsou jednotlivci či celé
skupiny vytěsňovány na okraj společnosti a je jim omezován nebo zamezen přístup ke zdrojům, které
jsou dostupné ostatním členům společnosti. Mezi tyto zdroje řadíme především zaměstnání, bydlení,
sociální ochranu, zdravotní péči a vzdělání. Občané, které můžeme chápat jako sociálně vyloučené,
mnohdy nejsou schopny bez pomoci a podpory řešit svoji nepříznivou životní situaci. Nedokážou se
trvale začlenit do společnosti, nedokážou hájit svoje práva a zájmy při obstarávání osobních
záležitostí, bez pomoci nejsou schopny se uplatnit na trhu práce a jejich způsob života vede velmi
často ke konfliktu se společností. Pojem sociální exkluze je třeba chápat ve vztahu zejména
k sociálním podmínkám. Ty jsou zpravidla základem vyloučení jedinců i skupin z možnosti využívat
odpovídající materiální a duchovní zdroje i práva (sociální, občanská, politická).
Osoby, jimž je v rámci této oblasti věnována pozornost představují velmi různorodou skupinu
potýkající se s nejrůznějšími sociálními problémy, jako jsou dlouhodobá nezaměstnanost, zneužívání
alkoholu či jiných návykových látek, závislost na hracích automatech, či ztráta domova. Mohou sem
ale také patřit osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu příslušnosti k národnostní
menšině, které jsou imigranty nebo provozují rizikový způsob života (např. prostituci, páchání trestné
činnosti apod.).
Typickým rysem sociálního vyloučení je kumulace výše uvedených problémů, které urychlují odsun
osoby na okraj společnosti a často komplikují či znemožňují její návrat do běžného života.
Těmto sociálně patologickým jevům pracovní skupina a její členové věnují pozornost, snaží se
postupovat tak, aby pomáhali v regionu vytvářet vhodný a fungující systém prevence a výskyt
sociálně patologických jevů snižovat. Neméně významnou pozornost věnuje pracovní skupina také
snižování dopadů sociálně patologických jevů na většinovou společnost. Jelikož zde působí zástupci
sociálních služeb, které s výše uvedenými osobami dlouhodobě pracují a snaží se zabránit
prohlubování sociálního vyloučení těchto osob, mapuje pracovní skupina také potřeby dotčených
osob.
Situace v ORP Hodonín
Náš region se vyznačuje vysokou mírou nezaměstnanosti – okres Hodonín společně s okresem
Znojmo dosahuje dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji.
Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání evidoval Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Hodonín,
k 31. 12. 2016 celkem 703 osob se zdravotním postižením. V roce 2015 to bylo 691 osob12. Míra
nezaměstnanosti byla k 31. 12. 2016 v ORP Hodonín 10,12 %. S tím úzce souvisí výše vyplácených
12

Zdroj: data Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Hodonín.
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dávek – příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení. Tyto údaje v níže uvedených tabulkách
porovnáváme s podobně velkými územními celky, stejně jako v případě porovnávání
u sociodemografických údajů. I když je evidentní, že počet vyplácených příspěvků na živobytí se
oproti r. 2013 výrazně snížil, i přesto ORP Hodonín převyšuje ostatní srovnávané správní obvody obcí
s rozšířenou působností.
Průměrný měsíční
počet vyplacených
dávek Příspěvek na
živobytí

Břeclav*
Hodonín *
Kyjov *
Veselí nad Moravou*

v roce 2013

Počet
dávek
849
1 038
682
527

Vyplaceno celkem za
kalendářní rok (v Kč)
40 346 688
49 156 285
33 497 035
26 243 360

v roce 2016

Počet dávek

Vyplaceno celkem za
kalendářní rok (v Kč)
21.170.771
31.803.508
18.197.999
14.677.356

477
691
356
299

* údaje za jednotlivá kontaktní pracoviště

Průměrný měsíční
počet vyplacených
dávek Doplatek na
bydlení

Břeclav *
Hodonín *
Kyjov *
Veselí nad Moravou*

Zdroj: ÚP

v roce 2013

Počet
dávek
197
361
165
150

Vyplaceno celkem za
kalendářní rok (v Kč)
7 818 104
13 245 313
7 063 379
5.946.963

* údaje za jednotlivá kontaktní pracoviště

v roce 2016

Počet dávek
177
344
123
109

Vyplaceno celkem za
kalendářní rok (v Kč)
8.148.457
13.864.837
4.851.960
4.028.884
Zdroj: ÚP

Shrnutí potřeb v oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
z pohledu jednotlivých aktérů:
Potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením, v problémech a krizi z pohledu zadavatelů
služeb
-

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, v problémech a krizi málokdy požadovaly specifickou
pomoc od pracovníků působících na obecním úřadě.

-

Potřeby, které se týkaly této cílové skupiny, byly zejména v oblasti ubytování a nedostatku
finančních prostředků.

-

Pokud občané z uvedené cílové skupiny žádali od pracovníků obcí o specifickou pomoc,
jednalo se o osoby bez domova, alkoholiky, gamblery, s drogovou závislostí

Potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením, v problémech a krizi z pohledu
poskytovatelů sociálních a návazných služeb
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-

Pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením, v problémech a krizi bylo z pozice
poskytovatelů považovány za chybějící služby Azylové domy, Telefonická krizová pomoc, Domy
na půl cesty, Krizová pomoc, Domovy se zvláštním režimem.

-

Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, v problémech a krizi byly uváděny jako potřebné
finanční prostředky a bydlení.

-

Osoby bez domova byly zmiňovány v souvislosti s malou kapacitou noclehárny.

-

Bydlení se týkal požadavek zřízení azylového domu pro ženy bez dětí.

Potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením, v problémech a krizi z pohledu uživatelů
sociálních a návazných služeb
-

Z pozice uživatelů byly pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením,
v problémech a krizi za chybějící považovány Noclehárny, Domovy se zvláštním režimem,
Azylové domy, Nízkoprahová denní centra, Domy na půl cesty.

-

Byla však celkově zmiňována malá kapacita noclehárny a opakovaný požadavek zřízení
azylového domu pro ženy bez dětí.

-

Z pozice uživatelů bylo považováno za potřebné vytvoření nadačního fondu, aby bylo
umožněno zajištění vhodného bydlení vázaného na kauce. Řešení by mělo být striktně
individuální.

-

Z pozice uživatelů bylo považováno za potřebné zřízení azylového domu pro ženy bez dětí,
proto by měla být brána v potaz i tato okolnost.

Problematika nedostatečnosti bydlení pro tuto cílovou skupinu se řeší již několik let. V roce 2014 byl
radou města schválen Systém prostupného bydlení v Hodoníně, jehož cílem je zajištění dostupnosti
bydlení pro domácnosti, které žijí v nejistých či nevyhovujících podmínkách a pro domácnosti,
které vynakládají za bydlení nepřiměřenou část svých příjmů. Jedná se o nástroj, který pomáhá lidem
nezůstávat v nevhodných podmínkách, jako jsou například ubytovny. Zároveň motivuje k úhradě
dluhů, vede k aktivitě klientů, větší zodpovědnosti a hraje významnou roli v oblasti prevence ztráty
bydlení.
V pracovní skupině se často diskutuje o možnosti zajištění sociálního bydlení širšímu spektru občanů.
Tomu však musí předcházet zajištění vyšší informovanosti představitelů města o této problematice
a také úprava podmínek pro přidělování sociálních bytů.
Mimo pracovní skupinu Komunitního plánování sociálních služeb se výše uvedené problematice
v Hodoníně věnuje pozornost z pohledu výkonu sociální práce. Město Hodonín, odbor sociálních věcí
a školství realizuje v současné době projekt Podpora sociální práce v ORP Hodonín. Cílem projektu je
personální posílení a rozvoj sociální práce v ORP Hodonín, pilotní ověření aplikace nových metod
a technik sociální práce do praxe a zkvalitnění, profesionalizace a lepší dostupnost sociální práce
v ORP Hodonín. Na oddělení sociální pomoci a služeb působí v současné době dva terénní sociální
pracovníci, kteří nejen mapují výskyt osob bez přístřeší, ale jejich primární zaměření je pomáhat
osobám ohroženým sociálním vyloučením. Působení těchto pracovníků je i v rámci pracovní skupiny
KPSS hodnoceno veskrze pozitivně.
Mimoto funguje ve městě Hodoníně poradní a iniciační orgán rady města Komise pro prevenci
kriminality. Město Hodonín realizuje každoročně již od r. 2014 projekt Asistent prevence kriminality
a projekt Domovník.
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S ohledem na problematiku nízké kapacity Noclehárny v Hodoníně jsme se rozhodli zařadit
i do současného materiálu informace z Komparativní analýzy prováděné v roce 2014 firmou AUGUR
Consulting s.r.o. pro potřeby Jihomoravského kraje. Tato analýza přinesla srovnání potřebnosti služeb
sociální prevence pro jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působností. Výzkum se opíral o tzv.
tvrdá data, například o Index objemu příspěvků na živobytí, doplatků na bydlení, index rozvodovosti,
index progrese počtu klientů OSPOD, index obecné kriminality, index dlouhodobé nezaměstnanosti
a celá řada dalších. Pro každý typ služby se zohledňují rozdílné indexy.
Platí přitom, že čím menší je hodnota agregovaného ukazatele, tím menší je míra relativní
potřebnosti sociální služby v příslušném území ORP, a čím vyšší je hodnota agregovaného ukazatele,
tím je míra potřebnosti sociální služby v příslušném území ORP vyšší.
Díky tomuto výzkumu můžeme vysledovat, že potřebnost po službě noclehárna je v našem ORP velmi
vysoká. Nahrává tomu i fakt, že se jedná o ojedinělou službu, která v okolních ORP zcela schází).
Noclehárny
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Pro cílovou skupinu Osoby ohrožené sociálním vyloučením, v problémech a krizi nabízejí
služby následující poskytovatelé a zařízení:
Městský úřad Hodonín, odbor sociálních věcí a školství, převážně oddělení sociální pomoci a služeb.
Toto oddělení se zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení
a stáří, ztráty či absence bydlení, neúměrného zadlužení nebo jiné sociální události, i zabývá se
problematikou národnostních menšin, vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
zajišťuje sociální poradenství a aktivizační služby pro cílové skupiny – osoby se zdravotním postižením
a duševním onemocněním, osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, osoby s různým
stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi.
Oddělení zabezpečuje také výkon funkce sociálního kurátora, v rámci kterého poskytuje odborné
sociální poradenství, realizuje některé koordinační činnosti při poskytování služeb sociální prevence,
plní úkoly na úseku protidrogové problematiky, zabývá se problematikou rizikového chování a trestné
činnosti.
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín: Charitní poradna
Charitní poradna Hodonín je jedinečnou a specifickou službou co se rozsahu cílové skupiny týče.
Zaměřuje se na osoby v krizi, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí a na rodiny s dětmi.
Významným specifikem je také fakt, že Charitní poradna napomáhá uživatelům při řešení dluhové
problematiky s kompletním sepisováním tzv. insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení
oddlužení. Mimo jiné se také Charitní poradna zaměřuje na poskytování poradenství v oblasti bydlení
a hospodaření, sociálních dávek a služeb, zaměstnanosti, rodiny a mezilidských vztahů, finanční
problematiky, dluhů a exekucí.
Oblastní charita Hodonín, Denní centrum pro bezdomovce
Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytovat podporu a pomoc osobám v nepříznivé
sociální situaci, spojené zejména se ztrátou přístřeší. Pomoc směřuje k opětovnému začlenění osoby
zpět do společnosti a zároveň zabraňuje hlubšímu sociálnímu propadu.
Oblastní charita Hodonín, Kontaktní a adiktologické centrum Vážka
Posláním Kontaktního adiktologického centra Vážka je minimalizace zdravotních a sociálních rizik
u uživatelů návykových látek a jejich motivace ke změně životního stylu směrem k méně rizikovému
užívání až abstinenci. Poradenství pro uživatele nelegálních návykových látek, alkoholu, patologické
hráče, jejich rodinné příslušníky a blízké za účelem předání potřebných informací a poskytnutí
podpory s cílem aktivního řešení stávající situace klientem.
Oblastní charita Hodonín, Noclehárna pro lidi bez přístřeší
Posláním služby Noclehárna pro lidi bez přístřeší v Hodoníně je pomáhat mužům i ženám v nepříznivé
životní situaci, kterou nedokážou dočasně řešit vlastními silami. Poskytuje podmínky pro osobní
hygienu a přespání. Předáním informací a kontaktů v rámci základního poradenství klienty podporuje
v řešení životní situace.
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Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. – Azylový dům pro muže
Je pobytová služba určená mužům bez přístřeší ve věku 19-64 let. Cílem této služby je podporovat
uživatele při zvládání nepříznivých sociálních situací a pomáhat jim v návratu k běžnému způsobu
života s co nejmenší závislostí na systému sociální pomoci. Dalším úkolem služby je motivovat muže
bez přístřeší k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace a pomáhat jim snižovat jejich závislost na
systému sociální pomoci. Služba je plánována individuálně, což uživatelům azylového domu
umožňuje rozhodovat o dalším způsobu a směřování svého života. Pobyt v Azylovém domě je časově
omezen - smlouva je s uživatelem zpravidla uzavírána na 6 měsíců (nejdéle však na jeden rok).
Kapacita zařízení: 21 lůžek
Úhrada za služby: 3.600,- Kč/měsíc

