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ÚVOD 

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 představuje 

prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v jihomoravském kraji 

na období 2018–2020. Cílem Akčního plánu je stanovit priority rozvoje sociálních služeb pro 

daný rok, vycházející z rámcové rozvojové strategie stanovené ve Střednědobém plánu rozvoje 

sociálních služeb. 

 

Obce s rozšířenou působností, na jejichž území probíhá rozvoj sociálních služeb na základě 

komunitního plánování, předložily Jihomoravskému kraji priority rozvoje sociálních služeb na 

svém území, čímž deklarují potřebnost a podobu sítě sociálních služeb v dané oblasti. 

Prostřednictvím Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb pro rok 2019 (dále „Pravidla“) byly 

stanoveny jednotlivé priority rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. 

 

Poskytovatelé sociálních služeb posílali prostřednictvím Žádostí o vstup do Základní sítě 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 (dále „Základní síť“) záměry na rozvoj 

či vznik nových sociálních služeb. Záměry, které byly v souladu s krajskými prioritami a 

prioritami jednotlivých obcí s rozšířenou působností, byly zařazeny do Základní sítě pro rok 

2019. Základní síť je přílohou předloženého Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 

2019. 

 

Tento prováděcí dokument je rozdělen na část popisnou, analytickou a strategickou část. Ve 

strategické části jsou uvedeny jak priority rozvoje JMK v oblasti sociálních služeb, tak i priority 

pro cílové skupiny Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Děti, mládež a rodina a Osoby 

ohrožené sociálním vyloučením. Přílohou Akčního plánu je Základní síť sociálních služeb pro 

rok 2019 a Vize Jihomoravského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji. 
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POPISNÁ ČÁST 

 

Zpracovatelský tým 

 

Akční plán pro rok 2019 zpracoval a jeho realizaci koordinuje: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Odbor sociálních věcí 

 

Mgr. Eva Malušková, koordinátorka plánování sociálních služeb v JMK 

e-mail: maluskova.eva@kr-jihomoravsky.cz 

 

Mgr. Alena Novotná, DiS, tvorba a správa Základní sítě sociálních služeb pro rok 2019 

e-mail: novotna.alena@kr-jihomoravsky.cz 

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 vznikl ve spolupráci s koordinátory 

komunitního plánování sociálních služeb všech 21 obcí s rozšířenou působností 

v Jihomoravském kraji. 

 

  

Obec s rozšířenou 

působností 

Koordinátor komunitního 

plánování sociálních služeb 
Kontakt 

Blansko Mgr. Ivana Kouřilová kourilova@blansko.cz  

Boskovice Mgr. Renata Špidlíková renata.spidlikova@boskovice.cz 

Brno 
Mgr. Radim Janík 

Mgr. Bc. Jana Stárková, DiS. 

janik.radim@brno.cz 

starkova.jana@brno.cz 

Břeclav Mgr. Světla Lazová svetla.lazova@breclav.eu 

Bučovice Mgr. Jitka Lábrová, DiS. labrova@bucovice.cz 

Hodonín Mgr. Edita Zlámalová zlamalova.edita@muhodonin.cz 

Hustopeče Mgr. Tomáš Laz, DiS. socialni@hustopece-city.cz 

Ivančice Ing. Olga Prokopová prokopova@muiv.cz 

Kuřim Mgr. Aneta Novotná novotnaa@kurim.cz 

Kyjov Bc. Jana Novotná kpss@mukyjov.cz 

Mikulov Mgr. Bohdana Souchopová souchopova@mikulov.cz 

Moravský Krumlov JUDr. Věra Bártová bartovav@mkrumlov.cz 

Pohořelice Ing. Silvie Maturová silvie.maturova@pohorelice.cz, 

Rosice Bc. Tereza Bauerová bauerova@mesto.rosice.cz  

Slavkov u Brna Mgr. Naďa Kabelková nada.kabelkova@meuslavkov.cz 

Šlapanice Bc. Jana Šunková sunkova@slapanice.cz 

Tišnov Mgr. Michal Kudláček michal.kudlacek@tisnov.cz 

Veselí nad Moravou Bohdana Gálová galova@veseli-nad-moravou.cz 

Vyškov Petra Kolečkářová p.koleckarova@meuvyskov.cz 

Znojmo Mgr. Alice Svobodová alice.svobodova@muznojmo.cz 

Židlochovice Bc. Lenka Brázdová brazdova@zidlochovice.cz 
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Způsob zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 

 

Od 1. 1. 2018 je Jihomoravský kraj povinen při tvorbě Střednědobého a Akčního plánu rozvoje 

sociálních služeb postupovat podle nové části sedmé Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, která definuje podmínky pro 

zpracování a strukturu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje1. 

Pro zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb platí: 

 

§ 39c 

Akční plán 

(1) Akční plán reaguje na východiska popsaná v analytické části střednědobého plánu a 

obsahuje vždy nejméně náležitosti stanovené v § 39a odst. 3 písm. b). Pokud dochází ke změnám 

oproti schválenému střednědobému plánu, akční plán obsahuje i ty části, ve kterých ke změnám 

došlo. 

