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Úvod  

V souladu se směrnicí Rady města Blansko „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města 

Blansko“ mohou o dotaci žádat nestátní subjekty, provozující na území města Blansko veřejně 

prospěšnou činnost na úseku sociálních služeb, která je určena občanům se zdravotním postižením a 

občanům v sociální nebo jiné životní krizové situaci. 

Dotace v oblasti sociálních služeb může být poskytnuta k financování běžných výdajů souvisejících s 

poskytováním sociálních služeb, a to pouze poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v 

registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů). 

Základní kritéria pro poskytování příspěvku upravuje výše uvedená směrnice. Dalšími specifickými 

kritérii jsou:  

 vyhovění prioritám stanoveným v komunitním plánu sociálních služeb Blansko,  

 počet uživatelů sociální služby s trvalým pobytem v Blansku, 

 služba je pro danou cílovou skupinu jediná v ORP Blansko,  

 služba zajišťuje základní životní potřeby, 

 služba omezuje výskyt sociálně patologických jevů,  

 služba systematicky podporuje rozvoj a samostatnost jedince. 

V roce 2013 obdrželo dotaci z rozpočtu města na činnost registrované sociální služby 7 

poskytovatelů, uzavřeno bylo 16 smluv. Příspěvek nestátním neziskovým organizacím byl poskytnutý 

v celkové výši 1.409.152,- Kč, z toho 614.152,- Kč byl příspěvek na provoz noclehárny pro muže. 

Název 
organizace 

 druh sociální 
služby 

název zařízení Číslo smlouvy Dotace 
2013 

Organizace 
celkem  

ČČK, 
oblastní 
spolek 
Blansko 

pečovatelská 
služba 

Pečovatelská služba 
Českého červeného 
kříže 

2013/000017/SOC/DS 25.000, 25.000,- 

DCHB, OCHB pečovatelská 
služba 

Charitní 
pečovatelská služba 
Blansko 

2013/000001/SOC/DS 85.000,- 190.000,- 
+ 

614.152,- 

odborné 
sociální 
poradenství 

Charitní poradna 2013/000030/SOC/DS 15.000,- 

krizová pomoc Centrum PRO 
Blansko 

2013/000026/SOC/DS 25.000,- 

krizová pomoc 
 

Okno dokořán 
Blansko 

2013/000027/SOC/DS 20.000,- 

sociální 
rehabilitace 

Emanuel Doubravice 2013/000028/SOC/DS 5.000,- 

telefonická 
krizová pomoc 

Linka důvěry Blansko 2013/000029/SOC/DS 15.000,- 

odlehčovací 
služba 

Odlehčovací služba 2013/000031/SOC/DS 25.000,- 

noclehárna Noclehárna pro 
muže Blansko 

 614.152,- 

Hnutí denní Domov OLGA 2013/000003/SOC/DS 230.000,- 380.000,- 
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Humanitární 
Pomoci 
Blansko 

stacionáře 
 

chráněné 
bydlení 

Centrum VELAN 2013/000002/SOC/DS 150.000,- 

Sdružení 
Podané 
ruce, o. s., 
Brno 

nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

Nízkoprahový klub 
pro děti a mládež 
PVC Blansko 

2013/000004/SOC/DS 90.000,- 160.000,- 

terénní 
programy 
 

Víceúčelová drogová 
služba na Blanensku 

2013/000005/SOC/DS 70.000,- 

SONS ČR, 
oblastní 
odbočka 
Blansko 

SAS pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením 

2013/000019/SOC/DS 10.000,- 25.000,- 

odborné 
sociální 
poradenství 

Odborné sociální 
poradenství 

2013/000020/SOC/DS 15.000,- 

Středisko 
rané péče 
SPRP Brno 

raná péče  Středisko rané péče 
SPRP Brno 

2013/000018/SOC/DS 5.000,- 5.000,- 

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

SAS pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením 

2013/000021/SOC/DS 10.000,- 10.000,- 
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Využití dotace jednotlivými sociálními službami 
Povinnou součástí vyúčtování dotace z rozpočtu města Blanska za rok 2013 byla Zpráva o čerpání 

dotace z rozpočtu města Blansko (formulář viz Příloha č. 1, vypracované zprávy v plném znění vč. 