Společenství Romů na Moravě (Jekhetaniben pre Morava) Současné stěžejní aktivity jsou terénní
sociální práce s osobami sociálně vyloučenými či sociálním vyloučením ohroženými (poradenství
a pomoc pro oblasti zaměstnanosti, bydlení, oddlužení, komunikace s úřady, vzdělávání...), práce
s dětmi a mládeží formou volnočasových kroužků (hudba, tanec, sport...), doučování, kariérního
poradenství pro mládež, prevence kriminality a drogových závislostí
Navazující služby:
Občanské sdružení křesťanů - Otevřené dveře - Kontaktní centrum: práce tohoto sdružení spočívá
zejména v kontaktu s osobami přímo v terénu (na ulici) a v osobních rozhovorech. Kontaktované
osoby jsou pak zvány do pronajatých prostor, kde dostanou malé občerstvení. Dále pak probíhají
společné i individuální rozhovory se snahou motivovat ke změně postojů a nynějšího stavu.
Pro zájemce je nabídnuta pomoc s vyřízením potřebných formalit, zajištění dopravy a pobytu v
léčebných střediscích. Veškeré rozhovory jsou založeny na biblických křesťanských principech.
ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY
Mgr. Michaela Lamacká
PhDr. Milan Franta
Bc. Tomáš Procházka
Petr Král
Ivan Fuček
Mgr. Milan Janda
Pavel Novotný
Mgr. Kamila Hadová
Richard Pospíšil
Bc. Marcela Prchalová
Hana Vašková
Milan Zelinka
Mgr. Jana Kosíková
Bc. Michaela Klepáčová
Mgr. Jiří Janda
Mgr. Edita Zlámalová

Kontaktní adiktologické centrum Vážka
Město Hodonín - kurátor pro dospělé
Charitní poradna Hodonín
Kontaktní centrum Hodonín – Občanské sdružení
křesťanů Otevřené dveře
Město Hodonín – terénní sociální pracovník
Oblastní charita Hodonín
Oblastní charita Hodonín – Nízkoprahové denní
centrum
Město Hodonín – vedoucí oddělení sociální pomoci
a služeb
SRNM Romano jekhetaniben pre Morava
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Město Hodonín, OSaŠ
Město Hodonín, vedoucí OSaŠ
Město Hodonín - místostarosta
Město Hodonín - Koordinátorka KPSS
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Bc. Josef Čajka – činnost
v pracovní skupině
ukončena
Bc. Lucie Robková – činnost
v pracovní skupině
ukončena

Oblastní charita Hodonín

P

Oblastní charita Hodonín

P

SWOT analýza – PS Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi
POZITIVNÍ
SILNÉ STRÁNKY
-

NEGATIVNÍ
SLABÉ STRÁNKY
Co můžeme ovlivnit?
Dostatečná síť služeb pro cílové
- Nízký zájem vedení města
skupiny
Veřejná fóra a činnost OSaŠ
- Nízká informovanost a neznalost
kompetencí
Systém prostupného bydlení
- Chybí krizové lůžko (byt)
Dobrá spolupráce MěÚ (OSaŠ)
- Chybí AD pro ženy bez dětí
s poskytovateli služeb
Splátkové
kalendáře,
možnost
- Chybí právník v Charitní poradně
odpuštění penále
Charitní
poradna
–
řešení
- Nízká
informovanost
veřejnosti
zadluženosti klientů – zdarma
o problematice osob soc. vyloučených
Činnost
terénních
soc.
prac.
při MěÚ Hodonín

PŘÍLEŽITOSTI
- Vzrůstá počet lidí v cílové skupině
(rozvoj služeb)
- Spolupráce s ÚP, PaMS, vězeňská
služba ČR (informovanost, využít
ochoty spolupráce)
- Úprava pravidel prostupného bydlení
– individ. posuzování – viz Brno
- Multidisciplinární
spolupráce
na řešení situace klientů
posouvat dál, společné postupy

HROZBY
- Nedostatek financí na provoz služeb
-

Nedostatek pracovníků (např. OCH –
Káčko)

-

Vzrůstá
počet
lidí
v cílových
skupinách
Nejednotná realizace metodických
postupů (např. ÚP)

-

Co nemůžeme ovlivnit?
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Nižší zájem o AD (díky ubytovnám)
Zadluženost klientů
Nestabilní
zázemí
noclehárny
a denního centra
Ukončení projektu – konec práce
terénních soc. prac.
FB – natáčení lidí – stigmatizace,
ohrožení osob na ulici
Chybí služby pro sociálně vyloučené
osoby seniorského věku

Vývoj v oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením, v problémech
a krizi v letech 2018 -2020
Hlavním záměrem pracovní skupiny ve výše uvedeném období je udržet stávající minimální
sít sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, ale také posílit kapacitu vybraných služeb
pracujících s cílovou skupinou osoby ohrožených sociálním vyloučením, v problémech a krizi.
a zajistit vhodné zázemí pro fungování sociálních služeb (např. noclehárna). Neméně
podstatnou aktivitou v dalším období bude spolupráce organizací za účelem monitorování
migrace obyvatelstva a snižování sociálního vyloučení osob v ORP Hodonín.
PRIORITA 9.

PODPORA INTEGRAČNÍCH AKTIVIT OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍ
VYLOUČENÍM

Zdůvodnění priority

Ve správním obvodu ORP Hodonín převládá vyšší míra nezaměstnanosti
v porovnání s celostátní úrovní i krajskou mírou nezaměstnanosti. Tato
skutečnost velmi výrazně ovlivňuje charakter poskytované sociální práce,
neboť se ve většině případů jedná o dlouhodobě nezaměstnané klienty,
klienty bez jakéhokoliv odborného vzdělání či z jiných důvodů na trhu
práce obtížně umístitelných klientů. Výjimkou nejsou ani sociálně
nepřizpůsobivé osoby, které k nám přichází ze Slovenska.
S ohledem na tyto skutečnosti se potýkáme s řešením dalších sociálně
patologických jevů, které sebou nezaměstnanost přináší - zadluženost,
závislosti na OPL, řešení insolvencí, ztráta bydlení apod.

Opatření 9.1.

Využívání multidisciplinární spolupráce a případových konferencí
v práci s touto cílovou skupinou

Popis opatření a
zdůvodnění
Dopad na cílovou
skupinu
AKTIVITY
Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení

Jednotliví sociální pracovníci budou pro společnou práci vybírat klienty, se
kterými pracují a u nichž se ukazuje potřeba multidisciplinárního přístupu
(současné problémy bytové, finanční, apod.).
Spolupráce a předávání informací z profesních oblastí, povedou k získání
většího rozhledu všech zúčastněných a komplexnějšímu řešení
nepříznivých situací klientů.
Multidisciplinární tým se bude setkávat dle potřeby při řešení
konkrétního problému klienta.
Leden 2018 – neurčito
Realizátorem je Město Hodonín, Odbor sociálních věcí a školství
Partnery jsou poskytovatelé sociálních služeb, ÚP, Městská Policie,
Městská bytová správa, majitelé a správci ubytoven
Stávající počet sociálních pracovníků odboru sociálních věcí a školství,
včetně sociálních pracovníků v rámci projektu „Podpora sociální práce
v ORP Hodonín“, bez zvýšených materiálových nákladů a nároků na
prostor (bude využit stávající).
Stávající mzdové náklady sociálních pracovníků.
Státní účelová dotace na výkon sociální práce poskytovaná Ministerstvem
práce a sociálních věcí.
Počet podpořených osob
Počet konání multidisciplinárních týmů
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Opatření 9.2.

Popis opatření
a zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY
Časový harmonogram
Realizátoři a partneři
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení

Zachování úvazků terénních pracovníků MěÚ i po skončení
projektu Podpora sociální práce v ORP Hodonín
V rámci projektu „Podpora sociální práce v ORP Hodonín“ byli od 1.3.2017
přijati 2 noví sociální pracovníci – koordinátor sociální podpory a terénní
sociální pracovník, a to na dobu určitou po dobu trvání projektu
(do 28.2.2019).
Náplň jejích pracovní činnosti:
 vyhledávání, navazování kontaktu s klienty v jejich přirozeném
sociálním prostředí se zaměřením na klienty, kteří potřebují
dlouhodobou péči, osoby se zdravotním postižením či duševním
onemocněním a spolupráce s nimi a jejich blízkými,
 síťování a spolupráce především se sociálními pracovníky (OSPOD,
ÚP, poskytovatelé sociálních služeb), dalšími subjekty veřejné
a státní správy a veřejnými službami,
 zplnomocňování klientů za účelem ovlivnění prostředí a podmínek
svého života, komunitní sociální práce, interdisciplinární
spolupráce, multidisciplinární spolupráce s dalšími odborníky
a aktéry,
 plánování podpory dle individuálních potřeb, zdrojů a možností
klienta, spoluvytváření a koordinace preventivních aktivit,
pořádání případových konferencí a cílených setkávání, depistáž,
prezentace sociální práce v obci pro občany/širší veřejnost.
Již v roce 2017 se ukazuje nepostradatelnost těchto dvou pracovníků,
neboť vykonávají sociální práci zaměřenou na depistáž a práci v terénu,
zaměřenou zejména na osoby bez domova.
Výsledky jejich práce spočívají v jasných posunech několika klientů, kteří
díky sociálním pracovníkům získali bydlení, práci a pobírají dávky hmotné
nouze.
Důkazem dobře prováděné sociální práce je také důvěra klientů, kteří
sociální pracovníky sami vyhledávají.
Zintenzivnění práce v terénu, a to zejména ve spádových obcích.
Více sociální práce zaměřené na doprovázení klienta, který se díky
intenzivní sociální práci dokáže vrátit zpět do společnosti a tuto pozici si
dlouhodobě udržet.
Díky novým metodám, intenzivnímu vzdělávání, supervizím chceme
sociální práci zkvalitnit s jasnými výsledky pomoci konkrétním klientům.
Výkon sociální práce dle § 63 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi a dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Po skončení projektu, tj. od 1.4.2019 na dobu neurčitou
Město Hodonín, OSaŠ
2 pracovní úvazky sociálního pracovníka

1 úvazek 40.000,-Kč měsíčně
Státní účelová dotace na výkon sociální práce od MPSV
Počet úvazků od 1.4.2019 na OSaŠ
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Opatření 9.3.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY včetně
časového
harmonogramu
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 9.4.
Popis opatření
a zdůvodnění

Podpora vzniku ubytovacích kapacit pro ženy bez dětí
Ve správním obvodu ORP Hodonín jsou v současné době poskytovány
služby azylového bydlení pro muže a dále pro matky s dětmi. Samostatnou
skupiny však tvoří ženy bez dětí, které nespadají jako cílová skupina pod
žádnou službu. Nejsou zde odpovídající ubytovací možnosti pro ženy
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o např.
o ženy odcházející od partnera z důvodu domácího násilí. Ženy, které
přišly o bydlení z důvodu předluženosti. Další skupinou jsou matky, které
po odebrání dítěte spolupracují na jeho vrácení a potřebují mít zajištěno
také vhodné bydlení, kam by se dítě mohlo postupně vrátit. Ženy mohou
v současnosti využít služeb Noclehárny, ale jedná se pouze o nocleh, nikoli
bydlení. Ženy jsou tak často nuceny zdržovat se venku i přes noc, stávají se
tak často obětmi slovní i fyzické agrese od některých společensky
nepřizpůsobivých občanů.
Pouze ADMT v roce 2017 evidoval 4 případy, kdy samotná žena
potřebovala zajistit ubytování, aby jí mohly být vráceny děti do péče.
Zajištění lepších životních podmínek
Snížení výskytu osob bez přístřeší
Prevence sociálně patologických jevů
Opatření pomůže předejít kumulaci problémů spojených s životem žen
v nevhodných prostorách nebo přímo na ulici. V neposlední řadě může při
prostupnosti azylového bydlení pro ženy a pro ženy s dětmi přispět
k účinné sanaci rodiny po odebrání dítěte nebo dětí, zejména přispět
k jejich návratu při zajištěné podpoře pobytové sociální služby.
Leden 2018 a dále – vytipování klientek prostřednictvím stávajících
sociálních služeb, dále terénní šetření a práce sociální pracovnice /
sociálního pracovníka z azylového bydlení
Jednání s majiteli ubytoven – vymezení bytů pro ženy
Příp. rozšíření služby Azylový dům pro matky s dětmi o cílovou skupinu:
ženy – v případě realizace opatř. 6.1
Město Hodonín, poskytovatelé služeb Azylový dům, ubytovny v Hodoníně
Minimální počet 10 klientek
Terénní sociální pracovníci a sociální pracovníci poskytovatelů sociálních
služeb. Prostorové – snaha o využití dosavadních kapacit ubytoven,
případně prostory poskytovatele Azylového domu.
Nelze v současné době specifikovat
MPSV, JMK, Město Hodonín, vlastní zdroje, v případě realizace opatření
6.1 – Evropské fondy
Počet podpořených osob
Nalezení poskytovatele služby, vhodných prostor, nedostatek finančních
prostředků na realizaci projektu
Nedosažení finančních prostředků na realizování stavby

