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Úvod  

Poskytování dotací z rozpočtu města Blansko se pro rok 2017 řídilo směrnicí Rady města Blansko 

„Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu Města Blansko“. V souladu s touto směrnicí mohly 

o dotaci žádat nestátní subjekty provozující na území správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Blansko veřejně prospěšnou činnost na úseku sociálních služeb, která je určena seniorům, občanům 

se zdravotním postižením a občanům v sociální nebo jiné životní krizové situaci. 

Podporovány byly sociální služby, které jsou součástí aktuálně platné Základní sítě sociálních služeb v 

Jihomoravském kraji a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko, které prošly hodnocením dle 

Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje v oblasti podpory 

poskytování sociálních služeb. Příjemci finanční dotace zaměřovali výstupy realizovaného projektu 

především na občany na území správního obvodu ORP Blansko. 

Dotace v oblasti sociálních služeb mohla 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). 

Dotace jsou poskytovány proto, aby: 

a) byla zachována optimální struktura a dostupnost sociálních služeb na území správního obvodu ORP 

Blansko v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb Blansko, 

b) byla zajištěna sociální stabilita a uspokojeny potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením 

žijících na území správního obvodu ORP Blansko, 

c) byl zachován systém vícezdrojového financování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. 

 

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. 

Poskytovatelům sociálních služeb byla vyplacena dotace na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko.  

V roce 2017 se na spolufinancování sociálních služeb podílely také jednotlivé obce správního obvodu 

ORP Blansko. Výše příspěvku na kofinancování služeb sociální prevence a poradenství byla stanovena 

dle počtu obyvatel dané obce, výše příspěvku na služby sociální péče byla kalkulována dle skutečného 

počtu klientů sociální služby za uzavřený kalendářní rok (rok 2016) : 
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Název obce 
příspěvek na služby 
sociální prevence a 

poradenství 

příspěvek na 
služby sociální 

péče 
Celkem číslo smlouvy 

Adamov  115 000,00 Kč                 25 000 Kč  140 000,00 Kč 2017/001094/SOC/OS-IK 

Bořitov    33 000,00 Kč                 23 000 Kč  56 000,00 Kč 2017/001073/SOC/OS-IK 

Brťov-Jeneč      8 000,00 Kč                          -   Kč  8 000,00 Kč 2017/001142/SOC/OS-IK 

Bukovina    10 000,00 Kč                          -   Kč  10 000,00 Kč 2017/001138/SOC/OS-IK 

Bukovinka    14 000,00 Kč                          -   Kč  14 000,00 Kč 2017/001139/SOC/OS-IK 

Býkovice      5 500,00 Kč    5 500,00 Kč 2017/001227/SOC/OS-IK 

Černá Hora    52 000,00 Kč                 43 000 Kč  95 000,00 Kč 2017/001205/SOC/OS-IK 

Dlouhá Lhota      3 000,00 Kč                          -   Kč  3 000,00 Kč 2017/001111/SOC/OS-IK 

Doubravice nad Svitavou    33 500,00 Kč                 37 000 Kč  70 500,00 Kč 2017/001112/SOC/OS-IK 

Habrůvka    10 500,00 Kč                          -   Kč  10 500,00 Kč 2017/001174/SOC/OS-IK 

Holštejn      4 000,00 Kč                          -   Kč  4 000,00 Kč 2017/001141/SOC/OS-IK 

Jedovnice    40 000,00 Kč                 10 000 Kč  50 000,00 Kč 2017/001074/SOC/OS-IK 

Kotvrdovice    22 000,00 Kč                 55 000 Kč  77 000,00 Kč 2017/001075/SOC/OS-IK 

Krasová      9 000,00 Kč                 10 500 Kč  19 500,00 Kč 2017/001113/SOC/OS-IK 

Křtiny      7 000,00 Kč                 18 000 Kč  25 000,00 Kč 2017/001052/SOC/OS-IK 

Kulířov     -   Kč smlouva neuzavřena 

Kuničky      7 000,00 Kč                 36 500 Kč  43 500,00 Kč 2017/001114/SOC/OS-IK 

