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Zápis ze setkání pracovních skupin KPSS Blansko 

Senioři 

a  

Osoby se zdravotním postižením 

ze dne 7. 8. 2012 

 

v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko 
Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 

 

Místo konání: Blansko, nám. Republiky 1, 1. patro, malá zasedací místnost 
 
Zúčastněné osoby: viz Prezenční listina 
 
Zápis zpracoval/a: Mgr. Nikola Franková 
 

1. Úvod 

V úvodu setkání byly shrnuty dosavadní činnosti v rámci projektu KPSS: je zpracovaná 
socio-demografická analýza (zveřejněna na webu www.kpss-blansko.cz), zpracovává se 
výzkum CATI, dále proběhlo setkání se starosty obcí a stále probíhá sběr dotazníků pro 
cílové skupiny.  
Bc. Kouřilová shrnula výsledky dotazníků pro skupinu Senioři a Osoby se zdravotním 
postižením. 
Nabídka semináře Sociální podnikání.  
 

2. Prezentace výsledků výzkumu CATI 

Dr. Hruška představil některé výsledky výzkumu CATI, který probíhal v ORP Blansko. 
Dotazování se aktivně zúčastnilo 588 respondentů.  
 
Respondenti vyjadřovali velkou spokojenost s kvalitou života a pocit bezpečí v ORP Blansko. 
Problém představuje především zadluženost domácností a chudoba, dále nemoci, 
nezaměstnanost a stáří. Zadluženost narůstá zejména u mladých osob. Zcela bez půjček je 
78% respondentů a bez úspor cca 60% obyvatel. 
 
Xenofobie – nejvíce se respondenti bojí drogově závislých a lidí s kriminální minulostí, až na 
4. místě označili Romy a Mongolce.  
Znalost sociálních služeb v regionu je vysoká, obecně se ví zejména o pečovatelské službě 
a domovech pro seniory. Méně se ví o zařízeních pro mládež.  Spokojenost se sociálními 
službami: velmi spokojeno 42%, velmi nespokojeno 4%. Informace o službách respondenti 

http://www.kpss-blansko.cz/
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získávají nejčastěji od známých. Dle názoru respondentů by se měla zlepšit dostupnost a 
návaznost sociálních služeb.  
 
Paní Andrea Hrušková mluvila o vytvoření pracovní skupiny MPSV, která by se měla zabývat 
finančními náklady v případě řešení/neřešení problémů v sociální oblasti. Do budoucna by se 
měly rozvíjet terénní služby a elektronizace systémů sociálních služeb.  
 
 

3. SWOT analýza a priority a opatření 
 
V rámci pracovních skupin proběhla diskuze nad SWOT analýzami pro obě cílové skupiny. 
Zástupci skupin dostali materiály se  SWOT analýzami posledního komunitního plánu a také 
pro inspiraci priority a opatření JMK. Úkolem je analýzy zhodnotit, popř. přenastavit dle 
aktuálních potřeb. Dále formulovat priority a opatření jednotlivých sociálních služeb do 
nového komunitního plánu (na období 2013 - 2016).  
Při formulaci priorit a opatření vycházet z dostupných materiálů – sociodemografická 
analýza, SWOT analýzy, výroční zprávy jednotlivých služeb, vlastní statistiky aj. Je třeba 
formulovanou prioritu podpořit zdůvodněním.  
 
Termín: do 20. 8. se všichni členové pracovních skupin písemně vyjádří ke SWOT 
analýzám, formulují priority a opatření dle cílových skupin.  
Shrnutí SWOT analýz bude rozesláno mailovou formou nejpozději do pondělí 13.8.2012 
všem členům pracovních skupin k připomínkování. 
 

 
4. Ostatní  

 
Hovořilo se o odlehčovací službě – o finanční náročnost provozování. 
 
 
Příští setkání domluveno na středu 22. 8. od 13h. 
 
Další termíny:  

 11.9.2012 – 14:30 – setkání řídící skupiny 

 19.9.2012 – 14:30 – setkání všech členů pracovních skupin 

 31.10.2012 – setkání řídící skupiny 
 
 
 
 