(2) Při tvorbě akčního plánu se postupuje podle § 39b. 

 

Dle tohoto Akční plán rozvoje sociálních služeb má obsahovat vždy nejméně ekonomickou 

analýzu včetně analýzy možných zdrojů zajištění zjištěných potřeb, která zahrnuje2 

• shrnutí výsledků analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření minimálně po 

dobu platnosti střednědobého plánu, 

• aktuální nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb včetně uvedení obvyklých 

nákladů, 

• analýzu struktury zdrojů financování sociálních služeb včetně výhledu na období 

platnosti střednědobého plánu, 

• předpokládanou výši celkových nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb 

 

                                                 
1 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 
2 § 39a odst. 3 písm. b).; Vyhláška č. 505/2006 Sb. 
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Způsob informování a zapojení občanů kraje, obcí, poskytovatelů 

sociálních služeb3 
 

Jihomoravský kraj informoval své občany o zahájení zpracování Akčního plánu rozvoje 

sociálních služeb pro rok 2019. Informace byla vyvěšena na webových stránkách 

Jihomoravského kraje: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx a na webovém portálu 

komunitního plánování služeb v JMK: https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/ 

Výzva byla zaslána koordinátorům komunitního plánování 21 obcí s rozšířenou působností 

s požadavkem o zveřejnění informace svým občanům. 

 

Na oddělení sociálních služeb byly ze strany občanů kraje, obcí či poskytovatelů sociálních 

služeb zaslány následující podněty: 

 

Z oblasti financování je považováno za důležité a prioritní „nadále zajistit plnohodnotné 

financování pečovatelských služeb, ve formě ambulantní, ale především ve formě terénní.“ 

Problematické se jeví situace, kdy pečovatelská služba zajíždí do více obcí, s cílem zajištění 

tamních potřebných osob, ale dotčené obce nechtějí na provoz pečovatelské služby přispívat. 

 

➢ V roce 2019 mohou pečovatelské služby využít možnosti navýšení až o 3 úvazků v přímé 

péči, ovšem za podmínky, že bude služba nabízena a poskytována v rozsahu nejméně 12 

hodin denně. Pečovatelská služba, která splňuje tuto podmínku, bude taktéž zvýhodněna 

v rámci dotačního řízení, konkrétně navýšeným normativem 41 000 Kč na 1 úvazek 

pracovníka v přímé péči. 

 

Z oblasti zajištění potřeb osob se sluchovým postižením obdrželo oddělení sociálních služeb 

JMK celkem tři podněty. Z důvodu nezařazení služby centra denních služeb do Základní sítě 

sociálních služeb JMK pro rok 2018 evidují služby zajišťující tlumočnické služby pro osoby se 

sluchovým postižením nedostatek finančních prostředků na zajištění kapacit kvalitních 

tlumočníků, kteří zprostředkovávají kontakt a komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími. 

Z daných podnětů vyplývá zájem a potřeba zařazení vyřazené služby do Základní sítě 

sociálních služeb. 

 

➢ K nezařazení dané služby do Základní sítě sociálních služeb pro rok 2018 došlo 

z důvodu nesplnění základního kritéria JMK na podobu sociální služby v podobě 

nedostatečného podílu přímé práce s klienty, který byl pro rok 2018 stanoven 

v minimální výši 50 %. Základní kritérium pro zařazení služby do Základní sítě bylo 

stanoveno Pravidly pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 

2018, která byla 26. 1. 2017 schválena na 8. zasedání RJMK. 

 

➢ Nadstavbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a rozvojové strategie pro daný rok 

je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018–

2020, ve kterém je definována Rámcová strategie podporovaného rozvoje sociálních 

                                                 
3 § 39b; Vyhláška č. 505/2006 Sb. 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx
https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/
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služeb v JMK. Tato strategie neumožňuje v plánovaném období vznik nové ani rozšíření 

stávající služby centra denních služeb. 

 

 

Podnět ke změně Rámcové strategie pro služby následné péče umožňující vznik nové služby 

není aktuální k procesu zpracování Akčního plánu pro rok 2019. Připomínky a podněty 

k nastavení Rámcové strategie na další plánovací období 2021–2023 budou sbírány v průběhu 

roku 2020. 

 

Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 byl veřejně představen dne 6. 

dubna 2018 v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Veřejného projednání se 

zúčastnilo 27 osob. 