Lažany    10 500,00 Kč                          -   Kč  10 500,00 Kč 2017/001095/SOC/OS-IK 

Lipovec               -   Kč                 10 000 Kč  10 000,00 Kč 2017/001196/SOC/OS-IK 

Lipůvka    32 000,00 Kč                   2 000 Kč  34 000,00 Kč 2017/001053/SOC/OS-IK 

Lubě      2 500,00 Kč                          -   Kč  2 500,00 Kč 2017/001076/SOC/OS-IK 

Malá Lhota      3 500,00 Kč                          -   Kč  3 500,00 Kč 2017/001096/SOC/OS-IK 

Milonice      4 500,00 Kč    4 500,00 Kč 2017/001228/SOC/OS-IK 

Olomučany    25 500,00 Kč                 27 500 Kč  53 000,00 Kč 2017/001140/SOC/OS-IK 

Ostrov u Macochy    28 000,00 Kč              144 000 Kč  172 000,00 Kč 2017/001097/SOC/OS-IK 

Petrovice               -   Kč                          -   Kč  -   Kč smlouva neuzavřena 

Rájec-Jestřebí    50 000,00 Kč              100 000 Kč  150 000,00 Kč 2017/001115/SOC/OS-IK 

Ráječko    32 500,00 Kč                 22 000 Kč  54 500,00 Kč 2017/001175/SOC/OS-IK 

Rudice               -   Kč                 20 000 Kč  20 000,00 Kč 2017/001197/SOC/OS-IK 

Senetářov    14 000,00 Kč                 53 500 Kč  67 500,00 Kč 2017/001054/SOC/OS-IK 

Sloup      5 000,00 Kč                 25 000 Kč  30 000,00 Kč 2017/001176/SOC/OS-IK 

Spešov    16 500,00 Kč                   5 000 Kč  21 500,00 Kč 2017/001055/SOC/OS-IK 

Svinošice      1 000,00 Kč                   9 000 Kč  10 000,00 Kč 2017/001177/SOC/OS-IK 

Šebrov-Kateřina    20 000,00 Kč                 10 000 Kč  30 000,00 Kč 2017/001077/SOC/OS-IK 

Šošůvka    17 500,00 Kč                 16 500 Kč  34 000,00 Kč 2017/001057/SOC/OS-IK 

Újezd u Černé Hory      6 500,00 Kč                          -   Kč  6 500,00 Kč 2017/001078/SOC/OS-IK 

Vavřinec    22 000,00 Kč                 12 000 Kč  34 000,00 Kč 2017/001206/SOC/OS-IK 

Vilémovice      8 500,00 Kč                 64 500 Kč  73 000,00 Kč 2017/001058/SOC/OS-IK 

Vysočany    20 000,00 Kč                          -   Kč  20 000,00 Kč 2017/001059/SOC/OS-IK 

Závist      3 500,00 Kč                          -   Kč  3 500,00 Kč 2017/001060/SOC/OS-IK 

Žďár    10 000,00 Kč                          -   Kč  10 000,00 Kč 2017/001079/SOC/OS-IK 

Žernovník      5 500,00 Kč                          -   Kč  5 500,00 Kč 2017/001173/SOC/OS-IK 

CELKEM        712 500,00 Kč         779 000,00 Kč  1 491 500,00 Kč   
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V roce 2017 obdrželo dotaci z rozpočtu města na činnost registrované sociální služby 

9 poskytovatelů, podpořeno bylo provozování celkem 22 zařízení sociálních služeb. Příspěvek 

nestátním neziskovým organizacím byl poskytnutý v celkové výši 4.069.000,00 Kč, z toho byla 

poskytnuta částka 1.866.000,00 Kč na služby sociální prevence, 33.000,00 Kč na služby odborného 

sociálního poradenství a 2.170.000,00 Kč na služby sociální péče.   