Účetních dokladů jsou dostupné na pracovišti odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb – u 

Mgr. Ivany Kouřilové). 

Údaje o celkových nákladech služby v roce 2013 jsou zaokrouhleny na tisíce. 

Údaje o klientech – v případě anonymního poskytování služby uveden odhad podílu jednotlivých 

skupin klientů v %.  

Osoby s faktickým pobytem – klienti žijící v Blansku déle než 3 měsíce 

Soulad s komunitním plánem – uvedeny priority a opatření, za jejichž realizaci daná služba odpovídá 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko 

Pečovatelská služba Českého červeného kříže 

Místo poskytování Sociální služba terénní. Služba poskytována v obcích SO ORP Blansko – Blansko, 
Adamov, Křtiny, Petrovice, Olomučany, Doubravice nad Svitavou, Rájec – Jestřebí, 
Černá Hora, Vysočany a některých obcí SO ORP Boskovice 

Náklady služby v roce 
2013  

CELKEM 960.000,- Kč Provozní 193.000,- Kč  
Mzdové 767.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 25.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl plně využit na mzdové náklady zaměstnanců 
pečovatelské služby 

Údaje o klientech Celkem 29 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 8 osob + 1 
osoba s faktickým pobytem 

muži 11 

ženy 18 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 0 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 0 

Dospělí 19 – 26 let 1 Dospělí nad 65 let 28 

Stručný popis služby Pečovatelská služba pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří si 
nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopni sami obstarat běžné životní 
potřeby. Pečovatelská služba představuje pomoc, která seniorům a zdravotně 
postiženým umožňuje žít navyklým způsobem života v soukromí vlastního domova. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Senioři 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č. 1.1 Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory ve SO 
ORP Blansko 

 Opatření č. 1.2 Podpora poskytovatelů terénních služeb 
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 2          Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením 

 Opatření č. 2.1 Dostupnost terénních a ambulantních služeb pro osoby 
se zdravotním postižením 

 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 

Charitní pečovatelská služba 

Místo poskytování Sociální služba terénní. Služba poskytována v Blansku + 22 obcích  SO ORP Blansko 
a některých obcí SO ORP Boskovice 

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 5.732.000,- Kč Provozní 1.044.000,- Kč  
Mzdové 4.688.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 85.000,- Kč 
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Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady pečovatelské služby – 
náklady na energie, telekomunikace (telefon, internet), svoz odpadu, provoz 
služebního vozidla, ochranné prostředky, vzdělávání pečovatelek. 

Údaje o klientech Celkem 395 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 36 osob + 2 
osoby s faktickým pobytem 

muži 117 

ženy 278 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 4 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 45 

Dospělí 19 – 26 let 0 Dospělí nad 65 let 346 

Stručný popis služby Pečovatelská služba pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří si 
nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopni sami obstarat běžné životní 
potřeby. Pečovatelská služba představuje pomoc, která seniorům a zdravotně 
postiženým umožňuje žít navyklým způsobem života v soukromí vlastního domova. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Senioři 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č. 1.1 Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory ve SO 
ORP Blansko 

 Opatření č. 1.2 Podpora poskytovatelů terénních služeb 
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 2          Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením 

 Opatření č. 2.1 Dostupnost terénních a ambulantních služeb pro osoby 
se zdravotním postižením 

 

Charitní poradna 

Místo poskytování Sociální služba ambulantní. Služba poskytována v Blansku, Boskovicích a Letovicích. 
Klienti za službou dochází. 

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 577.000,- Kč Provozní 69.000,- Kč  
Mzdové 508.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 15.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady charitní poradny – 
telekomunikace (telefon, internet), kancelářský materiál, supervize, vzdělávání 
pracovníků. 