 

Návrh Akčního plánu byl posléze zveřejněn na webových stránkách JMK s vyzváním 

veřejnosti k možnému zpracování písemných připomínek. Připomínkovací řízení bylo 

v termínu od 11. – 30. dubna 2018. Odbor sociálních věcí obdržel celkem 6 připomínek. 
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Harmonogram zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 

2019 

 

 

3. října 2017 Setkání pracovní skupiny Koordinátoři 21 

ORP 

6. – 28. listopadu 2017  Setkání pracovní skupiny Okresních týmů 

pro plánování sociálních služeb 

Okres Brno-město, Brno-venkov 

Okres Vyškov 

Okres Blansko 

Okres Znojmo 

Okres Břeclav 

Okres Hodonín 

15. prosince 2017 Ukončení sběru návrhů rozvojových záměrů 

služeb 

20. prosince 2017 Setkání pracovní skupiny pro komunitní plán 

JMK 

leden 2018 Zpracování Pravidel pro tvorbu sítě 

sociálních služeb v JMK pro rok 2019 

29. ledna 2018 Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb 

v JMK pro rok 2019 schválená RJMK 

30. ledna 2018 Představení Pravidel pro tvorbu sítě 

sociálních služeb v JMK pro rok 2019 

poskytovatelům sociálních služeb 

1. – 22. února 2018 Termín pro zasílání Žádosti o zařazení služby 

do Základní sítě sociálních služeb 2019 

6. dubna 2018 Veřejné projednání návrhu Akčního plánu 

rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 

10. dubna 2018 Zaslání návrhu okresních sítí koordinátorům 

KPSS 

11. – 30. dubna 2018 Připomínkovací řízení 

2. – 4. května 2018 Vypořádání připomínek a finalizace Akčního 

plánu 

9. května 2018 Termín pro zaslání deklarací potřebností 

sociálních služeb obcí s rozšířenou 

působností 

28. května 2018 Projednání dokumentu v Radě 

Jihomoravského kraje 

21. června 2018 Projednání dokumentu v Zastupitelstvu 

Jihomoravského kraje 
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ANALYTICKÁ ČÁST 
 

Vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2017 
 

V rámci priorit pro jednotlivé cílové skupiny bylo do akčního plánu zařazeno celkem 87 

rozvojových záměrů, z toho 12 záměrů na vznik nové sociální služby a 75 záměrů na rozšíření 

stávající služby. 

 

Pro cílovou skupinu Senioři bylo do Akčního plánu zařazeno 33 rozvojových záměrů. 

Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že v roce 2017 došlo ke vzniku 2 sociálních služeb (1x 

pečovatelská služba, 1x tísňová péče) a k rozvoji celkem 28 služeb (25x pečovatelská služba, 

2x odlehčovací služba a 1x centra denních služeb). Částečně se navýšení personální kapacity 

podařilo u 2 odlehčovacích služeb. 1 pečovatelská služba záměr nesplnila. 

 

Pro cílovou skupinu Osoby se zdravotním postižením bylo v Akčním plánu zaneseno celkem 

42 rozvojových záměrů. V průběhu roku 2017 tento záměr podařilo naplnit 6 nových služeb 

(2x chráněné bydlení, 1x denní stacionář, 1x odlehčovací služba, 1x sociální rehabilitace a 1x 

sociálně terapeutické dílny). Celkem 25 sociálních služeb navýšilo své personální či kapacitní 

zajištění (4x raná péče, 3x denní stacionář, 7x osobní asistence, 5x chráněné bydlení a 6x 

sociální rehabilitace). 8 služeb se rozvíjelo pouze částečně. Záměr navýšení pracovních úvazků 

se službám nezdařil převážně z důvodu nedostatečného množství zájemců na trhu práce. 

Nepodařilo se naplnit 2 rozvojové záměry, a to u 1denního stacionáře a 1 chráněného bydlení.  

 

Pro cílovou skupinu Děti, mládež a rodina byly v Akčním plánu uvedeny celkem 4 rozvojové 

záměry. Byl plánován vznik jednoho azylového domu a 2 sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi. Plánován byl i rozvoj jedné sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi. 

Všem plánovaným aktivitám se podařilo dostát 

 

Pro cílovou skupinu Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi byl pro rok 2017 

plánován rozvoj pouze 8 služeb odborného sociálního poradenství. Došlo k navýšení 

personálních kapacit u 6 odborných sociálních poradenství. Dva poskytovatelé sociálních 

služeb uvádí, že požadovanému navýšení úvazků v přímé péči nebylo zcela dosaženo, z důvodu 

fluktuace pracovníků, odchodu na mateřskou či nedostatek nových zájemců o práci. 

 

Uskutečněno bylo 79 záměrů, tj. o 43 více, jak v roce 2016. 
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Průměrné náklady jednotlivých druhů sociálních služeb na 1 úvazek přímé 

péče (v Kč) 
 

Sociální služba 2016 2017 2018 

Odborné 

sociální 

poradenství 

36 630 40 563 48 863 

Raná péče 44 661 47 124 47 979 

Telefonická 

krizová pomoc 
36 105 40 160 34 666 

Tlumočnické 

služby 
32 612 36 599 35 420 

Kontaktní centra 38 268 44 898 62 177 

Krizová pomoc 34 738 41 772 43 426 

Nízkoprahová 

denní centra 
34 150 42 945 51 132 

Nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládež 

34 436 39 389 44 334 

Noclehárny4 36 660 42 401 48 893 

Služby následné 

péče 

(ambulantní) 