Název organizace / Číslo 
smlouvy 

druh sociální 
služby 

název zařízení Dotace 2017 Organizace celkem 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Blansko/ 
2017/000915/SOC/DS-IK 

pečovatelská 
služba 

Pečovatelská služba 
Českého červeného 

kříže 
208 000,00 Kč 208 000,00 Kč 

Diecézní charita Brno, 
Oblastní charita 

Blansko/ 
2017/000923/SOC/DS-IK 

pečovatelská 
služba 

Charitní 
pečovatelská 

služba Blansko 
874 000,00 Kč 

2 420 000,00 Kč 

odborné sociální 
poradenství 

Charitní poradna 24 000,00 Kč 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 

Centrum PRO 
Blansko – SAS 

služby pro rodiny s 
dětmi 

255 000,00 Kč 

krizová pomoc 
Okno dokořán 

Blansko 
232 000,00 Kč 

Terénní programy 
SPONA – Společná 

cesta 
217 000,00 Kč 

odlehčovací služba Odlehčovací služba 91 000,00 Kč 

centrum denních 
služeb 

Emanuel Boskovice 51 000,00 Kč 

týdenní stacionář 
Emanuel 

Doubravice 
58 000,00 Kč 

týdenní stacionář Betany Boskovice 32 000,00 Kč 

nízkoprahové 
zařízení pro děti a 

mládež 

Zlatá zastávka 
Adamov 

220 000,00 Kč 

Nízkoprahové 
denní centrum 

Stará fabrika - NDC 205 000,00 Kč 

noclehárna 
Noclehárna pro 
muže Blansko 

161 000,00 Kč 

Hnutí Humanitární 
Pomoci Blansko / 

2017/000916/SOC/DS-IK 

denní stacionáře Domov OLGA 326 000,00 Kč 
456 000,00 Kč 

chráněné bydlení Centrum VELAN 130 000,00 Kč 

Společnost Podané ruce 
o.p.s. / 

2017/000919/SOC/DS-IK 

nízkoprahová 
zařízení pro děti a 

mládež 
NZDM v Blansku 383 000,00 Kč 

519 000,00 Kč 

terénní programy 
Víceúčelová 

drogová služba na 
Blanensku 

136 000,00 Kč 

SONS ČR, oblastní 
odbočka Blansko / 

2017/000921/SOC/DS-IK 

odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální 
poradenství 

9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 

Středisko rané péče 
SPRP Brno / 

2017/000922/SOC/DS-IK 
raná péče 

Středisko rané péče 
SPRP Brno 

32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 
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Práh jižní Morava, z.ú./ 
2017/000920/SOC/DS-IK 

sociální 
rehabilitace 

Sociální 
rehabilitace 

25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 

LUMINA, spolek / 
2017/000918/SOC/DS-IK 

domov se 
zvláštním režimem 

Domov SANTINI 
Křtiny 

300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 

Oblastní charita Vyškov/ 
2017/000917/SOC/DS-IK 

odlehčovací služba 
Odlehčovací služba 

– pobytová 
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 
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Využití dotace jednotlivými sociálními službami 
Soulad s Akčním plánem sociálních služeb Blansko pro rok 2017 – uvedeny priority a opatření, za 

jejichž realizaci daná služba odpovídá 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko 
smlouva číslo 2017/000915/SOC/DS-IK 

Pečovatelská služba Českého červeného kříže 

Náklady služby v roce 
2016 

CELKEM 2.589.777,00 Kč Provozní 777.845,00 Kč  
Mzdové 1.811.932,00 Kč 

Počet úvazků v síti 3,57 úvazku přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

34 Hodiny přímé péče 6 120 

Celkem poskytnutých úkonů 7 560 

Příspěvek – Blansko 208.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové náklady (hrubá mzda, soc. a zdrav. 
pojištění) zaměstnanců pečovatelské služby, částečnou úhradu PHM, částečnou 
úhradu nájmu a telefonních poplatků. 