Údaje o klientech Celkem 558 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 20% klientů 
+ 5,5% s faktickým pobytem 

muži 207 

ženy 351 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 57% 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 30% 

Dospělí 19 – 26 let 4% Dospělí nad 65 let 9% 

Stručný popis služby Charitní poradna je jedinou službou tohoto typu na území okresu Blansko. 
Charitní poradna poskytuje rady a informace lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální 
situaci nebo jsou takovou situací ohroženi a nemohou či neumějí ji řešit vlastními 
silami. Charitní poradna poskytuje sociální a právní služby v různých oblastech – 
např. orientace v sociálních systémech, dluhové poradenství, pracovněprávní 
vztahy práva obětí a pachatelů trestných činů, ochrana spotřebitele a další. 
V Blansku je služba poskytována vždy v pondělí a v pátek (Komenského 19, 
Blansko). 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Systémové priority 
Priorita č. 4 Podpora sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny 

 Opatření č. 4.2 Podpora sociálně – právního poradenství 
Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení a integrace osob 
ohrožených sociálním vyloučením do společnosti 

 Opatření č. 2.3 Poradenství se zaměřením na dluhové poradenství 
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Centrum PRO – Krizová pomoc 

Místo poskytování Sociální služba pobytová. Služba poskytována v Blansku na ulici Sladkovského 2b. 

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 630.000,- Kč Provozní 99.000,- Kč  
Mzdové 531.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 25.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady služby – dokrytí nákladů 
na vodné a stočné a na plyn. 

Údaje o klientech Celkem 123 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 3 osoby + 6 
osob s faktickým pobytem 

muži 45 

ženy 78 

Věková struktura Děti do 15 let 76 Dospělí 27 – 50 let 26 

Děti do 18 let 1 Dospělí 51 – 65 let 0 

Dospělí 19 – 26 let 20 Dospělí nad 65 let 0 

Stručný popis služby Cílem služby je pomoci vyřešit aktuální krizovou situaci osob nebo rodin 
prostřednictvím zabezpečení základních lidských potřeb (bezpečí, teplo, klid, 
ubytování, možnost spánku, strava, hygiena) a pomoc při hledání následného 
bydlení. Pobytová forma krizové pomoci zpravidla nepřesahuje 7 dní, v jejich 
průběhu se snaží klienti ve spolupráci s pracovníky zpracovat krizovou situaci a 
vytyčit hlavní úkoly vedoucí k řešení. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Mládež a rodina v krizi 
Priorita č. 3 Pomoc rodinám v krizi a obětem domácího násilí 

 Opatření č. 3.1 Podpora krizové pomoci a poradenství obětem 
domácího násilí 

 

Okno dokořán – krizová pomoc 

Místo poskytování Sociální služba ambulantní. Služba poskytována v Blansku. Klienti za službou 
dochází. 

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 785.000,- Kč Provozní 94.500,- Kč  
Mzdové 690.500,- Kč 

Příspěvek – Blansko 20.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady sociální služby – 
telekomunikace (telefon, internet), náklady na energie, kancelářské potřeby, 
supervize, vzdělávání pracovníků. 

Údaje o klientech Celkem 127 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 40% klientů 
+ 35% s faktickým pobytem 

muži 74 

ženy 53 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 35% 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 25% 

Dospělí 19 – 26 let 25% Dospělí nad 65 let 15% 

Stručný popis služby Sociální služba poskytuje osobám, které se nachází v krizové situaci pomoc 
v podobě krizové intervence, zajištění základních životních potřeb (zajištění 
krizového nákupu), pomoc při zprostředkování ubytování, při hledání zaměstnání 
apod. Pracovníci působí na klienty také preventivně, zejména motivací 
k předcházení komplikací způsobených dlouhodobým neřešením a odkládáním 
problémů. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Mládež a rodina v krizi 
Priorita č. 3 Pomoc rodinám v krizi a obětem domácího násilí 

 Opatření č. 3.1 Podpora krizové pomoci a poradenství obětem 
domácího násilí 

Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení a integrace osob 
ohrožených sociálním vyloučením do společnosti 

 Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 

 Opatření č. 2.2 Aktivní spolupráce mezi organizacemi formou terénní 
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práce a příkladů dobré praxe 

 

Emanuel Doubravice – Sociální rehabilitace 

Místo poskytování Sociální služba ambulantní a pobytová. Služba poskytována v Doubravici nad 
Svitavou.  

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 608.000,- Kč Provozní 371.500,- Kč  
Mzdové 236.500,- Kč 

Příspěvek – Blansko 5.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady sociální služby – úhrada 
energií. 