Úprava podmínek Prostupného bydlení a přidělování sociálních
bytů
Řada mužů ohrožených sociálním vyloučením a mužů bez přístřeší při
řešení své bytové situace má možnost bydlení v Azylovém domě (dále
AD) nebo ubytovnách. AD je sociální služba, která nabízí klientům
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ubytování, ale která také vyžaduje dodržování podmínek a pravidel.
Sociální pracovníci služby jsou s uživateli v každodenním kontaktu a
pomáhají jim řešit osobní záležitosti, směřují je k osamostatňování. Tato
činnost na ubytovnách schází a ubytovaní musí dodržet pouze ubytovací
řád. Řada správců ubytoven však klientům akceptuje drobné prohřešky a
nemotivuje je k vyšší míře osamostatnění.
Nevýhodou AD je však délka ubytování, kdy zde uživatelé bydlí max.
jeden rok, poté mají omezené možnosti bydlení. Návrhem je upravit
podmínky přidělování sociálních bytů a prostupného bydlení tak, aby
osoby ukončující službu AD byly zvýhodněny v možnosti získat sociální
byt oproti osobám bydlících v komerčních ubytovnách. Je vhodné, aby

byl sociální byt přidělen lidem, kteří jsou schopni dodržovat určitý
režim a pravidla.
Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Předpokládané finanční
náklady
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Zajištění lepších životních podmínek
- Snížení výskytu osob bez přístřeší
- Prevence výskytu sociálně patologických jevů v městských či obecních
bytech
2-6/2018 Upřesnění požadavků na změnu v oblasti podmínek
prostupného bydlení a podmínek přidělování sociálních bytů
-6-9/2018 seznámení sociální komise s návrhy na změny
- 10/2018 odsouhlasení navržených změn v sociální komisi, následně
radou města
Pracovní skupina KPSS – Ohrožení sociálním vyloučením, v problémech
a krizi, odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociální pomoci a služeb
Cca 5 klientů
Bez finančních nákladů
Přijetí úprav podmínek Prostupného bydlení a podmínek přidělování
sociálních bytů
Neochota přijmout navrhované změny

PRIORITA 10.

POSÍLENÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Zdůvodnění priority

Výskyt sociálně patologických jevů jako je kriminalita, dlouhodobá
nezaměstnanost či zneužívání návykových látek je v ORP Hodonín vyšší,
než v ostatních správních obvodech obcí s rozšířenou působnosti JMK. Tím
je také ovlivněno množství sociálně vyloučených osob a osob ohrožených
sociálním vyloučením v Hodoníně a okolí. Vzhledem k těmto
skutečnostem je třeba nejen zachovávat sociální služby pracující s těmito
cílovými skupinami, ale některé služby je také třeba posílit, aby vykrývaly
větší poptávku klientů.

Opatření 10.1.

Rozšíření služby Kontaktního centra o 1 úvazek

Popis opatření a
zdůvodnění

Kontaktní centrum pracuje se třemi pracovníky na celkem 3,0 úvazku,
z toho 2,6 úvazku připadá na přímou práci s klienty.
Posláním zařízení je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů
návykových látek a jejich motivace ke změně životního stylu směrem
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Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů

Zdroje
lidské / materiální /
prostorové

k méně rizikovému užívání až abstinenci. Poradenství pro uživatele
nelegálních návykových látek, alkoholu, patologické hráče, jejich rodinné
příslušníky a blízké za účelem předání potřebných informací a poskytnutí
podpory s cílem aktivního řešení stávající situace klientem. Cílovou
skupinou jsou uživatelé nelegálních návykových látek, alkoholu
a patologičtí hráči starší 15 let. Jedná se o problémové a závislé uživatele
drog, pravidelné uživatele drog, příležitostné a rekreační uživatele drog,
abstinující uživatele drog, rodinné příslušníky a osoby blízké uživatelům
drog, patologické hráče a jejich rodinné příslušníky a osoby blízké.
Zařízení poskytuje ambulantní i terénní služby. Ročně tyto služby využívá
cca 300 osob. Čím dál více klientů využívá možnosti poradenství (drogové,
zdravotní, sociální, rodičovské)- jedná se o klienty přicházející z vlastní
vůle, rodiče mající doma dítě užívající drogy nebo experimentující
s drogami nebo matky uživatelky poslané pracovnicemi OSPOD. Každé
individuální poradenství trvá v průměru 60 minut a probíhá v časech
určených pro individuální plánování a poradenství mimo otevírací dobu
kontaktní místnosti a terénního programu. Současný počet pracovníků
není schopen plně zabezpečit poptávku ze strany klientů.
Rozšířením pracovního týmu o jednoho pracovníka by došlo k rozšíření
otevírací doby, ve které jsou poskytovány služby klientům, rozšíření doby
poskytování terénního programu a v neposlední řadě byla možnost
přijímat a pracovat s více klienty majícími zájem o řešení tíživé situace
spojené s rizikovým způsobem života (formou plánovaného poradenství).
Vyhlášení výběrové řízení, samotné výběrové řízení, přijetí nového
pracovníka, zaškolení nového pracovníka 12/2018
Rozšířením služby Kontaktního centra o dalšího pracovníka budou
vykonávány následující služby pro větší množství klientů 1/2019
Běžná činnost poskytovaná v rozšířeném časovém úseku (zahrnuje
asistenční služby (např. doprovod při vyřizování osobních záležitostí),
individuální poradenství pro klienty, individuální poradenství pro rodiče,
informační servis, kontaktní práce, motivační rozhovory, testování,
potravinový a hygienický a vitamínový servis, výměnný program injekčních
stříkaček (vč. nabídky čistého materiálu a poučení o bezpečné likvidaci,
korespondence s klienty ve VTOS, krizovou intervenci, socioterapii,
telefonní, internetové a písemné poradenství, osvětu směrem
k veřejnosti, besedy na K-centru pro ZŠ a SŠ, práce s rodinou klienta, sběr
pohozených stříkaček, základní zdravotní ošetření včetně neodkladné
první pomoci, zprostředkování léčby (detox, psychiatrické nemocnice,
terapeutické komunity) (od 1/2019 kontinuálně)
Kontaktní adiktologické centrum Vážka, Město Hodonín, Jihomoravský
kraj, Město Hodonín
77 celkem (včetně rodinných příslušníků a osob blízkých, alkoholiků
a patologických hráčů)
Lidské zdroje:
Mgr. Michaela Lamacká- VŠ vzdělání, obor sociální práce
Simona Hermannová- ZŠ vzdělání, 15 let praxe v oboru
nový pracovník od 1. 1. 2018- VŠ vzdělání, obor sociální práce
Prostorové zdroje:
Budova Kontaktního centra sídlí v přízemní rohové budově na ulici
Pančava v centru města v blízkosti autobusového nádraží i vlakového
nádraží. Budova je majetkem města a je v pronájmu na základě smlouvy
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Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 10.2.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /

o pronájmu.
V obci Dubňany pracujeme v rámci terénního programu v místnosti
na zdravotním středisku pronajaté městem Dubňany.
Terénní program je zajišťován služebním automobilem značky Citroen
Jumper, jehož majitelem je Diecézní charita Brno.
Materiální zdroje:
Materiální vybavení Kontaktního centra je uzpůsobeno přijetí dalšího
pracovníka (kancelářský nábytek, PC, tiskárny, apod.). Nástup nového
zaměstnance by neměl vliv na materiální zdroje zařízení.
Navýšení stávajícího rozpočtu o 429.900,- (=náklady na nového pracovníka
za rok)
MPSV, JMK, RVKPP, Město Hodonín
Počet klientů, počet výkonů, počet kontaktů, počet intervencí
Problém s nalezením stabilního pracovníka s patřičným vzděláním
a orientovaným na danou cílovou skupinu.
Nepodpoření rozvojového záměru ze strany JMK

Rozšíření Charitní poradny o 0,5 úvazku právníka
Charitní poradna je služba, která poskytuje kromě sociálního odborného
poradenství, také možnost podat insolvenční návrh dle zákona
o insolvenci. Je to jedna z možností, jak lidé s nižším příjmem mohou
uhradit své dluhy, ať už částečně nebo zcela. Poskytování této služby je
spojeno s povinnou garancí osoby s právnickým vzděláním. Pracovní
náplní takovéto osoby by bylo zajistit samotné podání návrhu (právní
úkon podání) – samotnou přípravu pokladů zajišťují pracovnici poradny.
Jeho dalším přínosem pro poradnu by bylo také odporné poradenství
a pomoc pro pracovníky poradny při řešení specifických problému či
dotazů na poradně.
V současné době se na Charitní poradnu obrací stále větší počet zájemců
o sestavení insolvenčního návrhu. Tento návrh mohou od 1. 7. 2017
podávat již jenom akreditované společnosti nebo advokátní/právnické
kanceláře. Tyto služby ale nejsou zdarma, zákonem stanovené maximum
4.000,- Kč tyto služby často překračují tím, že s klienty uzavírají různé typy
smluv, které již nejsou omezeny tímto nařízením, a cena se tak může
pohybovat okolo 15.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se na naši poradnu
obrací klienti především s nízkým, příp. minimálním příjmem, nejsou
schopni na takovéto podmínky přistoupit, aniž by se opětovně zadlužili
11/2018
–
12/2018
oslovení
vytipovaných
právníků
1/2019 – sepsání dohody/smlouvy dle dohodnutých podmínek
od r. 2019 – poskytování služeb právníka v prostorách poradny dle
smlouvy/dohody dle stanovených podmínek
Charitní poradna OCH Hodonín, Město Hodonín, Jihomoravský kraj
V současné době přichází cca 3 – 4 klienti s problematikou insolvence
měsíčně, předpokládáme od roku 2019 vzrůstající počet, cca 8 klientů
měsíčně.
Služby právníka by byly využívány v prostorách charitní poradny,
s využitím vybavení poradny (…kancelářské vybavení, internet apod.)
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prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Opatření 10.3.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

(
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Navýšení stávajícího rozpočtu o 221.600,- (=náklady na nového pracovníka
0,5 úvazku za rok)
MPSV, JMK, Město Hodonín, vlastní zdroje
Počet uživatelů a intervencí, počet podaných insolvenčních návrhů
Problém s nalezením stabilního pracovníka s patřičným vzděláním
Nepodpoření rozvojového záměru ze strany JMK

Příprava rozšíření služby Azylový dům s navýšením věku pro
cílovou skupinu a rozšířením kapacit v návaznosti na přesun
Chráněného bydlení
Azylový dům poskytuje pobytové sociální služby na přechodnou dobu
osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Psychocentrum tuto službu poskytuje mužům ve věku do 64 let. Po
dosažení této věkové hranice nelze službu poskytnout, byť o ni opakovaně
žádají i starší zájemci. V těchto případech lze zájemce odkázat pouze na
ubytovny, anebo na domovy pro seniory, které jsou však pro tento typ
cílové skupiny spíše nedosažitelné.
Eliminace nežádoucích jevů spojených s bezdomovectvím na území města
a s tím souvisejících sociálně patologických jevů – rozšíření okruhu cílové
skupiny a uspokojení poptávky ze strany žadatelů o sociální službu.
1. Rozšíření věkové struktury cílové skupiny do 68 let
Podání žádosti o rozšíření věkové struktury cílové skupiny (2018)
Získání nové registrace a pověření Jmk (2018 -2019)
Poskytování sociální služby rozšířené cílové skupině (2019)
2. Navýšení kapacity služby o 10 lůžek (v případě přesunu služby chráněné
bydlení a naplnění Opatření č. 4.2)
- Podání žádosti o navýšení počtu lůžek služby
- Získání nové registrace a pověření Jihomoravským krajem
- Poskytování sociální služby v rozšířených prostorách (harmonogram
realizace této aktivity bude realizován v návaznosti na plnění
Opatření č. 4.2, tj. cca v roce 2021)
Ad č. 1. 2018 – 2019
Ad č. 2. 2020 a dále
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s., Město Hodonín, Jihomoravský
kraj
Nedojde-li k navýšení lůžek cca 45 osob ročně,
Při navýšení kapacity služby cca 55 osob ročně.
Pracovníci Psychocentra
Vícezdrojové financování provozu služby
Prostory Psychocentra
Nelze dosud určit
Standardní vícezdrojové financování služby (příjmy od uživatelů, provozní
dotace JmK, Města Hodonína a obcí, anebo navazující individuální projekt
Jihomoravského kraje)
Vydaná registrace a pověření Jihomoravským krajem,
Počet uživatelů,
Počet naplněných lůžkodnů
Nerozšíření registrace Jihomoravským krajem a dále nenaplnění Opatření
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č. 4.2

Opatření 10.4.