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 Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č. 1.1 Udržení kapacit terénních a ambulantních služeb ve SO 
ORP Blansko 

 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 
smlouva číslo 2017/000923/SOC/DS-IK 

Charitní pečovatelská služba 

Náklady služby v roce 
2016 

CELKEM 8.771.607,98 Kč Provozní 1.910.430,98 Kč  
Mzdové 6.861.177,00 Kč 

Počet úvazků v síti 15,11 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

372 Hodiny přímé péče 22 886 

Celkem poskytnutých úkonů 79 980 

Příspěvek – Blansko 874.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové náklady (hrubá mzda, soc. a zdrav. 
pojištění) náklady zaměstnanců pečovatelské služby, dále na úhradu části nákladů 
na nájem a telekomunikační sítě. 

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 Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č. 1.1 Udržení kapacit terénních a ambulantních služeb ve SO 
ORP Blansko 
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Charitní poradna 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 853.287,73 Kč Provozní 83.130,23 Kč  
Mzdové 770.157,50 Kč 

Počet úvazků v síti 1,30 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

431 Počet kontaktů (1 kontakt = 
20minut) 

620 

Počet intervencí (1 intervence = 
30 minut) 

3 013 

Příspěvek – Blansko 24.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady charitní poradny – 
telekomunikace (telefon, internet), částečná úhrada mezd a vzdělávání pracovníků. 

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 Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Systémové priority 
Priorita č. 3 Podpora sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny 

 Opatření č. 3.1 Podpora sociálně – právního poradenství 

 

Centrum PRO – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 1.460.226,31 Kč Provozní 213.584,31 Kč  
Mzdové 1.246.642,00 Kč 

Počet úvazků v síti 2,7 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

43 Počet kontaktů (1 kontakt = 
20minut) 

400 

Počet intervencí (1 intervence = 
30 minut) 

4 372 

Příspěvek – Blansko 255.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek z rozpočtu města Blansko v roce 2017 byl využit na mzdové (hrubá mzda, 
soc. a zdrav. pojištění) a provozní náklady sociální služby (odvoz odpadu, telefony, 
vyúčtování energií a telefonů, nákup pohonných hmot, cestovné, kancelářské a 
hygienické potřeby), cestovné a vzdělávání zaměstnanců.  

Stručný popis služby Sociální služba je zaměřena především na pomoc rodině jako celku a snaží se 
s rodinou pracovat v jejich přirozeném sociálním prostředí. Pomáhá v získávání a 
upevňování rodičovských kompetencí, podporuje rozvoj sociálních schopností a 
dovedností, nabízí aktivity zaměřené na osobnostní rozvoj dětí a předškolní a 
školní přípravu. 

Soulad s Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Mládež a rodina v krizi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení 

 Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 
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Okno dokořán – krizová pomoc 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 2.283.254,95 Kč Provozní 259.798,95 Kč  
Mzdové 2.023.456,00 Kč 

Počet úvazků v síti 3,8 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

737 Počet kontaktů (1 kontakt = 
20minut) 

279 

Počet intervencí (1 intervence = 
30 minut) 

5 758 

Příspěvek – Blansko 232.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové (hrubá mzda, soc. a zdrav. pojištění) 
a provozní náklady sociální služby (telekomunikace, pohonné hmoty, školení 
zaměstnanců, materiál a kancelářské potřeby). 

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 Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Mládež a rodina v krizi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení 

 Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 

 

SPONA – Společná cesta – terénní programy 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 2.281.611,91 Kč Provozní 274.823,91 Kč  
Mzdové 2.006.788,00 Kč 

Počet úvazků v síti 4,2 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

94 Počet kontaktů (1 kontakt = 
20minut) 

369 

Počet intervencí (1 intervence = 
30 minut) 

8 580 

Příspěvek – Blansko 217.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové (hrubá mzda, soc. a zdrav. pojištění) 
a provozní náklady sociální služby – telekomunikační služby (internet, telefony), 
pohonné hmoty, náklady na energie, plyn a kancelářské potřeby, školení 
zaměstnanců. 