Údaje o klientech Celkem 9 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 1 klient  

muži 5 

ženy 4 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 3 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 0 

Dospělí 19 – 26 let 6 Dospělí nad 65 let 0 

Stručný popis služby Služba je poskytována osobám se středně těžkým až těžkým mentálním a 
kombinovaným postižením od 16 let věku. Individuální práce s uživateli je 
zaměřena na zdokonalování a upevňování schopností uživatele pečovat o vlastní 
osobu – nácvik hygienických a sebeobslužných návyků, na výchovné a vzdělávací 
činnosti. Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích 
s kapacitou 9 lůžek. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 1 Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 

 Opatření č. 1.1 Zapojení zdravotně postižených do veřejného života 
Priorita č. 2          Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením 

 Opatření č. 2.2 Dostupnost pobytových služeb s důrazem na sociální 
integraci uživatelů 

 

Linka důvěry Blansko – telefonická krizová pomoc 

Místo poskytování Sociální služba ambulantní. Zajištění nepřetržité telefonické pomoci. 
Celorepubliková působnost. 

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 1.401.000,- Kč Provozní 424.000,- Kč  
Mzdové 977.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 15.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady sociální služby – 
telekomunikační služby (internet, telefony), náklady na energie, plyn a údržbu 
pracoviště. 

Údaje o klientech Celkem 1435 hovorů 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku – nelze určit  

muži 785 

ženy 650 

Věková struktura Děti do 15 let nelze určit Dospělí 27 – 50 let nelze určit 

Děti do 18 let nelze určit Dospělí 51 – 65 let nelze určit 

Dospělí 19 – 26 let nelze určit Dospělí nad 65 let nelze určit 

Stručný popis služby Linka důvěry je poskytována anonymně v nepřetržitém provozu. Prostřednictvím 
anonymního hovoru dochází k prvnímu kontaktu a pomoci v krizi. 
Nepostradatelnou se stává služba pro osoby týrané, zneužívané nebo se 
sebevražednými úmysly. Součástí poskytované služby je také koordinace pomoci 
v terénu. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení a integrace osob 
ohrožených sociálním vyloučením do společnosti 

 Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 

 Opatření č. 2.2 Aktivní spolupráce mezi organizacemi formou terénní 
práce a příkladů dobré praxe 
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Odlehčovací služba 

Místo poskytování Sociální služba terénní. Služba je poskytována v obcích Blansko, Adamov, 
Doubravice nad Svitavou, Jedovnice, Kotvrdovice, Křtiny, Marianín, Rájec – 
Jestřebí, Ráječko, Rudice, Senetářov, Sloup  

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 642.000,- Kč Provozní 91.000,- Kč  
Mzdové 551.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 25.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady sociální služby – 
kancelářské potřeby, provoz služebního vozidla 

Údaje o klientech Celkem 59 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 18 klientů  

muži 15 

ženy 44 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 2 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 4 

Dospělí 19 – 26 let 0 Dospělí nad 65 let 53 

Stručný popis služby Odlehčovací služba pomáhá osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení pomoc v jejich přirozeném 
domácím prostředí. 
Odlehčovací služba je poskytována ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích. 
Zvýšené využití je také v období letních prázdnin a vánočních svátků. Doplňuje 
provoz pečovatelské služby, umožňují odpočinek pečujícím osobám z řad 
rodinných příslušníků. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Senioři 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č. 1.1 Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory ve SO 
ORP Blansko 

 Opatření č. 1.2 Podpora poskytovatelů terénních služeb 
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 2          Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením 

 Opatření č. 2.1 Dostupnost terénních a ambulantních služeb pro osoby 
se zdravotním postižením 

 

Noclehárna pro muže 

Místo poskytování Sociální služba ambulantní.  

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 1.122.000,- Kč Provozní 201.000,- Kč  
Mzdové 921.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 614.152,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využitý na úhradu mzdových nákladů pracovníků, kteří 
zajišťují nepřetržitý provoz noclehárny a na úhradu provozních nákladů, především 
energie, kancelářský a spotřební materiál (čistící prostředky, OOPP), 
telekomunikace, služby. 

Údaje o klientech Celkem 39 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 17 klientů + 
13 klientů z okresu Blansko  

muži 39 

ženy 0 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 17 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 20 

Dospělí 19 – 26 let 1 Dospělí nad 65 let 1 

Stručný popis služby Posláním sociální služby „Noclehárna pro muže Blansko“ je poskytnout pomoc 
mužům bez přístřeší a vytvořit podmínky pro důstojné uspokojení základních 
lidských potřeb – především bezpečí, tepla, tělesné očisty, spánku a v případě 
zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly 
pomoci s řešením jejich situace. Noclehárna je v provozu denně od 20.00 do 8.00. 