Popis opatření
a zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /

Zajištění provozního zázemí Nízkoprahového denního centra
a noclehárny pro lidi bez přístřeší
Je nutno řešit situaci, v níž se dlouhodobě nacházejí služby pro lidi
bez domova v Hodoníně. V současné době služby nemají stabilní zázemí,
po výpovědi z budovy Českých drah, kde byly provozovány od roku 2003,
se nacházejí v provizorních prostorách pronajatých od soukromého
vlastníka do konce roku 2017. Prostorové podmínky si vyžádaly snížení
kapacity služeb, u NDC z původních 16 osob na 12 osob, u NC z původních
20 na 10 osob. Z historie provozu obou služeb od r. 2003 se jeví tyto
kapacity jako nízké.
Jako krátkodobé řešení bude realizováno nové přestěhování v roce 2018,
které však, především pro vysokou finanční náročnost nelze považovat
za trvalé. V této podobě se služby vracejí na kapacitu dle pověření JMK, tj.
NDC 16 osob, NC 20 osob.
Nové působiště bude již třetím v historii těchto služeb v Hodoníně, což
má, spolu s trvalou nejistotou negativní dopad na cílovou skupinu osob.
Důsledkem tohoto stavu je trvale vysoký počet osob bez přístřeší, které
přebývají v nevyhovujících podmínkách v různých lokalitách města, včetně
jeho centrálních částí.
Služby budou trvale zajištěny v dvoupodlažní budově, v lokalitě Plucárna
v Hodoníně, kde je zajištěna bezproblémová dostupnost služeb
pro cílovou skupinu (vzdálenost od centra města 5 min. chůze, zde se
nachází Městský úřad, autobusové nádraží, poliklinika, vlakové nádraží
a obchodní centra. Úřad práce a sociální služby jsou dosažitelné do 10
min. pěšky).
V budově bude v 1 NP provozováno Nízkoprahové denní centrum
o okamžité kapacitě 16 osob, které budou mít k dispozici kontaktní
místnost se službami podle § 61 Nízkoprahová denní centra zákona
č. 108/ 2006 o sociálních službách, sociální zázemí (sprchy, WC – muži
ženy), s možností využití pračky a sušičky.
V 2 NP bude provozována Noclehárna o kapacitě 20 osob, zajištěny budou
služby dle § 63 Noclehárny Zákona 108/ 2006 o sociálních službách.
Realizace – klíčové aktivity
I etapa
I/1 nákup pozemku pro stavbu budovy – již realizováno v roce 2016
I/2 zpracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení
zpracování žádosti o získání dotace z EU (2018)
II etapa
II/1 výběrové řízení na dodavatele stavby (2019)
II/2 výběrové řízení na dodavatele vybavení
III etapa
III/1 realizace výstavby (2019-2022)
III/2 vybavení budovy (2022-2023)
III/3 kolaudace (2023-2024)
OCH Hodonín, Město Hodonín, Jihomoravský kraj
NDC 16 osob, NC 20 osob
Úvazky pracovníků se nebudou navyšovat. Materiální zdroje na provoz
jsou zajištěny z projektu z dotací MPSV, JMK, Města Hodonín a vlastních
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prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

zdrojů
17 mil Kč.
MPSV, Evropské fondy, Město Hodonín, Jihomoravský kraj, dary, vlastní
zdroje
Realizace stavby, počet uživatelů, obložnost
Nezajištění finančních prostředků na realizaci stavby
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3.7 PRŮŘEZOVÉ PRIORITY
K prioritám, které se dlouhodobě dotýkají téměř všech cílových skupin uživatelů sociálních služeb,

patří především potřeba zachování kapacit služeb v síti ORP Hodonín, s tím spojená nutnost zajištění
finanční podpory těmto službám. Níže uvedené specifické oblasti mnohdy přesahují oblast sociálních
služeb, ale zaměřují se na témata a problémy zasahující nad rámec sociálních služeb definovaných
zákonem o sociálních službách a se sociální oblastí úzce souvisí. Jde o témata, která jsou dlouhodobě
na pracovních skupinách komunitního plánování diskutována s tím, že je třeba se jimi zabývat, trvale
na ně upozorňovat a informovat o případných důsledcích jejich neřešení Nesmíme např. zapomínat
na nutnost neustálého zabezpečování a zvyšování informovanosti veřejnosti o sociální oblasti.
V poslední době novější témata, která se dotýkají více cílových skupin, jsou např. zajišťování
dobrovolnictví v regionu, nutnost poskytování podpory pečujícím osobám, protože právě ty (kromě
registrovaných poskytovatelů sociálních služeb) zajišťují péči osobám z řad seniorů nebo zdravotně
handicapovaných.
Jedním z nejpalčivějších a nejdiskutovanějších témat posledních cca 3 let je nesystémové nastavování
pravidel financování a tím pádem i ohrožování kvality sociálních služeb, které nemohou dostatečně
zaplatit kvalifikovaný personál. Zaměstnanci poskytující přímou péči (často finančně podhodnoceni)
odchází ze sociální oblasti buď do zahraničí, nebo do komerční sféry, kde získají vyšší plat za méně
náročnou a zodpovědnou práci. Nové zaměstnance je ale také obtížné nalézt, protože většinou jde
o práci psychicky (a mnohdy i fyzicky) velmi náročnou a finančně i společensky nedoceněnou.

PRIORITA A

ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI A OSVĚTY UŽIVATELŮ, VEŘEJNOSTI A
POLITICKÝCH REPREZENTANTŮ OBCÍ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Zdůvodnění priority

Téma informovanosti o sociálních službách, ale i o problematice uživatelů
sociálních služeb a dalších oblastech, které jsou s danou problematikou
spjaty, se objevuje velmi často ve všech pracovních skupinách, ve většině
připomínek uživatelů sociálních služeb či zájemců o ně.
Informace o sociální oblasti hledá konkrétní jedinec, až u něj (nebo osoby
jemu blízké) vznikne potřeba řešit nějakou nepříznivou situaci. Cílem této
priority je zajistit těmto osobám co nejsnazší přístup k informacím v době,
kdy daný problém řeší. Důležité je postupně zvyšovat povědomí u široké
odborné i laické veřejnosti o sociálních službách, o tom, kde mohou
v danou chvíli potřebné informace nalézt, případně kam se obrátit.
Nutností je zajistit systémovou a komplexní informovanost o sociálních
službách a pomoci. Do tohoto komplexu je nutné zapojit nejen
poskytovatele sociálních služeb, ale i zástupce dalších institucí (např. ÚP,
OSSZ apod.) a také představitele spádových obcí.

Opatření A.1.

Realizace aktivit z oblasti informovanosti a osvěty v sociální
oblasti pro odbornou veřejnost

Popis opatření
a zdůvodnění

Opatření zahrnuje aktivity již realizovaného projektu, který cílí na zajištění
komplexní a systémové informovanosti v sociální oblasti. Zejména jde
o setkávání odborných pracovníků poskytovatelů sociálních služeb
a dalších institucí, které cílové skupiny KPSS nejčastěji vyhledávají a řeší
s nimi své problémy. Tito zástupci na společných odborných setkání
(kulatých stolech) prezentují informace o stěžejních činnostech
a problémech, které s lidmi nejčastěji řeší. Pracovníci jednotlivých
organizací přitom získají podrobné informace o činnostech ostatních
organizací. Odborný pracovník projektu zpracuje návrhy postupu
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Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování

Opatření A.2.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

nejvhodnějšího systému přenosu informací, které následně budou
diskutovány s organizacemi a odborníky a zaváděny do praxe. Následně
budou jednotlivé informační materiály předávány v souladu s touto
strategií. Do přenosu informací budou zapojeni i další – dosud nezapojení
potencionální informátoři (např. ordinace obvodních lékařů, obecní
knihovny apod.).
- zvýšit informovanost o sociálních službách mezi veřejností i mezi
odborníky
- lepší orientace v nabídce sociálních služeb
- omezení sociálního vyloučení
- ulehčení momentální nepříznivé situace
- vyšší orientace dotčených subjektů v nabídce sociálních služeb
Realizace kulatých stolů o problematice CS Zdravotně postižení
Realizace kulatých stolů o problematice CS Osob ohrožených sociálním
vyloučením
Zpracování návrhu postupu nejvhodnějšího systému přenosu informací
Seznámení odborné veřejnosti se strategií
Aktualizace webových stránek o sociálních službách v ORP Hodonín
Vydání Strategie pro komplexní a systematický přenos informací (červen
2018) následné šíření informačních materiálů v souladu s postupem
Město Hodonín, OSaŠ, Poskytovatelé soc. služeb, ÚP, OSSZ, Obce ve SO
ORP Hodonín
Cca 10.000,- Kč na realizaci kulatých stolů a úpravu a zpracování strategie
Aktualizace webových stránek
Rozpočet projektu Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy

Realizace aktivit z oblasti informovanosti a osvěty v sociální oblasti
pro laickou veřejnost
Opatření zahrnuje řadu dalších doprovodných aktivit k systémovému
přenosu informací, např. pravidelné zveřejňování článků o sociálních
službách v obecních zpravodajích a Hodonínských listech, zhotovení letáků
o sociálních službách, a v neposlední řadě informační aktivity na sociálně
zdravotním pomezí. Sociální a zdravotní oblast spolu velmi úzce souvisí
a zdravotní péči musí často doplňovat sociální. Proto od uživatelů
sociálních služeb přišel námět pro zveřejňování informací o sociálních
službách v Nemocnici TGM Hodonín (na obrazovkách televizních přístrojů
v čekárnách ambulancí. Patří sem také aktualizace webových stránek:
www.socialnisluzby-hodonin.cz a prezentace sociálních a návazných
služeb na Dni sociálních služeb.
Lepší informovanost o službách
směřování lidí v problémech ke snadnějšímu řešení situace
lepší orientace v nabídce sociálních služeb
- omezení sociálního vyloučení
- ulehčení momentální nepříznivé situace
Oslovení redakčních rad (3/2018), zpracování článků a životních příběhů
(průběžně od 4/2018 měsíčně – každý poskytovatel), příprava informací
o sociálních službách a jejich grafické zpracování a výtisk (4-8/2018),
příprava a realizace Dne sociálních služeb (3-6/2018) a (3-6/2019),
natočení spotů o sociálních službách, smluvní zajištění spolupráce
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Realizátoři a partneři

Předpokládané finanční
náklady

Předpokládané zdroje
financování

Opatření A.3.

Popis opatření
a zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY a časový
harmonogram

Realizátoři a partneři
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování

s Nemocnicí TGM Hodonín, technická příprava videopřehrávání (610/2018), zahájení vysílání spotů o sociálních službách (10/2018), zahájení
jednání o vysílání spotů v čekárnách dalších zdravotnických zařízení v ORP
Hodonín. Úprava webových stránek – aktualizace nabídky služeb za celý
okres Hodonín.
Město Hodonín, OSaŠ, Obce ve SO ORP Hodonín, Poskytovatelé sociálních
služeb, Nemocnice TGM Hodonín
Články bez nákladů
Den sociálních služeb v roce 2018 za ORP: 60.000,- Kč
Den sociálních služeb v roce 2019 za okres: 90.000,-Kč
Prezentace sociálních služeb ve videospotech: 75.000,-Kč
Úprava webových stránek sociální služby Hodonín 90.000,- Kč
ESF ČR - Rozpočet projektu Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí
ESF ČR – Rozpočet projektu Podpora procesu komunitního plánování
a dalších navazujících činností
Město Hodonín – rozpočet – kofinancování projektů

Vydání tiskových publikací v rámci komplexní informovanosti
veřejnosti o sociální oblasti
Informace o organizacích a sociálních službách by měly být ve sjednocené
formě dostupné nejenom v elektronické podobě, která je zejména
v poslední době upřednostňovanou formou, ale stále je nutné zajišťovat
i tištěnou formu publikací. I když je zřejmé, že tyto materiály rychleji
zastarávají, velká část veřejnosti (zejména seniorského věku) vyhledává
informace mimo internet. Materiály je nutné přizpůsobovat tak, aby mu
uživatelé a veřejnost rozuměli a měli k nim přístup. Proto je nutné mít
k dispozici alespoň část informací v listinné podobě a zajistit jejich
dostupnost směrem k potřebným osobám.
Zpřehlednění organizací působících v regionu Hodonínsko (Hodonín
a spádové obce) v sociální oblasti
Umožnění k poskytování informací z místních úrovní (obce, lékaři apod.)
Rychlejší kontakt na vhodné poskytovatele sociálních služeb
Sestavení průvodce, jak postupovat v nepříznivé situaci pro CS rodiny
(leden-únor 2018), pro CS Ohrožení sociálním vyloučením (březen-duben
2018), pro CS Zdravotně postižení, duševně nemocní (květen-červen 2018)
Vydání informačních letáků o sociálních službách v ORP Hodonín
(2.pol.roku 2018)
Vydání okresního katalogu sociálních a návazných služeb (2-5/2019)
Město Hodonín, OSaŠ, Obce ve SO ORP Hodonín
Průvodce nepříznivých soc. situací – 30.000,-Kč pro jednu CS
Informační letáky sociálních služeb - 90.000,-Kč
Vydání Okresního katalogu sociálních a návazných služeb – 150.000,-Kč
ESF ČR - Rozpočet projektu Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí
ESF ČR – Rozpočet projektu Podpora procesu komunitního plánování
a dalších navazujících činností
Město Hodonín – rozpočet – kofinancování projektů
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PRIORITA B.