Stručný popis služby Sociální služba vyhledává a kontaktuje osoby a rodiny ohrožené sociálním 
vyloučením přímo v jejich přirozeném prostředí nebo v místech, kde se obvykle 
zdržují. Způsob práce umožňuje minimalizaci důsledků jejich způsobu života. 
Sociální služba je bezplatná a může být poskytována anonymně. 

Soulad s Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Mládež a rodina v krizi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení 

 Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 

 

 

  



9 
 

Odlehčovací služba 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 1.623.602,42 Kč Provozní 262.360,42 Kč  
Mzdové 1.362.242,00 Kč 

Počet úvazků v síti 3,23 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

64 Hodiny přímé péče 3 778 

Příspěvek – Blansko 91.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové (hrubá mzda, soc. a zdrav. pojištění) 
a provozní náklady sociální služby (telekomunikace, pohonné hmoty, materiál a 
kancelářské potřeby). 

Stručný popis služby Odlehčovací služba pomáhá osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 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, umožňuje odpočinek pečujícím osobám z řad 
rodinných příslušníků. 

Soulad s Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č. 1.1 Udržení kapacit terénních a ambulantních služeb ve SO 
ORP Blansko 

 

 

 

Centrum denní služeb – Emanuel  Boskovice 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 2.080.435,13 Kč Provozní 484.183,13 Kč  
Mzdové 1.596.252,00 Kč 

Počet úvazků v síti 3,37 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

17 Hodiny přímé péče 4 415 

Příspěvek – Blansko 51.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na úhradu mzdových nákladů pracovníků, 
částečné vyúčtování energií, plynu a vody, nájmu, odvozu odpadů. 

Stručný popis služby Posláním sociální služby Centra denních služeb je poskytovat denní pobyt lidem s 
mentálním postižením a s kombinovaným postižením. Cílem Centra denních služeb 
je pomoc při rozvíjení osobnosti uživatele, jeho schopností a dovedností s ohledem 
na jeho specifické potřeby, podpora při upevňování jeho hygienických návyků, 
vedení uživatele k samostatnosti, zvyšování jeho sociální adaptability a 
zdokonalování prvků komunikace. Cílovou skupinu uživatelů tvoří lidé s 
kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním postižením středního a 
těžkého stupně postižení. 

Soulad s Akčním 
plánem – priority, 
opatření 

 Sociální služba je zahrnuta v minimální síti sociálních služeb okresu 
Blansko  
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Týdenní stacionář – Emanuel Doubravice 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 2.852.887,04 Kč Provozní 652.596,04 Kč  
Mzdové 2.200.291,00 Kč 

Počet úvazků v síti 5,5 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

11 Počet lůžek 9 

Počet lůžkodnů („odespaných“ 
nocí) 

2 240 

Příspěvek – Blansko 58.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na úhradu mzdových nákladů pracovníků. 

Stručný popis služby Posláním služby Týdenního stacionáře je poskytovat lidem se středně těžkým až 
těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením službu, jejímž 
smyslem je snížit riziko jejich sociálního vyloučení. Uživatelé mohou na základě 
svých individuálních potřeb, možností a zájmů, dosahovat co nejvyšší míry 
samostatnosti. Upevňováním získaných návyků uživatelů a rozvojem jejich 
specifických schopností a dovedností se služba snaží podporovat samostatnost a 
soběstačnost klientů. Za účelem posilování orientace ve společnosti je uživatelům 
zprostředkováván kontakt se společenským prostředím, čímž služba přispívá k 
pozitivní změně postojů široké veřejnosti a k odstraňování předsudků o osobách s 
postižením. 

Soulad s Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 2 Zkvalitnění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením 
v pobytových zařízeních 

 Opatření 2.1 Udržení kapacit odpovídajících pobytových služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

Týdenní stacionář – Betany Boskovice 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 2.431.721,67 Kč Provozní 279.479,67 Kč  
Mzdové 2.152.242,00 Kč 

Počet úvazků v síti 6,44 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

15 Počet lůžek 0 

Počet lůžkodnů („odespaných“ 
nocí) 

2 677 

Příspěvek – Blansko 32.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na úhradu mzdových nákladů pracovníků. 