59 852 42 135 51 487 

Sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny s dětmi5 

33 972 41 221  

Sociálně 

aktivizační 

služby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postižením 

27 282 37 753 41 681 

Sociálně 

terapeutické 

dílny6 

33 167 42 271  

Terénní 

programy 
37 776 47 048 50 478 

Sociální 

rehabilitace 
35 057 41 684 41 755 

Osobní asistence 28 589 33 101 38 357 

Pečovatelská 

služba 
30 643 32 945 36 902 

                                                 
4 V roce 2015 byly celkové náklady nocleháren počítány na 1 lůžkoden 
5 Pro rok 2018 neměli poskytovatelé vybraných sociálních služeb povinnost vyplňovat Žádost o poskytnutí 

dotace pro rok 2018, jelikož jsou financovány z IP 
6 Pro rok 2018 neměli poskytovatelé vybraných sociálních služeb povinnost vyplňovat Žádost o poskytnutí 

dotace pro rok 2018, jelikož jsou financovány z IP 
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Tísňová péče7 
 25 010 31 559 

Průvodcovské a 

předčitatelské 

služby 

29 829 32 246 41 667 

Podpora 

samostatného 

bydlení 

43 409 38 572 47 616 

Odlehčovací 

služby 
28 635 29 282 35 860 

Centra denních 

služeb 
35 656 39 385 39 721 

 

Denní stacionáře 
32 828 39 571 41 629 

 

Zdrojem dat pro výpočet průměrných nákladů na 1 úvazek v přímé péči u daných sociálních 

služeb v období 2015–2017 je závěrečný výkaz služby k 31. 12. daného roku v Krajském 

informačním systému. Pro rok 2018 je vycházeno z údajů Žádostí o poskytnutí dotace pro rok 

2018. 

  

                                                 
7 V letech 2015, 2016 nebyla služba tísňové péče v krajské síti zastoupena 
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Průměrné náklady jednotlivých druhů sociálních služeb na 1 lůžkoden (v Kč) 
Sociální služba 2016 2017 2018 

Služby následné 

péče (pobytové) 
507 607 676 

Odlehčovací 

služby 
953 1 385 1 355 

Týdenní 

stacionáře (podíl 

uživatelů ve III. a 

IV. stupni 

závislosti do 

65%) 

1 177 1 742 1 741 

Týdenní 

stacionáře (podíl 

uživatelů ve III. a 

IV. stupni 

závislosti od 66% 

do 80%) 

1 404 1 981 1 679 

Domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

(podíl uživatelů 

ve III. a IV. stupni 

závislosti do 

65%) 

947 1 730 1 303 

Domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

(podíl uživatelů 

ve III. a IV. stupni 

závislosti od 66% 

do 80%) 

963 1 132 1 177 

Domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

(podíl uživatelů 

ve III. a IV. stupni 

závislosti od 81% 

do 100%) 

1 355 1 421 1 243 

Domovy pro 

seniory 

(podíl uživatelů 

ve III. a IV. stupni 

závislosti do 

50%) 

790 871 941 
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Domovy pro 

seniory 

(podíl uživatelů 

ve III. a IV. stupni 

závislosti od 51% 

do 80%) 

815 881 926 

Domovy pro 

seniory 

(podíl uživatelů 

ve III. a IV. stupni 

závislosti od 81% 

do 100%) 

848 859 967 

Domovy se 

zvláštním 

režimem 

(podíl uživatelů 

ve III. a IV. stupni 

závislosti do 

50%) 

1 532 789 1 001 

Domovy pro 

seniory 

(podíl uživatelů 

ve III. a IV. stupni 

závislosti od 51% 

do 80%) 

959 1 920 1 082 

Domovy pro 

seniory 

(podíl uživatelů 

ve III. a IV. stupni 

závislosti od 81% 

do 100%) 

1 106 1 884 1 120 

Chráněné bydlení 

 
819 886 997 

Sociální služby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních 

lůžkové péče 

838 1 383 1 165 

Azylové domy8 – 

pro jednotlivce 
344 378  

Azylové domy9 – 

pro rodiny s dětmi 
400 421  

Domy na půl 

cesty10 
711 714  

                                                 
8 Pro rok 2018 neměli poskytovatelé vybraných sociálních služeb povinnost vyplňovat Žádost o poskytnutí 

dotace pro rok 2018, jelikož jsou financovány z IP. 
9 Pro rok 2018 neměli poskytovatelé vybraných sociálních služeb povinnost vyplňovat Žádost o poskytnutí 

dotace pro rok 2018, jelikož jsou financovány z IP. 
10 Pro rok 2018 neměli poskytovatelé vybraných sociálních služeb povinnost vyplňovat Žádost o poskytnutí 

dotace pro rok 2018, jelikož jsou financovány z IP. 
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Intervenční 

centra11 
34 150 41 000  

Shrnutí výsledků finančních dopadů navržených cílů a opatření po dobu 

platnosti střednědobého plánu12 
 

2018 

Celkový objem finančních prostředků potřebných pro financování sociálních služeb v rámci 

finanční podpory dle § 101a za rok 2018 činí 1 623 580 200,- Kč. Celkový objem finančních 

prostředků potřebných pro financování sociálních služeb v rámci finanční podpory dle § 105 za 

rok 2018 činí 248 889 000,- Kč. 