Soulad s komunitním Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
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plánem – priority, 
opatření 

Priorita č. 3 Zajištění sítě krizového bydlení 

 Opatření č. 3.2 Udržení provozu noclehárny pro muže 

 

Hnutí humanitární pomoci 

Domov Olga – denní stacionář 

Místo poskytování Sociální služba ambulantní.  

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 3.653.000,- Kč Provozní 1.152.000,- Kč  
Mzdové 2.501.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 230.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní a mzdové náklady sociální služby – 
mzdové náklady asistentky stacionáře zabezpečující chod terapeutických dílen a 
asistenci klientům, částečná úhrada nákladů na el. Energii, plyn, vodné. 

Údaje o klientech Celkem 35 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 19 osob  

muži 16 

ženy 19 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 26 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 3 

Dospělí 19 – 26 let 6 Dospělí nad 65 let 0 

Stručný popis služby Služba denního stacionáře poskytuje pomoc dospělým osobám s mentálním 
postižením. Klienti v rámci aktivit Domova Olga (terapeutické dílny, aktivizace, 
výukové programy aj.) prohlubují a upevňují základní intelektuální dovednosti 
(čtení, psaní, jednoduché počítání, orientace v čase, rozpoznávání hodnoty peněz 
aj.). Pracovníci poskytují asistenci v péči o vlastní osobu (oblékání, hygiena) i 
podporu při vhodně přizpůsobených volnočasových aktivitách. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 2          Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením 

 Opatření č. 2.1 Dostupnost terénních a ambulantních služeb pro osoby 
se zdravotním postižením 

 

Centrum Velan – chráněné bydlení 

Místo poskytování Sociální služba pobytová.  

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 1.483.000,- Kč Provozní 515.000,- Kč  
Mzdové 968.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 150.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní a mzdové náklady sociální služby – 
mzdové náklady asistentka vykonávajícího přímou péči o klienty chráněného 
bydlení, částečná úhrada nákladů na vytápění, ohřev teplé vody. 

Údaje o klientech Celkem 8 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 5 osob  

muži 3 

ženy 5 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 7 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 1 

Dospělí 19 – 26 let 0 Dospělí nad 65 let 0 

Stručný popis služby Služba chráněné bydlení poskytuje pomoc dospělým osobám s mentálním 
postižením. Bydlení má komunitní charakter. Klienti si za dohledu asistenta 
zabezpečují domácí práce a vzájemně si vypomáhají. Každý klient má vlastní 
jednolůžkový pokoj. Chráněné bydlení umožňuje vést klientovi samostatný život. 
Asistenti napomáhají klientům v jejich činnosti, mají za úkol předcházet vzniku 
rizikových situací. Důležitým aspektem je snaha integrace klientů do společnosti. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 2          Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením 

 Opatření č. 2.2 Dostupnost pobytových služeb s důrazem na sociální 
integraci uživatelů 
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Společnost Podané ruce, s.r.o. 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko 

Místo poskytování Sociální služba ambulantní a terénní.  

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 1.954.000,- Kč Provozní 284.000,- Kč  
Mzdové 1.670.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 90.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové náklady pracovníků NZDM, 
vedoucího oddělení NZDM a odborného ředitele a provozní náklady – kancelářské 
potřeby, podíl na nákladech správy Společnosti, vzdělávání, cestovné (výcviky a 
vzdělávací akce), pomůcky pro aktivity. (Konkrétní seznam a popis pořádaných akcí 
a činností v průběhu roku je součástí podrobné závěrečné zprávy) 