Stručný popis služby Posláním Betany Boskovice - Týdenního stacionáře je poskytovat pobytovou 
formou péči osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které chtějí 
samostatně bydlet, avšak potřebují určitou podporu. Týdenní stacionář je 
poskytován osobám s mentálním postižením lehkého a středního stupně a osobám 
s kombinovaným postižením od 16 do 64 let věku. Pomocí nabízených aktivit a 
činností u uživatelů jsou rozvíjeny a udržovány již získané dovednosti a návyky 
vedoucí k jejich osamostatňování a smysluplnému trávení času. Nácvikem běžných 
činností v péči o domácnost je upevňována jejich soběstačnost.  

Soulad s Akčním 
plánem – priority, 
opatření 

 Sociální služba je zahrnuta v minimální síti sociálních služeb okresu 
Blansko  
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Zlatá zastávka Adamov 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 1.670.107,04 Kč Provozní 320.423,04 Kč  
Mzdové 1.349.684,00 Kč 

Počet úvazků v síti 2,97 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

68 Počet kontaktů (1 kontakt = 
20minut) 

2 505 

Počet intervencí (1 intervence = 
30 minut) 

5 574 

Příspěvek – Blansko 220.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na úhradu mzdových nákladů pracovníků a na 
úhradu provozních nákladů (především el. energie, kancelářských potřeb a 
materiálu na aktivity klientů). 

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 pomoc 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 Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Mládež a rodina v krizi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení 

 Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 

 

 

 

Stará fabrika – nízkoprahové denní centrum 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 1.835.876,57 Kč Provozní 195.122,57 Kč  
Mzdové 1.640.754,00 Kč 

Počet úvazků v síti 3,19 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

97 Počet kontaktů (1 kontakt = 
20minut) 

3 529 

Počet intervencí (1 intervence = 
30 minut) 

2 287 

Příspěvek – Blansko 205.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady sociální služby – 
telekomunikační služby (internet, telefony), náklady na energie, teplo, nájemné a 
kancelářské potřeby, ochranné pomůcky, supervize a školení zaměstnanců. 

Stručný popis služby Sociální služba pomáhá lidem bez domova nebo ohroženým ztrátou bydlení řešit 
jejich nepříznivou sociální situaci. Pomáhá mírnit zdravotní rizika vyplývající 
ze způsobu života, pomáhá předcházet nebo mírní konflikty lidí dané cílové skupiny 
a veřejnosti. Nabízí především jednoduché jídlo, možnost osobní hygieny, ošacení, 
základní sociální poradenství. Dále pracovníci pomáhají klientům při vyřizování 
osobních záležitostí (doklady, dávky aj.), při hledání bydlení a zaměstnání 

Soulad s Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Mládež a rodina v krizi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení 

 Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 
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Noclehárna pro muže 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 1.251.859,07 Kč Provozní 128.354,07 Kč  
Mzdové 1.123.505,00 Kč 

Počet úvazků v síti 2,47 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

39 Počet lůžek 15 

Počet lůžkodnů („odespaných“ 
nocí) 

3 515 

Příspěvek – Blansko 161.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na úhradu mzdových nákladů pracovníků, kteří 
zajišťují nepřetržitý provoz noclehárny. 

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 Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Mládež a rodina v krizi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení 

 Opatření č. 2.2 Zajištění sítě krizového bydlení 
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Hnutí humanitární pomoci 
smlouva číslo 2017/000916/SOC/DS-IK 

Domov Olga – denní stacionář 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 4.239.723,00 Kč Provozní 1.213.669,00 Kč  
Mzdové 3.026.054,00 Kč 

Počet úvazků v síti 8,15 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

34 Hodiny přímé péče 9 410 

Příspěvek – Blansko 326.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní a mzdové náklady sociální služby 
(mzdové náklady, částečná úhrada nákladů na el. energii, plyn, vodné). 