 

2019 

Celkový objem finančních prostředků potřebných pro financování sociálních služeb v rámci 

finanční podpory dle § 101a na rok 2019 činí 1 825 694 700,- Kč. Celkový objem finančních 

prostředků potřebných pro financování sociálních služeb v rámci finanční podpory dle § 105 

na rok 2019 činí 260 097 100,- Kč. 

 

V roce 2019 dojde k zásadním změnám v Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční 

podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. 

 

V rámci služeb odborného sociálního poradenství bude vytvořena nová podskupina - služby 

odborného sociálního poradenství s cílovou skupinou osob, které jsou obětmi domácího násilí 

nebo trestných činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy. Tato podskupina bude zahrnovat 

3 služby odborného sociálního poradenství od poskytovatelů Centrum Anabell, z. ú., Bílý kruh 

bezpečí, z.s. a Persefona z.s. U těchto služeb dojde ke zvýšení podílu financování u kraje o 

10%.  

 

U služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny dojde ke zvýšení podílu 

spolufinancování obcí o 10%.  

 

U služeb sociální prevence dojde k vytvoření nové podskupiny zahrnující sociální služby SAS 

pro rodiny s dětmi, SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež. U těchto služeb dojde ke zvýšení podílu spolufinancování obcí o 10%. 

 

  

                                                 
11 Pro rok 2018 neměli poskytovatelé vybraných sociálních služeb povinnost vyplňovat Žádost o poskytnutí 

dotace pro rok 2018, jelikož jsou financovány z IP. 
12 AUGUR Consulting s.r.o. Analýza nákladovosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 2018 
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Procenta spolufinancování pro rok 2019. 

 Procentní rozdělení 

složky předpokládané míry 

spolufinancování obcí a 

kraje 

Procentní složka předpokládané 

míry spolufinancování 

Jihomoravského kraje v rámci 

zřizovatelských funkcí formou 

příspěvku zřizovatele Obce Kraj 

služby odborného sociálního poradenství s cílovou skupinou osob, které jsou obětmi domácího násilí 

nebo trestných činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy 

forma poskytovatele služby:  

obce a příspěvkové organizace obcí  10  14 0  

nestátní neziskové organizace, 

obchodní organizace (fyzické a 

právnické osoby)  

10  16 0  

příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje  

0  0  20  

služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny 

forma poskytovatele služby:  

obce a příspěvkové organizace obcí  20  4  0  

nestátní neziskové organizace, 

obchodní organizace (fyzické a 

právnické osoby)  

20  6  0  

příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje  

0  0  20 

služby sociální prevence (bez SAS pro rodiny s dětmi, SAS pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) 

forma poskytovatele služby:  

obce a příspěvkové organizace obcí  20  3,5  0  

nestátní neziskové organizace, 

obchodní organizace (fyzické a 

právnické osoby)  

20  6,5  0  

příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje  

0  0  25  

služby sociální prevence: SAS pro rodiny s dětmi, SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

forma poskytovatele služby:  

obce a příspěvkové organizace obcí  30 3,5  0  

nestátní neziskové organizace, 

obchodní organizace (fyzické a 

právnické osoby)  

30  6,5  0  

příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje  

0  0  25  

služby sociální péče (bez pečovatelské služby) 

forma poskytovatele služby:  

obce a příspěvkové organizace obcí  8  2,5  0  

nestátní neziskové organizace, 

obchodní organizace (fyzické a 

právnické osoby)  

8  6  0  

příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje  

0  0  12  

pečovatelská služba 

forma poskytovatele služby:  

obce a příspěvkové organizace obcí  22 3  0  

nestátní neziskové organizace, 

obchodní organizace (fyzické a 

právnické osoby)  

22 5  0  

příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje  

0  0  24  
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Plán nákladovosti sociálních služeb a uvedené předpokládané výše (v Kč) 

vybraných zdrojů 
 

Rozpočtový 

rok 2019 

Druh sociálních 

služeb 

Celkové 

předpokládané 

náklady 

Požadovaná výše 

dotace z kapitoly 

313-MPSV 

Předpokládaná 

spoluúčast kraje 

Předpokládaná 

spoluúčast obce 

 