Údaje o klientech Celkem 268 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 85% osob  

muži 155 

ženy 113 

Věková struktura Děti do 15 let 113 Dospělí 27 – 50 let 0 

Děti do 18 let 98 Dospělí 51 – 65 let 0 

Dospělí 19 – 26 let 57 Dospělí nad 65 let 0 

Stručný popis služby Nízkoprahový klub je službou sociální prevence. Pracovníci zajišťují výchovné, 
vzdělávací a volnočasové aktivity – mládež tráví v klubu volný čas s možností využití 
her, výtvarné či hudební dílny, počítačů apod. za přítomnosti pracovníka, který 
navazuje interakci s klientem za účelem společného hledání využití volného času. 
Pracovníci se zaměřují mj. na poradenství a pomoci v krizi, případovou i 
skupinovou práci, poskytují informace a pomáhají při zprostředkování kontaktu 
s institucemi ve prospěch klienta. Dále jsou činnosti zaměřené na programy 
specifické sociální prevence – pomoc při zvládání komplikovaných životních situací 
souvisejících s vrcholnou fází dospívání. Realizované aktivity jsou v průběhu roku 
přizpůsobeny nastoleným cílům a kopírují aktuální dění. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Mládež a rodina v krizi 
Priorita č. 2 Pomoc rodinám s narušenými rodinnými kompetencemi 

 Opatření č. 2.1 Podpora aktivit a služeb pro rodiny s dětmi s důrazem na 
jejich vzájemnou spolupráci a návaznost 

 Opatření č. 2.2 Stabilizace a podpora zvyšování kvality nízkoprahových 
center pro mládež 

Priorita č. 4 Zpracování koncepce prorodinné politiky města 

 Opatření č. 4.2 Osvětová a vzdělávací činnost 
Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 1 Prevence sociálního vyloučení  

 Opatření č. 1.1 Udržení služeb primární prevence 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení a integrace osob 
ohrožených sociálním vyloučením do společnosti 

 Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 

 Opatření č. 2.2 Aktivní spolupráce mezi organizacemi formou terénní 
práce a příkladů dobré praxe 

 

Víceúčelová drogová služba na Blanensku – terénní programy 

Místo poskytování Sociální služba terénní.  

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 1.233.000,- Kč Provozní 350.000,- Kč  
Mzdové 883.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 70.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové náklady pracovníků služby, 
vedoucího oddělení NZDM a odborného ředitele a provozní náklady – kancelářské 
potřeby, podíl na nákladech správy Společnosti, vzdělávání, cestovné (výcviky a 
vzdělávací akce). (Bližší popis a statistika jsou součástí podrobné závěrečné zprávy) 
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Údaje o klientech Celkem 146 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 80% osob  

muži 87 

ženy 59 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 70% 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 0 

Dospělí 19 – 26 let 30% Dospělí nad 65 let 0 

Stručný popis služby Sociální služba pracuje se specifickou skupinou klientů vyžadující specializovaný a 
odborný přístup. Je jedinou službou jedinou službou tohoto typu na území okresu 
Blansko. Služba je určena problémovým uživatelům drog, osobám závislým na 
návykových látkách nebo lidem, kteří s těmito látkami experimentují. Pomáhá také 
abstinujícím bývalým uživatelům, jejich rodičům a blízkým. Pracovníci poskytují 
klientům i jejich blízkým terapeutickou podporu, konzultace. Služba zajišťuje 
program terénní sociální práce zaměřený na minimalizaci škod způsobených 
užíváním návykových látek – omezení zdravotních rizik (výměna stříkaček, 
intervence), redukci trestné činnosti, podporu klienta v navázání a udržení vztahů, 
pomoc při zprostředkování návazných projektů (chráněné bydlení, terapeutické 
komunity aj.).  

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 1 Prevence sociálního vyloučení  

 Opatření č. 1.1 Udržení služeb primární prevence 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení a integrace osob 
ohrožených sociálním vyloučením do společnosti 

 Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 

 Opatření č. 2.2 Aktivní spolupráce mezi organizacemi formou terénní 
práce a příkladů dobré praxe 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v České republice, 

oblastní odbočka Blansko 

Sociálně aktivizační služba pro seniory a zdravotně postižené 

Místo poskytování Sociální služba terénní a ambulantní.  