PODPORA A STABILIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Zdůvodnění priority

Cílem této priority je v souladu se zákonem o sociálních službách
i v souladu se zákonem o obcích zajistit potřebným občanům ORP
Hodonín dostupnou síť podpory a pomoci, kterou mohou využít v případě
nepříznivé sociální situace.
Již od roku 2013 zajišťujeme Minimální síť sociálních služeb města
Hodonína, od roku 2015 garantujeme Minimální síť sociálních služeb
za celé ORP Hodonín. Toto zajišťujeme v souladu s požadavky
Jihomoravského kraje s ohledem na potřebnost občanů našeho regionu.
Od roku 2016 došlo k zásadní změně v celém systému financování
sociálních služeb, který byl uveden do souladu s předpisy Evropské unie
o veřejné podpoře a v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise
(2012/21EU), které řadí sociální služby mezi služby obecného
hospodářského zájmu. Sociální služby jsou nyní financovány formou
vyrovnávacích plateb. Výpočet vyrovnávacích plateb určuje hlavní donátor
služeb – vydavatel Pověření o poskytování služeb obecně hospodářského
zájmu (JMK nebo MPSV).
Výpočet finanční spoluúčasti měst a obcí se odvíjí od aktuálně platných
Pravidel řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb pro aktuální rok. Tyto pravidla
v současné době nejsou nastaveny tak, aby zajistily službám potřebnou
stabilitu. Proto je snahou této priority postupovat sice v zákonném
souladu s právními normami, ale současně tak, aby byla v co největší míře
zabezpečena službám jistota fungování.
Proto každoročně upravujeme Program na podporu registrovaných
sociálních služeb a také jednáme se zástupci obcí regionu na dohodnutí
konkrétních pravidel finanční spoluúčasti tak, aby byly kapacity
potřebných sociálních služeb zachovány a aby finanční prostředky
sociálním službám byly zajištěny z naší strany v dostatečné míře
a v časovém předstihu.

Opatření B.1.

Zachování stávajících kapacit v sociálních službách zařazených
v Minimální síti sociálních služeb v ORP Hodonín

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou

V ORP Hodonín je zajištěna pro občany regionu dlouhodobě stabilní síť
sociálních služeb. Na těchto službách se finančně spolupodílí Město
Hodonín společně se spádovými obcemi.
Základním cílem tohoto opatření je především zachování a udržení
stávající Minimální sítě sociálních služeb v ORP Hodonín tak, aby
nedocházelo k jejímu omezování a klienti služeb nepřicházeli o potřebnou
podporu.
Pro rok 2018 bylo do Minimální sítě registrovaných sociálních služeb ORP
Hodonín zařazeno celkem 25služeb, které bude město Hodonín a spádové
obce spolufinancovat.
Přehled těchto služeb zařazených do Minimální sítě sociálních služeb
za ORP Hodonín je uveden v kapitole 4 tohoto materiálu (způsob zajištění
sociálních služeb).
Tato síť není neměnná, ale je každoročně aktualizována.
Rozvoj sociálních služeb je připravován metodou komunitního plánování,
které probíhá na úrovni ORP i na úrovni kraje.
- dobrá dostupnost (časová i místní) potřebných základních typů
122

skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování

Opatření B.2.

sociálních služeb
- předcházení sociálnímu vyloučení osob žijících v ORP Hodonín
- zajištění životních a sociálních potřeb osob žijících v ORP Hodonín
Posouzení žádostí do Minimální sítě města Hodonína i Minimální sítě ORP
Hodonín (leden až duben)
Pravidelné sledování benchmarkingu a jeho rozpracování, s následným
přenosem směrem k představitelům obcí
Jednání se spádovými obcemi a sestavení výše uvedených Minimálních sítí
a jejich schválení v příslušných orgánech (duben až září)
Jednání poskytovateli soc. služeb ohledně rozpočtů k poskytnutí garancí
(květen až říjen)
Schválení programu na registrované sociální služby na následující
kalendářní rok (květen až září)
Vyhlášení dotačního řízení a sběr žádostí na financování registrovaných
sociálních služeb (září až listopad)
Předložení posouzených žádostí do zastupitelstva (prosinec – nejpozději
leden)
Město Hodonín, spádové obce, ORP Kyjov, ORP Veselí nad Moravou,
Jihomoravský kraj, poskytovatelé soc. služeb
7 milionů Kč ročně
Rozpočet města Hodonína, rozpočty spádových obcí

Rozvoj potřebných služeb pro dané období s využitím
nadregionální spolupráce (rozpracováno v jednotlivých prioritách)

Opatření B.3.

Udržení a rozvoj procesu KPSS a pokračování spolupráce se
spádovými obcemi

Popis opatření a
zdůvodnění

Cílem opatření je zabezpečení podpory procesu KPSS v ORP Hodonín.
V Hodoníně je proces KPSS realizovaný již od r. 2004, od r. 2007 za celé
území SO OPR Hodonín a dá se tedy tvrdit, že jde o proces, který se stal
základem pro plánování a financování sociálních služeb, pro komunikaci
města s poskytovateli služeb a také s jejich uživateli.
Proces zajišťuje stále živou diskuzi o tom, jakým směrem se mají sociální
služby v našem regionu ubírat. Mimoto určuje, na co je potřeba se
zaměřit, kde je potřeba rozvoje služeb a také mapuje potřeby uživatelů
a jejich vývoj v čase.
Plánování sociálních služeb je nekončící proces hledání kompromisu mezi
potřebami uživatelů sociálních služeb a možnostmi zadavatelů sociálních
služeb v regionu.
Proces KPSS je důležitý i z hlediska získávání financí z dalších zdrojů,
především z fondů Evropské unie, kdy bývá vyžadován soulad daného
projektového záměru se schválenými strategickými dokumenty města (či
městem stanovenými prioritami) – tedy mimo jiné s aktuálním
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Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování

komunitním plánem. Nutné je i dokončení realizace projektu Podpora
procesu komunitního plánování a dalších navazujících činností v ORP
Hodonín
- přehlednost a spolupráce v oblasti sociálních služeb
- dobrá dostupnost sociálních služeb
- aktivizace cílových skupin a zapojených občanů
- snižování lhostejnosti k sociální problematice
- transparentnost v oblasti financování
- zapojení obcí do problematiky soc. služeb a patologických jevů zvýší
informovanost a zájem představitelů obcí
Zachování a optimalizace struktury KPSS (řídící skupiny a pracovních
skupin (aktualizace členů)
zachování úvazku koordinátora KPSS včetně zachování zástupnosti
Pravidelné setkávání pracovních skupin (min. 3x ročně) a řídící
skupiny (min. 3x ročně)
Každoroční revize minimální sítě soc. služeb
pravidelná účast zástupce OSaŠ na poradách starostů spádových
obcí,
pravidelný přenos informací o kapacitách, nákladovosti
a výkonnosti sociálních služeb působících v ORP Hodonín
přenos informací ze sociální oblasti
Jednání se spádovými obcemi (min. 2x ročně)
Sledování benchmarkingu do 31.5. kalendářního roku
Schůzky se zástupci ORP Kyjov a Veselí nad Moravou (min. 2x
ročně)
Účast koordinátora na pracovních setkáních koordinátorů KPSS
na JMK a spolupráce s metodiky
Město Hodonín, OSaŠ, pracovní skupiny a řídící skupina KPSS,
poskytovatelé soc. služeb, spádové obce, koordinátoři z Kyjova a Veselí
nad Moravou
Plat koordinátora
Náklady projektu: cca 1,5 mil. do konce projektu 7/2019)
roční rozpočet procesu KPSS: 70.000,-Kč
Město Hodonín, Jihomoravský kraj, projekty z EU

Kritéria hodnocení

Počet realizovaných jednání pracovních skupin, řídící skupiny, se
spádovými obcemi, počet zapojených účastníků
Revize min. sítě
Realizace analýz potřebnosti soc. služeb

Opatření B.4

Optimalizace systému financování sociálních služeb

Popis opatření a
zdůvodnění

Financování sociálních služeb je realizováno v souladu se zák. č. 108/2006
Sb. vícezdrojově. Tzn. že na zajištění sociálních služeb se podílí stát, obce,
sami uživatelé a mnohdy také soukromá sféra formou sponzorských darů.
Města a obce mohou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění pozdějších předpisů §85 přispívat organizacím
na veřejněprospěšnou činnost. V poslední době však oblast financováních
sociálních služeb prochází velmi výraznými změnami. Finanční prostředky
poskytovatelům sociálních služeb musí být poskytovány v souladu s přímo
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Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje lidské / materiální
/ prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

použitelnými předpisy EU o veřejné podpoře (zejména Rozhodnutím
Komise ze dne 20.12.2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. Věst. L7,
11.1.2012).
S ohledem na tuto skutečnost se změnil způsob financování sociálních
služeb, kdy hlavním donátorem se stal příslušný kraj, v němž služba
působí. Jihomoravský kraj vydává pro každý rok pověření službám, které
má zařazeny v síti. Síť služeb je připravena ve spolupráci s obcemi
s rozšířenou
působností,
které
garantují
potřebnost
služeb
prostřednictvím garance spolufinancování. Jelikož v této oblasti
opakovaně dochází ke změně pravidel ze strany Jihomoravského kraje,
jsou každoročně upravovány také pravidla pro financování sociálních
služeb ze strany ORP Hodonín. Poskytovatelé sociálních služeb (zejména
neziskového sektoru) jsou každoročně v nejistotě, zda obdrží dostatečné
množství finančních prostředků k zajištění služby.
Je nutné pravidla spolufinancování usadit tak, aby poskytovatelé měli
větší jistotu. Ruku v ruce však musí mít také donátoři služeb (obce) jistotu,
že vkládané prostředky jsou službami čerpány efektivně a zajišťují tak
kvalitní provoz. Do pravidel financování musí být promítnuta i kontrola
čerpání dotací a také využití prostředků efektivním způsobem. Proto
město Hodonín bude opakovaně jednat jak se zástupci poskytovatelů, tak
i obcí v ORP a zástupci kraje, aby byl nalezen vhodný způsob financování
a kontrol nejen v oblasti čerpání dotací, ale i v oblasti efektivity služeb.
- udržení stávajících kapacit a naplňování potřeb uživatelů
- větší jistota poskytovatelů sociálních služeb
- 1.-4.měsíc kalendářního roku tvorba sítí na území ORP +
připomínkování pravidel pro vstup do příštího roku
- 3-11.měsíc jednání s poskytovateli sociálních služeb i spádovými
obcemi – výpočty nákladovosti a spolupodílu
- 4-6. měsíce připomínkování pravidel pro financování ze strany obce,
tak ze strany JMK
- 7-8.měsíc – zapracování připomínek
- 7.-12. měsíc dojednání způsobu kontroly
- 10-2.měsíc následujícího roku vyúčtování a zpráva o čerpání služeb
Město Hodonín, spádové obce, poskytovatelé soc. služeb, Jihomoravský
kraj
Cca 1500 klientů ročně
Ekonomové, koordinátoři KPSS, účetní na straně obcí
Cca 7,5 mil. ročně (částka ke spolufinancování obcí v případě realizace
všech plánovaných rozvojů)
Obecní rozpočty a krajský rozpočet
Schválení upravených pravidel pro financování soc. služeb
Neochota jednotlivých stran se dohodnout
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Opatření B.5.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Kritéria hodnocení
Rizika realizace opatření

Podpora spolupráce poskytovatelů soc. služeb s ISŠ Hodonín, p.o.
Od začátku školního roku 2017/2018 v ORP Hodonín byl na Integrované
střední škole otevřen obor: sociální činnost. Jedná se o maturitní obor,
jehož zaměření je na poskytování péče seniorům, zdravotně
znevýhodněným a dalším ohroženým skupinám. Vzhledem k tomu, že
řada služeb se v současné době potýká s nedostatkem kvalitního
personálu, nabízí se možnost – podílet se na formování kvalitních a oboru
znalých mladých lidí se zájmem a ochotou pomáhat. Mladí lidé mohou
naproti tomu pomoci s organizací celé řady aktivit, které v sociální oblasti
poskytovatelé nebo odbor sociálních věcí a školství pořádá (např. dny
otevřených dveří, den sociálních služeb aj.)
- kvalitní poskytování služby prostřednictvím odborně školeného
personálu
- studenti získají lepší a širší náhled do problematiky poskytování
sociálních služeb
- lepší znalost a pochopení potřeb uživatelů
- domluvení konkrétní formy spolupráce s více poskytovateli leden až
březen 2018
- možnost exkurzí u celé řady sociálních služeb (průběžně)
- spoluúčast na Dni sociálních služeb (červen 2018, červen 2019)
- domluvení stáží v sociálních službách působících v ORP Hodonín
ISŠ Hodonín p.o., koordinátor KPSS, poskytovatelé sociálních služeb v síti
ORP Hodonín
Počet uskutečněných exkurzí,
Počet nasmlouvaných poskytovatelů – stáže
Počet zapojených dobrovolníků do přípravy a realizace akce
Nezájem poskytovatelů sociálních služeb
Nezájem studentů

PRIORITA C.