Odborné sociální 

poradenství 

Výše nákladů - 

poradenství 

Výše dotace 

MPSV - 

poradenství 

Výše prostředků 

kraje - 

poradenství 

Výše prostředků 

obcí - poradenství 

Celkem odborné 

sociální 

poradenství 

54 653 808 Kč 40 749 400 Kč 3 379 000 Kč 10 520 400 Kč 

Služby sociální 

péče 

Výše nákladů – 

služby sociální 

péče 

Výše dotace 

MPSV - služby 

sociální péče 

Výše prostředků 

kraje - služby 

sociální péče 

Výše prostředků 

obcí - služby 

sociální péče 

Osobní asistence 101 683 296 Kč 57 505 000 Kč 6 064 800 Kč 8 133 700 Kč 

Pečovatelská 

služba 
417 202 912 Kč 193 907 400 Kč 16 223 900 Kč  91 921 000 Kč 

Tísňová péče 3 175 200 Kč 1 985 400 Kč 190 500 Kč 254 000 Kč 

Průvodcovské a 

předčitatelské 

služby 

1 140 480 Kč 616 400 Kč 68 400 Kč 91 200 Kč 

Podpora 

samostatného 

bydlení 

2 073 600 Kč 1 385 800 Kč 124 400 Kč 165 800 Kč 

Odlehčovací 

služby 
96 018 712 Kč 62 188 100 Kč 4 555 500 Kč 7 505 800 Kč 

Centra denních 

služeb 
19 505 304 Kč 11 862 100 Kč 918 500 Kč 1 559 800 Kč 

Denní stacionáře 71 851 104 Kč 43 358 800 Kč 4 158 100 Kč 5 275 600 Kč 

Týdenní 

stacionáře 
33 125 000 Kč 12 070 500 Kč 1 753 800 Kč 851 600 Kč 

Domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

440 573 250 Kč 177 378 200 Kč 46 280 000 Kč 3 645 300 Kč 

Domovy pro 

seniory 
1 074 165 050 Kč 463 345 300 Kč 59 438 700 Kč 59 882 800 Kč 

Domovy se 

zvláštním 

režimem 

1 161 440 250 Kč 449 857 400 Kč 88 639 400 Kč 45 250 300 Kč 

Chráněné bydlení 241 630 000 Kč 82 111 600 Kč 10 506 600 Kč 7 266 300 Kč 

Sociální služby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních 

lůžkové péče 

6 570 000 Kč 2 180 500 Kč 394 200 Kč 525 600 Kč 

Celkem služby 

sociální péče 
3 670 154 158 Kč 1 629 236 500 Kč 243 054 500 Kč 252 981 100 Kč 
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Služby sociální 

prevence 

Výše nákladů – 

služby sociální 

prevence 

Výše dotace 

MPSV - služby 

sociální prevence 

Výše prostředků 

kraje - služby 

sociální prevence 

Výše prostředků 

obcí - služby 

sociální prevence 

Raná péče 18 079 488 Kč 13 288 300 Kč 1 174 800 Kč 3 615 800 Kč 

Telefonická 

krizová pomoc 
3 168 000 Kč 2 328 400 Kč 205 900 Kč 633 600 Kč 

Tlumočnické 

služby 
4 154 880 Kč 3 053 700 Kč 270 000 Kč 830 900 Kč 

Azylové domy 122 056 000 Kč 
Služby jsou 

financovány z IP.  

Služby jsou 

financovány z IP.  

Služby jsou 

financovány z IP.  

Domy na půl 

cesty 
4 562 500 Kč 

Služby jsou 

financovány z IP.  

Služby jsou 

financovány z IP.  

Služby jsou 

financovány z IP.  

Kontaktní centra 15 112 656 Kč 11 107 400 Kč 982 000 Kč 3 022 200 Kč 

Krizová pomoc 10 452 288 Kč 7 843 000 Kč 518 300 Kč 2 090 300 Kč 

Intervenční centra 3 790 800 Kč 
Služby jsou 

financovány z IP.  

Služby jsou 

financovány z IP.  

Služby jsou 

financovány z IP.  

Nízkoprahová 

denní centra 
8 631 168 Kč 6 343 700 Kč 560 800 Kč 1 726 000 Kč 

Nízkoprahová 

zařízení pro děti a 

mládež 

36 688 392 Kč 23 453 300 Kč 2 226 200 Kč 11 005 600 Kč 

Noclehárny 12 960 480 Kč 9 672 600 Kč 695 200 Kč 2 591 800 Kč 

Služby následné 

péče 
5 625 000 Kč 2 649 600 Kč 365 500 Kč 1 125 000 Kč 

Sociálně 

aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 

33 556 536 Kč 
Služby jsou 

financovány z IP.  

Služby jsou 

financovány z IP.  

Služby jsou 

financovány z IP.  

Sociálně 

aktivizační služby 

pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

12 621 312 Kč 8 041 100 Kč 792 900 Kč 3 785 900 Kč 

Sociálně 

terapeutické dílny 
24 392 160 Kč 

Služby jsou 

financovány z IP.  

Služby jsou 

financovány z IP.  

Služby jsou 

financovány z IP.  

Terapeutické 

komunity 
- - - - 

Terénní programy 24 688 800 Kč 18 268 600 Kč 1 481 200 Kč 4 937 300 Kč 

Sociální 

rehabilitace 
67 564 524 Kč 49 659 100 Kč 4 390 800 Kč 13 512 000 Kč 

Celkem služby 

sociální prevence 
408 104 984 Kč 155 708 800 Kč 13 663 600 Kč 48 876 400 Kč 

Celkem za všechny sociální 

služby 4 132 912 950 Kč 1 825 694 700 Kč 260 097 100 Kč 312 377 900 Kč 
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STRATEGICKÁ ČÁST 
 

Rozvojová strategie sociálních služeb v JMK pro rok 201913 

 

Cílem strategie Jihomoravského kraje pro rok 2019, bude optimalizace stávající sítě sociálních 

služeb s ohledem na reálné potřeby, kvalitu, efektivitu poskytované péče a finanční udržitelnost 

podporovaného systému.   