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 256.000,-Kč Provozní 101.500,- Kč  
Mzdové  154.500,- Kč 

Příspěvek – Blansko 10.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady služby – telekomunikační 
služby (telefon), náklady na teplo a cestovné pracovníků (využití při doprovodu na 
aktivizace klientů) 

Údaje o klientech Celkem – 117 klientů 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 25 klientů 

muži 34 

ženy 83 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 8% 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 12% 

Dospělí 19 – 26 let 0 Dospělí nad 65 let 80% 

Stručný popis služby Sociální služba zajišťuje především poradenství, aktivizační služby a půjčování 
kompenzačních pomůcek pro handicapované osoby a seniory. Nabízené aktivity 
přináší možnost využití a naplnění volného času, služba realizuje edukační 
programy, rekondiční a rehabilitační pobyty. Veškeré činnosti vedou k rozvíjení 
sociálních vztahů a pomáhají zabraňovat sociální izolaci. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Senioři 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č. 1.4 Podpora zapojení seniorů do veřejného života 
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 1 Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 

 Opatření č. 1.1 Zapojení zdravotně postižených do veřejného života 

 Opatření č. 1.2 Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením 
Priorita č. 2 Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením 

 Opatření č. 2.1 Dostupnost terénních a ambulantních služeb pro osoby 
se zdravotním postižením 
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Odborné sociální poradenství 

Místo poskytování Sociální služba ambulantní.  

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 201.000,- Kč Provozní 102.000,- Kč  
Mzdové    99.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 15.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady služby – telekomunikační 
služby (telefon, internet), náklady na teplo a cestovné (školení), kancelářské 
potřeby 

Údaje o klientech Celkem 85 klientů 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku – 21 klientů 

muži 27 

ženy 58 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 8% 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 13% 

Dospělí 19 – 26 let 0 Dospělí nad 65 let 79% 

Stručný popis služby Služba sociálního poradenství pomáhá svojí činností eliminovat a zmírňovat 
negativní důsledky zrakového handicapu a tím zvyšuje jeho nezávislost na pomoci 
druhých lidí. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 1 Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 

 Opatření č. 1.1 Zapojení zdravotně postižených do veřejného života 
Priorita č. 3 Odstraňování bariér 

 Opatření č. 3.2 Zvýšení informovanosti o možnosti půjčování 
kompenzačních pomůcek 

 

Středisko rané péče SPRP Brno 

Raná péče 

Místo poskytování Sociální služba terénní. Služba je poskytována na území celého Jihomoravského 
kraje.  

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 4.540.000,- Kč Provozní 1.522.000,- Kč  
Mzdové 3.018.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 5.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady sociální služby – 
telekomunikační služby (telefon), provoz služebního vozidla, speciální hračky a 
pomůcky, podíl na účetnictví 

Údaje o klientech Celkem na území ORP Blansko – 4 rodiny 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 2 rodiny  

muži 3 děti 

ženy 1 dítě 

Věková struktura Děti do 15 let 4 děti + rodiče Dospělí 27 – 50 let 0 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 0 

Dospělí 19 – 26 let 0 Dospělí nad 65 let 0 

Stručný popis služby Služba raná péče poskytuje rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným 
postižením do 7 let věku dítěte podporu v domácím prostředí. Pracovníci poskytují 
především konzultace v klientských rodinách, zrakovou stimulaci dětí, vzdělávací a 
osvětovou činnost. Organizují klub rodičů – tematická setkávání klientských rodin 
na podporu zvýšení kompetentnosti a nezávislosti rodin. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 2 Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením 

 Opatření č. 2.1 Dostupnost terénních a ambulantních služeb pro osoby 
se zdravotním postižením 
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Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Blansko 

Sociálně aktivizační služba pro seniory a zdravotně postižené 

Místo poskytování Sociální služba ambulantní a terénní.  

Náklady služby v roce 
2013 

CELKEM 2.259.000,- Kč Provozní 2.038.000,- Kč  
Mzdové 221.000,- Kč 

Příspěvek – Blansko 10.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové a provozní náklady sociální služby – 
telekomunikační služby (telefon), provoz služebního vozidla, speciální hračky a 
pomůcky, podíl na účetnictví 

Údaje o klientech Celkem 646 
Z toho s trvalým pobytem v Blansku 123  

muži 305 

ženy 341 

Věková struktura Děti do 15 let 0 Dospělí 27 – 50 let 28 

Děti do 18 let 0 Dospělí 51 – 65 let 263 

Dospělí 19 – 26 let 0 Dospělí nad 65 let 355 

Stručný popis služby Sociální služba zajišťuje především poradenství, aktivizační služby a půjčování 
kompenzačních pomůcek pro handicapované osoby a seniory. Nabízené aktivity 
přináší možnost využití a naplnění volného času, služba realizuje edukační 
programy, rekondiční a rehabilitační pobyty. Veškeré činnosti vedou k rozvíjení 
sociálních vztahů a pomáhají zabraňovat sociální izolaci. 