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 Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č. 1.1 Udržení kapacit terénních a ambulantních služeb ve SO 
ORP Blansko 

 

Centrum Velan – chráněné bydlení 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 1.615.715,00 Kč Provozní 553.737,00 Kč  
Mzdové 1.061.978,00 Kč 

Počet úvazků 3,49 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

9 Počet lůžek 8 

Počet lůžkodnů („odespaných“ 
nocí) 

2 920 

Příspěvek – Blansko 130.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové náklady sociální služby a částečnou 
úhradu elektrické energie. 

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 Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 2 Zkvalitnění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením 
v pobytových zařízeních 

 Opatření 2.1 Udržení kapacit odpovídajících pobytových služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

 

  



14 
 

Společnost Podané ruce o.p.s. 
smlouva číslo 2017/000919/SOC/DS-IK 

NZDM v Blansku – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 2.007.900,00 Kč Provozní 302.300,60 Kč  
Mzdové 1.705.599,40 Kč 

Počet úvazků v síti 3,00 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

209 Počet kontaktů (1 kontakt = 
20minut) 

5 523 

Počet intervencí (1 intervence = 
30 minut) 

3 600 

Příspěvek – Blansko 383.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové náklady a provozní náklady 
(vzdělávání, kancelářské potřeby, nájem, energie, pomůcky pro aktivity). 

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 pomoc v krizi, případovou i skupinovou 
práci, poskytují informace a pomáhají při zprostředkování kontaktu s institucemi ve 
prospěch klienta. Dále jsou činnosti zaměřeny 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 Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Mládež a rodina v krizi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 1 Udržení služeb primární prevence 

 Opatření č. 1.1 Udržení služeb primární prevence 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení 

 Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 

 

Víceúčelová drogová služba na Blanensku – terénní programy 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 1.628.924,00 Kč Provozní 467.562,70 Kč  
Mzdové 1.161.361,30 Kč 

Počet úvazků v síti 1,93 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

154 Počet kontaktů (1 kontakt = 
20minut) 

1 838 

Počet intervencí (1 intervence = 
30 minut) 

374 

Příspěvek – Blansko 136.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové a provozní náklady (nájem). 

Stručný popis služby Sociální služba pracuje se specifickou skupinou klientů vyžadující specializovaný a 
odborný přístup. Je 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 Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Mládež a rodina v krizi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Priorita č. 1 Udržení služeb primární prevence 

 Opatření č. 1.1 Udržení služeb primární prevence 
Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení 

 Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v České republice, 

oblastní odbočka Blansko 
smlouva číslo 2017/000921/SOC/DS-IK 

Odborné sociální poradenství 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 252.034,00 Kč Provozní 78.707,00 Kč  
Mzdové 173.327,00 Kč 

Příspěvek – Blansko 9.000 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady služby (revize a servis 
spotřebičů, cestovné, poštovné, materiál). 

Stručný popis služby Služba poskytuje poradenství osobám se zrakovým postižením. Zajišťuje 
dostupnost kompenzačních pomůcek a nabízí zaškolení v jejich používání. 

Soulad s Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č. 1.3 Podpora zapojení seniorů a osob se zdravotním 
postižením do veřejného života 

 

Středisko rané péče SPRP Brno 
smlouva číslo 2017/000922/SOC/DS-IK 

Raná péče 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 3.954.952,63 Kč Provozní 1.117.679,67 Kč  
Mzdové 2.837.272,96 Kč 

Počet úvazků v síti 5,4 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

116 
SO ORP Blansko - 
7 

Počet kontaktů (1 kontakt = 
20minut) 

64 

Počet intervencí (1 intervence = 
30 minut) 

9 729 
(SO ORP Blansko – 282) 

Příspěvek – Blansko 32.000,- Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na provozní náklady sociální služby (náklady 
spojené s provozem vozidla, telefon, vzdělávání zaměstnanců). 