Podpora rozvoje bude zaměřena pouze na vybrané druhy sociálních služeb – uvedené v 

tabulce níže, přičemž v některých případech je specifikováno další omezení – např. 

rozšíření provozní doby služby, vymezení specifické cílové skupiny apod.  

  

Pro rok 2019 jsou stanovené celokrajské rozvojové priority, současně je však dán dílčí 

prostor pro realizaci priorit vyplývajících ze specifických potřeb jednotlivých okresů v 

JMK, přičemž potřebnost rozvoje je reflektována v rámci procesu komunitního 

plánování na území 21 ORP v JMK.  Za rozvojovou aktivitu je považován:   

• záměr na vznik nové služby / již registrovaná stávající služba, která nově vstupuje do 

sítě – nebyla součástí Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2018  

• rozšíření kapacit stávajících služeb - nové kapacity (úvazky přímé péče/lůžka) 

stávajících služeb již zařazených v Základní síti pro rok 2018 nad rámec kapacit 

uvedených v Základní síti 2018  

  

                                                 
13 Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2019 
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Přehled rozvojových priorit JMK pro rok 201914 

A) Celokrajské priority  

Druh služby  Podmínky podpory  

domovy pro osoby se 

zdravotním 

postižením  

• možnost navýšení úvazků přímé péče ve vazbě na zhoršující se 

stav klientů, vyžadující vyšší míru podpory, maximálně však do 

0,5 úvazku na lůžko v dané službě, s podmínkou splnění poměru 

80% ku 20% počtu klientů ve 3. a 4. stupni závislosti k počtu 

klientů bez příspěvku na péči, v 1. a 2. stupni závislosti. Procentní 

podíl klientů dle stupně závislosti se vypočítá podle struktury 

klientů uvedené v závěrečné zprávě za rok 2017, tj. k datu 31. 12. 

2017.  

domovy pro seniory  

• možnost navýšení úvazků přímé péče ve vazbě na zhoršující se 

stav klientů, vyžadující vyšší míru podpory, maximálně však do 

0,4 úvazku na lůžko v dané službě, s podmínkou splnění poměru 

70% ku 30% počtu klientů ve 3. a 4. stupni závislosti k počtu 

klientů bez příspěvku na péči, v 1. a 2. stupni závislosti. Procentní 

podíl klientů dle stupně závislosti se vypočítá podle struktury 

klientů uvedené v závěrečné zprávě za rok 2017, tj. k datu 31. 12. 

2017.  

domovy se zvláštním 

režimem  

• vznik nové i rozšíření stávající služby pouze pro cílovou skupinu 

osob s duševním onemocněním, nízkopříjmových seniorů bez 

přístřeší/se závislostí na návykových látkách  

• možnost navýšení úvazků přímé péče ve vazbě na zhoršující se 

stav klientů, vyžadující vyšší míru podpory, maximálně však do 

0,4 úvazku na lůžko v dané službě, s podmínkou splnění poměru 

80% ku 20% počtu klientů ve 3. a 4. stupni závislosti k počtu 

klientů bez příspěvku na péči, v 1. a 2. stupni závislosti. Procentní 

podíl klientů dle stupně závislosti se vypočítá podle struktury 

klientů uvedené v závěrečné zprávě za rok 2017, tj. k datu 31. 12. 

2017.  

chráněné bydlení   

• rozšíření stávající služby v souladu s Doporučeným postupem 

MPSV č. 2/2016 Materiálně -  technický standard pro služby 

sociální péče poskytované pobytovou formou*  

• pouze pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením   

pečovatelská služba  

• rozšíření stávajících služeb pečovatelská služba ve vazbě na 

rozšíření poskytování služby s rozsahem nejméně 12 hodin denně 

vč. dnů pracovního klidu, resp. nejméně 84 hodin týdně, 

maximálně však do výše 3 úvazků pracovníka přímé péče za 

danou službu.   

*viz  http://www.mpsv.cz/cs/13916  

                                                 
14 Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2019 

http://www.mpsv.cz/cs/13916
http://www.mpsv.cz/cs/13916
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B) Podporované rozvojové priority za jednotlivé okresy/ORP nad rámec výše uvedených 

celokrajských priorit – výstup procesu komunitního plánování příslušných ORP v 

JMK  

Druh služby a případné omezení jeho 

rozvoje  
Okres/ORP  

• rozšíření služby domov pro osoby 

se zdravotním postižením pouze 

pro cílovou skupinu osoby s PAS v 

kombinaci s těžkým mentálním 

postižením, pro klienty s vysokou 

mírou podpory  

• rozšíření stávajících služeb sociální 

rehabilitace v ambulantní a terénní 

formě poskytování pro specifickou 

cílovou skupinu osoby s duševním 

onemocněním; maximálně do výše 9 

úvazků pracovníků přímé péče, za 

podmínky, že daná výše úvazku 

bude zabezpečovat sociální část v 

Centrech duševního zdraví dle 

doporučeného postupu MPSV ČR č. 