PODPORA NÁVAZNÝCH PROJEKTŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Zdůvodnění priority

Sociální oblast je velmi široká a sociální služby jsou pouze jednou z jejích
výsečí. Řada problémů je řešena mimo gesci poskytovatelů sociálních
služeb, často však ve spolupráci s nimi. Priorita zahrnuje např. podporu
neformálně pečujících – např. rodinných příslušníků, kteří poskytují
dlouhodobě velmi náročnou péči o své blízké, kteří jsou na jejich pomoc
odkázáni. Tato skupina osob přitom dosud pro žádnou sociální službu není
cílovou skupinou. Proto řadu aktivit pro pečující zastřešuje odbor
sociálních věcí a školství. Také další projekty – např. dobrovolnictví či
výstavba a opravy budov, v nichž sídlí sociální služby

Opatření C.1.

Pokračování podpory neformální péče (viz. priorita Senioři)
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Opatření C.2.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje
lidské / materiální /
prostorové
Předpokládané finanční
náklady
Předpokládané zdroje
financování
Kritéria hodnocení

Podpora a rozvoj dobrovolnického centra
Cílem opatření je podpora Dobrovolnického centra Dobromysl (DCD),
které vzniklo v roce 2015 na základě předchozích komunitních plánů. DCD
vzniklo pod Centrem pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. DCD získalo
akreditaci MV ČR a zahájilo systematickou činnost s dobrovolníky. Již se
zapojilo několik desítek dlouhodobých dobrovolníků, kteří vykonávají svou
činnosti v sedmi organizacích v Hodoníně. Cílovými skupinami jsou senioři,
sociálně znevýhodnění, lidé s handicapem a děti.
Svou činností je DCD v Hodoníně ojedinělou aktivitou.
Dobrovolníci se klientům věnují individuálně nebo ve skupině. Nabízí jim
aktivizační činnosti vhodné pro vyplnění volného času, např. procházky,
hry, zpěv. Věnují se i procvičování kognitivních dovedností – vědomostní
hry, soutěže, četba, hry na procvičování paměti.
Dobrovolníci dále nabízejí svou pomoc v terapeutických dílnách či tvoření
s dětmi v dětském domově. Nabízejí svou pomoc při doučování.
Nabízejí klientům, pacientům, uživatelům svoji pozornost, podporu,
ochotu naslouchat.
Ve všech zařízeních, kde dobrovolníci působí, vhodně doplňují činnost
profesionálních pracovníků, kteří mnohdy nemají čas na to, se s daným
klientem zastavit.
 Zajistit kontinuální nábor dobrovolníků – prezentace na školách,
společné akce s dobrovolníky, kampaně
 Zajistit zaškolení a rozvoj dobrovolníků – jednání se zájemci
o dobrovolnictví, jejich motivace a mapování vhodného uplatnění,
uvedení na působiště a základní proškolení, zajištění dalšího vzdělávání
na základě aktuálních potřeb a supervize, zajištění pravidelných
setkávání pro společné sdílení zkušeností apod.
 Zvýšení povědomí o dobrovolnictví – běžné komunikační kanály, média
 Zvýšit prestiž dobrovolnictví – ocenění dobrovolníků apod.
 Rozvíjet dobrovolnickou činnost – nárůst počtu dobrovolníků, nárůst
počtu přijímajících organizací
 Zajistit vícezdrojové financování
 Zajistit evaluaci činnosti – kontinuální revize metodik dobrovolnického
managementu – přebírání příkladů dobré praxe
 podání žádosti o udělení akreditace MVČR na další období
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s., Město Hodonín,
koordinátorka KPSS,
100
Koordinátor DCD, dobrovolníci, zástupci přijímajících organizací, kontaktní
pracovníci pro dobrovolníky
Zázemí pro koordinátora a dobrovolníky – společná setkání, supervize,
vzdělávací akce, nábor
200 tis. ročně
Město Hodonín, MV ČR, nadace, dary



Počet dobrovolníků
Počet přijímajících organizací
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Rizika realizace opatření

Opatření C.3.




Počet podpor donátorů (včetně města Hodonína)
Nové formy ocenění dobrovolníků
Počet supervizí a vzdělávacích akcí pro dobrovolníky
Nedostatečné financování DCD – tím nedostatečná personální
kapacita, nedostatečná péče o dobrovolníky
Nedostatek zájemců o dobrovolnictví
Nezájem dalších organizací o dobrovolníky

Podpora projektů rekonstrukcí a výstavby budov sloužící jako
zázemí pro sociální služby nebo služby návazné
(rozpracováno v rámci každé cílové skupiny)
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4 Způsob zajištění sociálních služeb
Financování sociálních služeb
Financování sociálních služeb je založeno, v souladu s platnou legislativou, na systému
vícezdrojového financování. Kromě prostředků ze státního rozpočtu se na něm podílí kraje
a obce, případně také soukromý sektor, nadace a fondy. Příjmy poskytovatelů sociálních
služeb tvoří dále úhrady od uživatelů a finanční prostředky získané z projektů financovaných
Evropskou unií.
Ve vícezdrojovém modelu financování je nezbytně nutné, aby poskytovatelé sociálních
služeb nespoléhali dlouhodobě a výhradně pouze na finanční zdroje z dotačních systémů, ale
aby byli patřičně aktivní při zajišťování finančních prostředků i z jiných – alternativních
zdrojů.
Dotace z obecních rozpočtů jsou poskytovány proto, aby:
- byla zachována optimální struktura sociálních služeb na území města Hodonína a ORP
Hodonín v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb Hodonínska
- byl zachován systém vícezdrojového financování sociálních služeb na území
Jihomoravského kraje
Stále více odborníků se však shoduje na tom, že současný systém financování sociálních
služeb je neudržitelný a vyžaduje zásadní změnu (objevují se např. návrhy financovat některé
sociální služby ze sociálního pojištění).
Sociální služby jsou nově zařazeny mezi služby obecného hospodářského zájmu „SGEI“. Ty jsou
podskupinou služeb obecného zájmu, které jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi
ve veřejném zájmu. Jejich označení vypovídá o faktu, že mají hospodářskou resp. ekonomickou
povahu. Na tyto služby se proto vztahují soutěžní pravidla a tedy i pravidla veřejné podpory.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo dne 25.6.2015 Pravidla řízení o přiznání finanční
podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
Tímto materiálem se JMK zavázal financovat registrované sociální služby formou vyrovnávací
platby a v souladu s výše uvedenými předpisy Evropské unie, tzn. že poskytovatelům bude
vydávat pověření k vykonávání služby obecného hospodářského zájmu - poskytování sociální
služby na území Jihomoravského kraje. Shodně postupoval i pro rok 2018, když dne 22.6.2017
usnesením č. 512/17/Z6 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje Pravidla řízení o přiznání
finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních
služeb.
Také finanční prostředky přidělované obcemi v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění musí být poskytovány ve shodě s výše uvedeným, aby bylo zamezeno riziku
poskytnutí nedovolené veřejné podpory. Proto i Program pro přidělování dotací na podporu
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registrovaných sociálních služeb města Hodonína na rok 2018 byl připraven v souladu s těmito
předpisy.
Peněžní prostředky na podporu registrovaných sociálních služeb jsou poskytovány v souladu
s §105 zákona č. 108/2006, o sociálních službách k financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními
činnostmi u jednotlivých druhů organizacím, které obdrží od Jihomoravského kraje, jiného kraje
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu – sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, a to pouze těm, kteří
poskytují sociální služby na území města Hodonín nebo občanům města Hodonína. V určitých
případech může být poskytnuta registrovaným sociálním službám poskytující služby občanům
obce s rozšířenou působností Hodonín.
Dotace na sociální služby v ORP Hodonín je poskytována žadatelům ve třech pilířích:
A) Dotace poskytovaná poskytovatelům sociálních služeb registrovaným podle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jejichž služby jsou zařazeny
v Minimální síti města Hodonína, a kteří poskytují služby v souladu s aktuálně platným
Střednědobým plánem sociálních služeb Hodonínska.
B) Dotace poskytovaná poskytovatelům sociálních služeb registrovaným podle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří nejsou zařazeni
v minimální síti města Hodonína, avšak jsou zařazeni v Minimální síti sociálních služeb za ORP
Hodonín a zároveň poskytují služby občanům města Hodonína.
C) Dotace poskytovaná poskytovatelům sociálních služeb registrovaným podle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří nejsou zařazeni
v minimální síti, avšak jsou zařazeni v Minimální síti sociálních služeb za ORP Hodonín a zároveň
poskytují služby občanům na území obce s rozšířenou působností – Hodonín (občanům
spádových obcí).
Míra spolufinancování pro pilíř A:
Služby zařazené do Minimální sítě sociálních
služeb města Hodonína obdrží veřejnou
podporu ve výši: Služby odborného sociálního
poradenství (§ 37 zák. č. 108/2006 Sb.)
Služby sociální péče (vyjma pečovatelských služeb) (§
38 zák. č. 108/2006 Sb.)
Pečovatelské služby (§ 40 zák. č. 108/2006 Sb).
Služby sociální prevence (§53 zák. č. 108/2006 Sb.)

15%

8%
20%
20%

Tato procenta jsou přidělována z očekávaných reálných nákladů služby uvedených v žádosti
o finanční podporu, přičemž pro účely výpočtu podpory z tohoto Programu bude zohledněno
maximální navýšení rozpočtu o 10% (na mzdových položkách) oproti poslednímu ukončenému
roku nebo maximální částka vypočtená dle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční
podpory Jihomoravského kraje pro běžný rok, pokud je to pro službu výhodnější.
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Míra spolufinancování pro pilíř B:
Služby zařazené do Minimální sítě sociálních
služeb města Hodonína obdrží veřejnou
podporu ve výši: Služby odborného sociálního
poradenství (§ 37 zák. č. 108/2006 Sb.)
Služby sociální péče (vyjma pečovatelských služeb) (§
38 zák. č. 108/2006 Sb.)
Pečovatelské služby (§ 40 zák. č. 108/2006 Sb).
Služby sociální prevence (§53 zák. č. 108/2006 Sb.)

15%

8%
20%
20%

Služby zařazené do Minimální sítě sociálních služeb pro ORP Hodonín s vyznačením deklarace
podpory z ORP Hodonín, které mají prokazatelně uživatele z města Hodonína a spádových obcí
SO ORP Hodonín obdrží veřejnou podporu ve výši :
Tato procenta budou přidělována z očekávaných reálných nákladů služby uvedených v žádosti
o finanční podporu, přičemž pro účely výpočtu podpory z tohoto Programu bude zohledněno
maximální navýšení rozpočtu o 10 % (na mzdových položkách) oproti poslednímu ukončenému
roku nebo maximální částka vypočtená dle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční
podpory Jihomoravského kraje pro běžný rok, pokud je to pro službu výhodnější. U této
kategorie služeb je částka vztažena k počtu klientů z ORP Hodonín.
Míra spolufinancování pro pilíř C:
Služby zařazené do Minimální sítě sociálních
služeb města Hodonína obdrží veřejnou
podporu ve výši: Služby odborného sociálního
poradenství (§ 37 zák. č. 108/2006 Sb.)
Služby sociální péče (vyjma pečovatelských služeb) (§
38 zák. č. 108/2006 Sb.)
Pečovatelské služby (§ 40 zák. č. 108/2006 Sb).
Služby sociální prevence (§53 zák. č. 108/2006 Sb.)