Soulad s komunitním 
plánem – priority, 
opatření 

Cílová skupina Senioři 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č. 1.4 Podpora zapojení seniorů do veřejného života 
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 1 Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 

 Opatření č. 1.1 Zapojení zdravotně postižených do veřejného života 

 Opatření č. 1.2 Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením 
Priorita č. 2 Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením 

 Opatření č. 2.1 Dostupnost terénních a ambulantních služeb pro osoby 
se zdravotním postižením 
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Příloha č. 1 Formulář závěrečné zprávy 

Zprá vá o č erpá ní  dotáče z rozpoč tu me stá Blánsko 

Údaje o příjemci dotace 

Název organizace   

Adresa organizace:                                         
ulice, č.p. 

  

obec, PSČ   

IČO   

Statutární zástupce:   

jméno příjmení, titul   

funkce   

telefon, e-mail   

 

Název služby  

Identifikátor služby (dle 
registrace) 

 

Osoba odpovědná za 
realizaci/vedoucí služby: 

  

jméno příjmení, titul   

funkce   

telefon, e-mail   

Číslo smlouvy o poskytnutí 
dotace 

 

Výše poskytnuté dotace 
 

Výše vyčerpané dotace 
 

 

Dostupnost sociální služby – údaje k 31. 12. 2013 

Místo poskytování (Blansko 

+ terénní služby vypsat obce 
ve SO ORP Blansko) 
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Vyúčtování dotace 
 

Nákladové položky 
Celkové skutečné 

náklady na sociální 
službu 2013 

Náklady hrazené z dotace města 
Blansko Poznámka 

v Kč v % 

PROVOZNÍ NÁKLADY 0,00 Kč 0,00 Kč    

OSOBNÍ NÁKLADY celkem 0,00 Kč 0,00 Kč    

CELKEM 0,00 Kč 0,00 Kč    

 

Zdroje příjmů 
 

Rozpočet podle 

jednotlivých zdrojů 

financování 

Požadovaná 

dotace 

Skutečná výše 

dotace 
Poznámka 

Město Blansko        

Jihomoravský kraj       

MPSV       

Jiný resort státní správy       

Úřad práce       

Strukturální fondy EU       

Příspěvek zřizovatele       

Příjmy od klientů (úhrady 

za poskytnuté sociální služby) 
      

Fondy zdravotních 

pojišťoven 
      

Nadace zahraniční i 

tuzemské 
      

Sponzorské dary       

Členské příspěvky za rok 

celkem 
      

Jiné-       

        

        

CELKEM 0,0 Kč 0,0 Kč   
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Zpráva o realizaci 

Obsah a průběh realizace sociální služby 

Stručný popis činnosti sociální služby (co služba zajišťuje, kde, kým, v čem pomáhá, jaká rizika 
pomáhá eliminovat apod.) 

 

Stručný popis využití příspěvku města Blansko (popište, na co konkrétně byl příspěvek využit – na 
jaké konkrétní aktivity, činnosti, pracovníky, co tito pracovníci zajišťovali…) 

 

 

 

Údaje o klientech – údaje k 31. 12. 2013 

Počet klientů za rok 2013 celkem (každý 

klient započítán jen jednou) 

 muži  

ženy  

Intervence, kontakty  za rok 2013 
(pokud služba eviduje) 

 

Z toho počet klientů s trvalým pobytem 
ve městě Blansko 

 

Počet klientů s faktickým pobytem 
(déle než 3 měsíce)v Blansku 

 

Počet klientů s trvalým (i faktickým) 
pobytem v ORP Blansko (mimo město 
Blansko) 

 

Počet klientů z Jihomoravského kraje  

Počet klientů - ostatní  

Věková struktura klientů  

Děti do 15 let  Dospělí 27 –50 let  

Mládež do 18 let  Dospělí 51 – 65 let  

Dospělí 19-26 let  Dospělí nad 65 let  

V případě, že je služba poskytována anonymně, uvádějte odhad podílu jednotlivých skupin klientů (v%) 

 