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 Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č.1.1 Udržení kapacit terénních a ambulantních služeb ve SO 
ORP Blansko 
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Práh jižní Morava, z.ú. 
smlouva číslo 2017/000920/SOC/DS-IK 

Sociální rehabilitace 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 11.368.309,00 Kč Provozní 1.805.707,04 Kč  
Mzdové 9.562.601,96 Kč 

Počet úvazků v síti 18,35 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

JMK – 477 
SO ORP Blansko - 
20 

Počet kontaktů (1 kontakt = 
20minut) 

3 698 

Počet intervencí (1 intervence = 
30 minut) 

32 901  
(SO ORP Blansko – 1 081) 

Příspěvek – Blansko 25.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit především na mzdové náklady sociální služby. 

Stručný popis služby Služba terénní sociální rehabilitace zahrnuje poradenství a case management pro 
osoby s duševním onemocněním, návštěvy v bytech klientů či na smluvených 
místech. Pracovníci doprovází klienty na úřady, k lékařům, podporují je v průběhu 
hospitalizace v psychiatrických nemocnicích a klinice. Činnosti služby propojují 
spolupráci v rámci case managementu – zapojení dalších odborníků a služeb (soc. 
pracovníků z příslušných úřadů, neziskových organizací a služeb, obvodních lékařů, 
psychologů, psychiatrů, policie) 

Soulad s Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

 Opatření č.1.1 Udržení kapacit terénních a ambulantních služeb ve SO 
ORP Blansko 

 Opatření č. 1.3  Podpora zapojení seniorů a osob se zdravotním 
postižením do veřejného života 

 

LUMINA, spolek 
smlouva číslo 2017/000918/SOC/DS-IK 

Domov SANTINI – domov se zvláštním režimem 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 34.848.388,00 Kč Provozní 15.697.867,00 Kč  
Mzdové 19.150.521,00 Kč 

Počet úvazků v síti 40 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

82 (50 osob Křtiny) 
SO ORP Blansko - 21 

Počet lůžek 85 (50 lůžek Křtiny) 

Počet lůžkodnů 
(„odespaných“ nocí) 

31 025 

Příspěvek – Blansko 300.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové náklady sociální služby.  

Stručný popis služby Domov SANTINI je pobytovou službou zajišťující péči o osoby se sníženou mírou 
soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění, seniorům s 
Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence. 

Soulad s Akčním 
plánem pro rok 2017 – 
priority, opatření 

Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením 
Priorita č. 2 Zkvalitnění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením 
v pobytových zařízeních 

 Opatření č. 2.1 Udržení kapacit odpovídajících pobytových služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením 
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Oblastní charita Vyškov 
smlouva číslo 2017/000917/SOC/DS-IK 

Odlehčovací služba - pobytová 

Náklady služby v roce 
2017 

CELKEM 7.741.911,16 Kč Provozní 2.305.280,16 Kč  
Mzdové 5.436.631,00 Kč 

Počet úvazků v síti 7,62 úvazků přímé péče 

Počet uživatelů za rok 
2017 

144 
SO ORP Blansko – 
20 (34 pobytů) 

Počet lůžek 20 

Počet lůžkodnů („odespaných“ 
nocí) 

7 300 

Příspěvek – Blansko 100.000,00 Kč 

Využití dotace města 
Blansko 

Příspěvek města Blansko byl využit na mzdové a provozní náklady sociální služby 
(kancelářské a úklidové potřeby, vzdělávání zaměstnanců). 

Stručný popis služby Posláním Odlehčovací služby Charity Vyškov je poskytnout formou pobytové služby 
trvající až tři měsíce nezbytnou pomoc seniorům nebo osobám se zdravotním 
postižením od 27 let věku, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním 
prostředí. 
Odlehčovací služba pobytová umožňuje pečujícím osobám potřebný odpočinek, 
aby zvládali péči o své blízké v domácím prostředí. 

Soulad s Akčním 
plánem – priority, 
opatření 

 Sociální služba je zahrnuta v základní síti sociálních služeb Jihomoravského 
kraje a její služby jsou poskytované také občanům správního obvodu ORP 
Blansko 

 

 