15%

8%
20%
20%
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4.1 Informace o sítích sociálních služeb na Hodonínsku

Minimální síť sociálních služeb města Hodonína
„Minimální sítí sociálních služeb v Hodoníně“ je rozuměn souhrn sociálních služeb fungujících
na území města Hodonína, na jejichž existenci, rozvoji nebo vzniku má město Hodonín zájem
a finančně je podporuje.
Žádosti o zařazení do „Minimální sítě“ (příloha č. 2) se podávají písemně Řídící skupině pro KPSS
prostřednictvím Odboru sociálních služeb Městského úřadu Hodonín do 31.1. běžného roku, ta
je předkládá k projednání Sociální komisi ve věcech financování sociálních služeb a KPSS.
Žádosti o zařazení služby do Minimální sítě i žádosti o setrvání v minimální síti hodnotí Řídící
skupina KPSS dle níže uvedených kritérií. Zásadním formálním kritériem, při jehož nesplnění není
žádost dále posuzována, je registrace sociální služby a pověření žadatele k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu – sociální služeb na území Jihomoravského kraje, z něhož je
patrné, že služba je poskytována na území ORP Hodonín.
Změny v „Minimální síti sociálních služeb v Hodoníně“ na základě podaných návrhů na zařazení
do „Minimální sítě“ posoudí dle níže stanovených kritérií Řídící skupina pro KPSS a předloží návrh
sociálních služeb doporučených k zařazení do Minimální sítě sociálních služeb v Hodoníně
Sociální komisi ve věcech financování sociálních služeb a KPSS do 30.4. běžného roku.
Sociální komise ve věcech financování sociálních služeb a KPSS do stejného data na návrh Řídící
skupiny provede zhodnocení stávající „Minimální sítě“, kterou předloží na vědomí Sociální komisi
ve věcech financování sociálních služeb a KPSS.
Zástupci sociálních služeb, kteří si žádají o zařazení do Minimální sítě města Hodonína musí
do 31.1. aktuálního roku) vyplnit údaje týkající se nákladovosti a výkonnosti služeb do příslušné
benchmarkingové aplikace. Služby zařazené do Minimální sítě musí tyto údaje aktualizovat či
doplnit nejpozději do 31.1. následujícího roku, kdy jsou v minimální síti zařazeny.
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4.2 Kritéria pro zařazení do Minimální sítě města Hodonína
5 bodů

3 body

2 body

1 bod

0 bodů –
nezařazení
do MS

Služba je v
Hodoníně ojedinělá
typově nebo
cílovou skupinou,
poskytuje služby,
jejichž cílem je
podpora
samostatnosti a
začleňování
uživatelů do
společnosti či
odlehčení rodině

Služba je v Hodoníně
zastoupena více
poskytovateli, avšak
zajišťuje služby, bez
nichž by mohlo u
uživatelů dojít k
ohrožení na zdraví a
životě

služba je v
Hodoníně
zastoupena více
poskytovateli,
zajišťuje služby,
jejichž cílem je
podpora
samostatnosti a
začleňování
uživatelů do
společnosti či
odlehčení rodině

Aktivní účast na
KPSS v Hodoníně
(účast vyšší než
70%), při neúčasti –
omluva
nepřítomnosti,
konzultace
rozvojových
záměrů, dodávání
materiálů včas

Aktivní účast na
KPSS v Hodoníně
(´účast vyšší než
70%), služba však
nekonzultuje
rozvojové záměry.

Účast na KPSS
v Hodoníně (účast nižší
než 70%, materiály
dodány se zpožděním
nebo až na vyzvání,
občasné neomluvení
se z jednání

Nepravidelná účast
na KPSS nebo
neúčast, avšak
spolupráce
s odborem
sociálních služeb
(na vyzvání
dokládají potřebné
materiály a údaje,
informují o činnosti
v ORP Hodonín

Odbor
sociálních
služeb nemá
informaci o
sociální službě
a jejím
působení ve
městě
Hodoníně

Kritérium
provázanost

Služba je zařazena
v platném KPSS
Hodonínska jako
rozvojová a
zařazena v
rozvojových
záměrech JMK pro
dané období

Služba je zařazena
v platném KPSS
Hodonínska jako
rozvojová, ale
Jihomoravský kraj
službu nevymezuje
pro dané období
jako prioritní či
určenou k rozvoji

Služba je v souladu
s Komunitním plánem
sociálních služeb
Hodonínska pro dané
období i zařazena
v Základní síti služeb
v Jihomoravském kraji,
ale na příslušné
období není určena
k rozvoji.

Služba není
zařazena v Základní
síti sociálních služeb
Jihomoravského
kraje, ale je
v Komunitním
plánu sociálních
služeb Hodonínska.

Služba není
zařazena
v žádném
strategickém
dokumentu
v sociální
oblasti.

Kritérium počtu
klientů z
Hodonína

100% až 80%
hodonínských

79,99% až 60%
hodonínských
uživatelů

59,9%-40%
hodonínských
uživatelů

39,9%-20%
hodonínských
uživatelů

Méně než 20%
hodonínských
uživatelů

Kritérium
financování
z jiných zdrojů

Služba má zajištěno
vícezdrojové
financování a
příjem z tzv. dalších
zdrojů činí více než
100.000,-Kč
z celkových nákladů
služby.

Služba má zajištěno
vícezdrojové
financování a
příjem z tzv. dalších
zdrojů činí 50.000,Kč - 99.999,-Kč
celkových nákladů
služby

Služba má zajištěno
vícezdrojové
financování činí
20.000,-Kč - 49.999,Kč z celkových nákladů
služby.

Služba má zajištěno
vícezdrojové
financování činí
méně než 20.000,Kč z celkových
nákladů služby.

Služba je
financována
pouze
z jednoho
zdroje.

Kritérium
nákladovost

Poměr
personálních a
provozních nákladů

Poměr personálních
a provozních
nákladů je nastaven

Poměr personálních a
provozních nákladů je
nastaven optimálně

Poměr personálních
a provozních
nákladů služby není

Kritérium
specifika
potřebnosti

služba je v

Kritérium
spolupráce

Hodoníně
ojedinělá, bez
jejího výskytu by
uživatelé byli
ohroženi na zdraví
a životě (zajištění
poskytnutí stravy,
ubytování,
přenocování),
nebo by byla
výrazně ohrožena
společnost

uživatelů
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je nastaven
optimálně.

s odchylkou max.
5% od optima.

nebo s odchylkou
v rozmezí 5%-10%
oproti stanovenému
optimu.

dodržen (odchylka
činí více než 10%).

Kritérium
optimální
rozpočet

Rozpočet služby je
stanoven
přiměřeně,
v případě nárůstu
rozpočtu o více než
5% oproti
předchozímu
kalendářnímu roku,
je tento nárůst
adekvátně
zdůvodněn a pro
optimální výkon
služby je nezbytný.
U tzv. úhradových
služeb jsou příjmy
od uživatelů
stanoveny
adekvátně
k výpočtům veřejné
podpory. Příjmy od
uživatelů jsou
v souladu
s vykázanými
výkony služby.

Rozpočet služby je
stanoven
přiměřeně,
v případě nárůstu
rozpočtu o více než
5% oproti
předchozímu
kalendářnímu roku,
je tento nárůst
zdůvodněn U tzv.
úhradových služeb
jsou příjmy od
uživatelů stanoveny
neadekvátně
k výpočtům veřejné
podpory, tato
odchylka je však
přiměřeně
zdůvodněna a
nečiní více než 5%

Rozpočet vykazuje
drobné nesrovnalosti.
V případě nárůstu o
více než 5% chybí
zdůvodnění tohoto
nárůstu nebo toto
zdůvodnění není
adekvátní. U tzv.
úhradových služeb
jsou příjmy od
uživatelů stanoveny
neadekvátně
k výpočtům veřejné
podpory, tato
odchylka je však
adekvátně
zdůvodněna a činí 5%
až 10% stanoveného.

Rozpočet služby je
neoptimálně
nastaven, nebo
vykazuje hrubé
nesrovnalosti.
V případě
meziročního
nárůstu rozpočtu
vyššího než 5% není
tento nárůst
žadatelem
odůvodněn. U tzv.
úhradových služeb
jsou příjmy od
uživatelů stanoveny
neadekvátně
k výpočtům veřejné
podpory, odchylka
činí více než 10%
stanoveného.

Kritérium
personální
zajištění

Služba splňuje
poměr přímé péče
služby ku nepřímé
péči a odpovídá
požadované
výkonnosti

Služba splňuje
alespoň v jednom
bodu (poměr příme
a nepřímé péče
nebo výkonnost),
nebo ten bod který
nesplňuje je
s odchylkou do 5%

Služba nesplňuje
poměr přímé a
nepřímé péče a
stanovenou
výkonnost,
s odchylkou 5-10%

Služba nesplňuje
poměr přímé a
nepřímé péče a
stanovenou
výkonnost,
s odchylkou více
než 10%

Pro zařazení služby do Minimální sítě musí služba získat alespoň 60% z maximálního možného
množství bodů.
Změny ve struktuře „Minimální sítě“ (rozšíření, zúžení) vznikají schválením Zastupitelstva města
Hodonína, na doporučení rady města a návrh Sociální komise ve věcech financování sociálních
služeb a KPSS ve spolupráci s Řídící skupinou pro KPSS.
Minimální síť služeb pro ORP Hodonín
Přehled sociálních služeb sociální prevence, odborného sociálního poradenství a sociální péče
zahrnující definice sociálních služeb a jejich kapacit, jejichž zachování je v ORP Hodonín žádoucí,
a které představují nepodkročitelný základ pro sociální stabilitu dané lokality. Návrh Minimální
sítě sociálních služeb pro ORP Hodonín projedná koordinátor KPSS a financování sociálních
služeb s představiteli spádových obcí SO ORP Hodonín. Po zapracování návrhů od spádových obcí
předkládá koordinátor tento materiál jako návrh Sociální komisi ve věcech financování sociálních
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služeb a KPSS a následně Radě města ke schválení. Návrh minimální sítě ORP je deklarován
společně s ochotou obce/obcí podílet se na spolufinancování zařazených služeb.

Popis a podmínky pro vstup do sítí
Žádosti o dotaci mohou podávat poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru
poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, a to na sociální služby, jež jsou v souladu s aktuálně platným
Střednědobým plánem sociálních služeb Hodonínska, s aktuálně Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Jihomoravském kraji a jeho přílohami – Základní sítí sociálních služeb v JMK
pro běžný rok a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na běžný rok
a poskytují sociální služby na území města Hodonín nebo občanům města Hodonína nebo ORP
Hodonín. Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí VFP podle těchto pravidel je pověření žadatele
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu – sociálních služeb na území
Jihomoravského kraje.
V pilíři A jsou dotace poskytovány pouze sociálním službám, které jsou zařazeny do minimální
sítě sociálních služeb města Hodonína.
Žádosti o dotaci mohou podávat organizace splňující výše uvedené podmínky a mající tuto právní
formu: spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, charitativní organizace
a fyzické osoby, které na základě živnostenského oprávnění provozují sociální služby.
Organizace musí být registrována v ČR a vykonávat činnost v sociální oblasti a tuto svou činnost
musí vykonávat k prvnímu dni, kdy je možné podat žádost o dotaci alespoň 12 měsíců ve městě
Hodoníně či obcích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín. Ke dni podání
musí mít platnou registraci dané sociální služby.
Finanční podporu Město Hodonín neposkytuje na financování sociálních služeb (nebo jejích
částí), které jsou předmětem dotací z dalších evropských veřejných zdrojů, a to v souladu
s principem zabránění duplicitního financování stejných způsobilých nákladů/výdajů. V případě
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z evropských zdrojů v průběhu roku, na který byla dotace
již poskytnuta, musí příjemce dotace vrátit poměrnou část této dotace (dle doby na kterou je
dotace OPZ poskytnuta), a to do 30 dnů ode dne podpisu prohlášení příjemce o seznámení se
s rozhodnutím o poskytnutí dotace z evropských zdrojů.
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5 Přílohy
5.1 Seznam používaných zkratek:
AD – azylový dům
ADMt – Azylový dům pro matky s dětmi
ADHD- ADHD (zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – hyperkinetická
porucha (HKP)), porucha pozornosti s hyperaktivitou
AP JMK – Akční plán sociálních služeb Jihomoravského kraje
CDS – Centrum denních služeb
CPR – Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.
CPSP - Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
CS – cílová skupina
ČSÚ – Český statistický úřad
DCD – Dobrovolnické centrum Dobromysl
DD – Dětský domov
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPS – Dům s pečovatelskou službou
DPS Bažantnice – Domov pro seniory Bažantnice
DS – Domov pro seniory
DO – duševní onemocnění
ESF CR – Evropský sociální fond České republiky
EU - Evropská unie
CHPS – Charitní pečovatelská služba
IROP – Integrovaný regionální operační program
ISŠ – Integrovaná střední škola Hodonín, p.o.
JMK – Jihomoravský kraj
KP – komunitní plánování
KPSS – komunitní plánování sociálních služeb
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MěP – městská policie
MŠ – mateřská škola
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MT - Okresní multidisciplinární tým
MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR
NRP – náhradní rodinná péče
NNO – nestátní nezisková organizace
NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OSaŠ – Odbor sociálních věcí a školství
OA – osobní asistence
OCH - Oblastní charita Hodonín
OPL – omamné a psychotropní látky
OPZ – Operační program zaměstnanost
OZP – osoby se zdravotním postižením
OSPOD, SPOD – orgán sociálněprávní ochrany dětí
OSPS – oddělení sociální pomoci
OSSZ – okresní správa sociálního zabezpečení
o.p.s. – Obecně prospěšná společnost
PAS – porucha autistického spektra
PnP – příspěvek na péči
PPP – Pedagogicko-psychologická poradna
PS Homediss – Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
PS – pracovní skupina
p.o. – příspěvková organizace
RP – rodinná politika
SAS – sociálně aktivizační služba
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SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností
SPMP - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
SPRSS JMK

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

SRNM – Společenství Romů na Moravě Jekhetaniben pre Morava
SVP – Středisko výchovné péče
SWOT analýza – rozbor silných, slabých stránek, zhodnocení příležitostí a rizik
ÚP – Úřad práce ČR

VFP - veřejná finanční podpora
VTOS – výkon trestu odnětí svobody
VU3V – virtuální univerzita třetího věku
ZDP – Zelený dům pohody, p.o.
TP – těžce postižený
ZP – zdravotně postižení
ZTP – zdravotně těžce postižený
ZTP/P – zdravotně těžce postižený s průvodcem
z.s. – zapsaný spolek
ZŠ – základní škola
z.ú. – zapsaný ústav
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5.2 Přílohou Střednědobého plánu sociálních služeb Hodonínska pro období 2018-2020 je Minimální síť sociálních služeb
ORP Hodonín pro rok 2018

Služby odborného sociálního poradenství
ORP

Poskytovatel

Sociální služba

ID číslo

Cílová skupina

Kapacita
celková/ORP

Zařazení do Podíl
kategorie
ORP/obcí

Max.garantovaná
částka pro
výpočet podpory

oběti domácího násilí

Hodonín

Diecézní charita Brno

Charitní poradna
Hodonín

oběti trestné činnosti
2033004

1,0 úvazku
přímé péče

osoby v krizi

A

15%

685.648,- Kč

rodiny s dítětem/dětmi
děti a mládež ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
Hodonín

Veselí
nad M.

12,7%

oběti trestné činnosti
Psychocentrum
Domeček

Manželská a
rodinná poradna

8198963

osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním
onemocněním
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
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1,55 úvazku
přímé péče

A

2,3%

1.201.572,- Kč

osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

Služby sociální péče
ORP

Poskytovatel

Sociální služba

ID číslo

Cílová skupina

Kapacita
celková/ORP

Zařazení do Podíl
kategorie
obcí/ORP

Max.garantovaná
částka pro
výpočet podpory

osoby s chronickým onemocněním
Hodonín

Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.

Centrum denních
služeb Homediss

9961380

osoby se zdravotním postižením

A
0,82 úvazku PP

senioři

Hodonín

Hodonín

Hodonín

Zelený dům pohody,
příspěvková
organizace

Denní stacionář

Zelený dům pohody,
příspěvková
organizace

Domov pro osoby
se zdrav.postižením

4255646

Domov pro seniory

Domov pro seniory

1780806

osoby s kombinovaným postižením
9513026

C
osoby s mentálním postižením

3,5 úvazku PP

osoby s kombinovaným postižením

16 lůžek

osoby s mentálním postižením

9,3 úvazků PP

senioři

106 lůžek

C

140

C

8%

396.552,- Kč

Hodonín

Hodonín

Hodonín

Hodonín

Hodonín

Bažantnice

Bažantnice

S - centrum Hodonín,
příspěvková
organizace

Domov pro seniory

Domov na Jarošce,
příspěvková
organizace

Domov na Jarošce,
příspěvková
organizace

3027749

S - centrum Hodonín,
příspěvková
organizace

Domov se zvláštním
režimem

8974646

Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.

Chráněné bydlení
pro dlouhodobě
duševně nemocné

Zelený dům pohody,
příspěvková
organizace

32 úvazků PP
35 lůžek
9073962

C
9,5 úvazků PP

osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách

C
osoby s chronickým duševním
onemocněním

23 úvazků PP

osoby s chronickým duševním
onemocněním

106 lůžek

7553466

C
48,5 úvazků PP

osoby s chronickým duševním
onemocněním

A

8%

1.736.544,-Kč

3,10 úvazků PP
osoby s kombinovaným postižením

Zelený dům pohody
– Chráněné bydlení

72 lůžek

12 lůžek

2764928

16 lůžek

osoby s mentálním postižením

C
9,5 úvazků PP

Hodonín

Kyjov

senioři

osoby s jiným zdravotním postižením
Centrum pro rodinu a
sociální péči Hodonín

osoby s kombinovaným postižením
Osobní asistence

2873330

A
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
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1.816.000,- Kč
6,77%

4,34 úvazků PP

Veselí
nad.M.

osoby se sluchovým postižením

1,23,%

osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením

0%

osoby s chronickým onemocněním
Hodonín

Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.

Osobní asistence
Homediss

9740534

osoby se zdravotním postižením

7,4 úvazků PP

A

8%

3.303.360,- Kč

10,3 úvazků PP

A

20%

4.412.867,- Kč

senioři

Hodonín

Diecézní charita Brno

Charitní
pečovatelská služba
Hodonínsko

senioři
2859909

Kyjov

osoby s chronickým onemocněním
Diecézní charita Brno

Charitní pečovatelská
služba Šardice

4789305

Hodonín

osoby se zdravotním postižením

14,75%
4 úvazků PP

A

senioři

1.670.400,- Kč
5,25%

osoby s chronickým onemocněním
Hodonín

Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s.

Pečovatelská služba
Homediss

6089315

osoby se zdravotním postižením

18,3 úvazků PP

A

14 lůžek

C

rodiny s dítětem/dětmi

Hodonín

Zelený dům pohody,
příspěvková
organizace

osoby s kombinovaným postižením
Týdenní stacionář

1900284

osoby s mentálním postižením

5,7 úvazků PP
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20%

4.412.867,- Kč

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
Hodonín
Centrum pro rodinu a
sociální péči Hodonín

Vlaštovka - dětský
rehabilitační
stacionář

osoby s mentálním postižením
7223974

Kyjov

4,5 úvazků PP

osoby s tělesným postižením

7,1%
A

osoby se sluchovým postižením

2.231.290,- Kč
0,9%

osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
Kyjov
Veselí
Hodonín

Sociálněpsychiatrické
centrum - Fénix,
o.p.s.

5,93%
Denní stacionář pro
duševně nemocné
Fénix, o.p.s.

1925838

osoby s chronickým duševním
onemocněním

1,8 úvazků PP

C

1,92%
6,54%

osoby s chronickým onemocněním
Veselí
Charita Strážnice
Hodonín

0,15%

Osobní asistence
Charita Strážnice

3133594

osoby se zdravotním postižením

2,5 úvazků PP

A

1,46%

1.021.000,- Kč

senioři
Veselí
Charita Strážnice
Hodonín

15%

osoby s chronickým onemocněním
Charitní pečovatelská
služba Strážnice

4990583

osoby se zdravotním postižením
senioři

7,26 úvazků PP

A

3.236.000,-Kč

5%
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Služby sociální prevence
ORP

Poskytovatel

Hodonín
Diecézní charita Brno

Hodonín

Hodonín

Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.

Diecézní charita Brno

Hodonín
Kyjov

Sociální služba

ID číslo

Cílová skupina

Kapacita
celková/ORP

Domov pro matky s
dětmi Hodonín

5368372

matky s nezaopatřenými dětmi do
ukončení středního vzdělání dítěte;
těhotné ženy od 18 let a od 8. měsíce s
trvalým pobytem v České republice

35 lůžek

Muži bez přístřeší, pachatelé trestné
činnosti (muži vracející se z výkonu
trestu)

21 lůžek

Azylový dům

Kontaktní adiktologické
centrum Vážka

1747232

6390642

6,4 úvazku přímé
péče

3,5 úvazku přímé
péče

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách
2,6 úvazku přímé
péče

Nízkoprahové denní
centrum Hodonín

7594915

Diecézní charita Brno

Osoby bez přístřeší, osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou jím
ohroženy

Zařazení do Podíl
kategorie
obcí/ORP

C

C

A

1.770.000,- Kč
20%
18,48%

2,52 úvazku přímé
péče

A

Veselí

Hodonín

Max.garantovaná
částka pro
výpočet podpory

1,14%

1.366.882,- Kč

0,38%

Diecézní charita Brno

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Pohoda Hodonín

2562069

Děti a mládež ve věku 6-21 let, kteří jsou
ohroženi společensky nežádoucími jevy
2,6 úvazku přímé
péče

2729262

Hodonín
Diecézní charita Brno

Noclehárna Hodonín

A

20 lůžek
Osoby bez přístřeší

Kyjov
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2,62 úvazku přímé
péče

20%

1.439.497,- Kč

18,69%
A

1.460.196,- Kč
1,31%

Hodonín

Diecézní charita Brno

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

3528697

Centrum pro sluchově
postižené
Hodonínsko, o.p.s.

Kotva, sociálně
terapeutické
dílny/výchovně
nepedag. činnost

6561266

Hodonín
Kyjov
Veselí
Hodonín
Veselí

9475397

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi Hodonín

Charita Strážnice

Kyjov

1,8 úvazku přímé
péče

Veselí

Centrum pro rodinu
a sociální péči
Hodonín

C

osoby se sluchovým postižením

8,78%
1,05 úvazku přímé
péče

A

1,62%

660.500,- Kč

9,6%
Osoby s chronickým duševním
onemocněním
2,55 úvazku přímé
péče

9404064
Hodonín

rodiny s dětmi, které se ocitly v
nepříznivé sociální situaci

Sociální rehabilitace

osoby s kombinovaným postižením,
osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením

C

14,74%
3,05 úvazku přímé
péče

A

1,05%

1.246.895,- Kč

4,21%

Kyjov
Hodonín
Kyjov

8975852
Centrum pro sluchově
postižené
Hodonínsko, o.p.s.

Osoby se sluchovým postižením

Sociální rehabilitace

1,63%
2,8 úvazku přímé
péče

A

Veselí

1.643.615,- Kč

11,95%
5307234

Hodonín

6,42%

Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.

Psychosociální centrum

Osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
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A
2,0 úvazku přímé
péče

20%

1.201.048,-Kč

Hodonín
Kyjov

5371197
Centrum pro sluchově
postižené
Hodonínsko, o.p.s.

Osoby s těžkým sluchovým postižením

Tlumočnické služby

8,75%
1,6 úvazku přímé
péče

A

Veselí
Brno
Hodonín

7,92%

790.800,- Kč

3,33%
Společenství Romů na
Moravě Romano
jekhetaniben pre
Morava

TSP SRNM Brno +
pracoviště Hodonín

3804942

9306099

JMK
DOTYK II, o.p.s.

DOTYK II - raná péče

9734991
JMK
Slezská diakonie

Poradna rané péče
DOREA

4123958
JMK

Středisko rané péče
SPRP Brno

Raná péče

JMK

Centrum pro dětský
sluch Tamtam, o.p.s.

Raná péče pro Moravu
a Slezsko

Brno

Práh Jižní Morava, z.ú

Sociální rehabilitace pro
osoby s duševním
onemocněním

7118025

7587852

osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
etnické menšiny

2,09 úvazku přímé
péče

Rodiny s dětmi se zdravotním postižením
(děti s poruchami autistického spektra)

3,6 úvazku přímé
péče

rodiny s dětmi s kombinovaným
postižením od narození do 7 let, rodiny s
dětmi s ohroženým vývojem v důsledku
tělesného, mentálního, kombinovaného
postižení od narození do 7 let

4,42 úvazku přímé
péče

Rodiny s dětmi se zrakovým postižením,
rodiny s dětmi s kombinovaným
postižením

5,4 úvazku přímé
péče

Rodiny s dětmi se sluchovým postižením,
osoby s kombinovaným postižením

2,1 úvazku přímé
péče

Osoby se zdravotním postižením

18,35 úvazku
přímé péče
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C

A

20% na 1
klienta
z ORP
Hodonín)

2.419.623,- Kč

A

20% na 6
klientů
z ORP
Hodonín)

2.662.231,- Kč

A

20% na 2
klienty
z ORP
Hodonín)

4.224.109,- Kč

A

20% na 3
klienty
z ORP
Hodonín)

1.734.479,- Kč

C

Brno

Paspoint, z.ú.

Židlochovi
ce

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita
Rajhrad

Raná péče pro rodiny
dětí s poruchami
autistického spektra
Dům léčby bolesti s
hospicem - odlehčovací
služba

1570739

4574664

Osoby se zdravotním postižením do 7 let

Senioři, osoby se zdravotním postižením

5 úvazku přímé
péče

C

168 lůžek
28 úvazků přímé
péče

C

Datum: 30. 8. 2017
Služby jsou zařazeny do následujících kategorií:




skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování
skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb
skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není možno služby financovat (např. příspěvkové organizace kraje,
jedinečné služby v kraji sídlící v malých obcích apod.)
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