2/2017* pro sociální část Center 

duševního zdraví  

okres Brno - město  

  rozšíření stávajících služeb sociální 

rehabilitace v ambulantní a terénní 

formě poskytování pro specifickou 

cílovou skupinu osoby s duševním 

onemocněním; maximálně do výše 1 

úvazků pracovníků přímé péče  

okres Brno – město 

okres Vyškov  

  

  rozšíření stávajících služeb osobní 

asistence; maximálně však do výše 1 

úvazku pracovníka přímé péče za 

danou službu  

okres Brno – město 

okres Brno –

venkov Břeclav 

okres Hodonín 

okres Vyškov okres 

Znojmo  

  vznik nové služby – pobytové 

odlehčovací služby v ORP  

ORP Kuřim  

  

  

*viz. https://www.mpsv.cz/files/clanky/30854/Doporuceny_postup_2_2017_CDZ.pdf  

  

https://www.mpsv.cz/files/clanky/30854/Doporuceny_postup_2_2017_CDZ.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/30854/Doporuceny_postup_2_2017_CDZ.pdf
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Pro zařazení rozvojového záměru sociálních služeb odpovídajícímu výše uvedené 

rozvojové strategii do Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2019 (a současně 

tedy do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019) je nezbytná deklarace 

potřebnosti a podpory plánovaného záměru právě ze strany obce s rozšířenou působností:  

• potřebnost rozvojového záměru je výstupem procesu komunitního plánování na území 

příslušné ORP v JMK, případně je v rámci procesu komunitního plánování 

reflektována – soulad s aktuálním s komunitním plánem/s připravovaným komunitním 

plánem dané ORP  

• na základě výše uvedeného se předpokládá zařazení rozvojového záměru do návrhu 

obecní/okresní sítě služeb. Ta definuje služby a jejich kapacity, jejichž podpora je pro 

dané území žádoucí a současně garantuje krajem stanovený podíl spolufinancování 

obce/obcí na nákladech služby dle příslušných pravidel JMK pro rok 2019  

• deklarace potřebnosti a podpory je potvrzena schvalovacími orgány obcí a do 9. 5. 2018 

předána na OSV – oddělení sociálních služeb.  

  

Hodnocení a následná podpora rozvojových záměrů bude zohledňovat potřebnost daných 

kapacit reflektovanou v rámci procesů komunitního plánování sociálních služeb na území 

21 ORP a finanční spoluúčast deklarovanou ORP.  

 

Sběr žádostí o vstup do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 

probíhal v termínu od 1. 2. – 22. 2.2018. Celkem bylo podáno 405 žádostí. Po jejich 

vyhodnocení nebylo vyhověno 14 z nich. Důvodem pro nezařazení těchto sociálních služeb byl 

nesoulad služby se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb. Dalších 5 sociálních služeb 

bylo nezařazeno z důvodu nenaplnění podílu přímé práce s klienty, který činí pro rok 2019 

minimálně 55%. V průběhu sběru žádostí požádal jeden poskytovatel o zrušení služby. 

 

Na JMK bylo celkem předáno 89 rozvojových záměrů sociálních služeb.  Po jejich vyhodnocení 

nebylo vyhověno 26 z nich. Důvodem pro nezařazení těchto rozvojových záměrů byl nesoulad 

s celokrajskými a okresními prioritami pro rok 2019, případně nebyla doložena deklarace 

potřebnosti od příslušné ORP. Do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 

2019 byl zařazen 1 záměr na vznik nové sociální služby a 63 rozšiřujících záměrů 

stávajících služeb.  
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Priority rozvoje Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb pro rok 

2019 

 

PRIORITA A: PODPORA PROCESU PLÁNOVÁNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB NA MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

Opatření A. 1 Realizace individuálního projektu financovaného 

z Evropského sociálního fondu na podporu procesu plánování 

rozvoje sociálních služeb v JMK 

Popis a cíl opatření Realizace individuálního projektu rozvíjí nastavené procesy 

plánování sociálních služeb v kraji, prohlubuje spolupráci 

jednotlivých aktérů, přináší výzkumné studie pro tvorbu koncepcí 

a umožňuje reagovat na aktuální trendy na národní i evropské 

úrovni. 

Od 1. července 2017 začala realizace individuálního projektu: 

„Podpora plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

IV.“ Projekt sestává z 5 klíčových aktivit: 

1) Zavádění Regionálních karet sociálních služeb do praxe 

poskytovatelů sociálních služeb v jihomoravském kraji. 

• V průběhu roku 2018 probíhají metodická setkání 

poskytovatelů sociálních služeb vždy po třech etapách. 

První setkání je určené statutárnímu zástupci služby, 

zbylých dvou setkání se zúčastní sociální pracovníci dané 

služby. Se zaváděním Regionálních karet budou průběžně 

seznamováni také koordinátoři 21 ORP a zaměstnanci KrÚ 

JMK. 

• V roce 2019 budou s Regionálními kartami seznámeny 

zbylé služby všech 33 druhů sociálních služeb 

registrovaných v JMK. Sociálním službám bude 

poskytnuta metodická podpora. Požadavky Regionálních 

karet budou promítnuty do kontrolní činnosti OSV. 

2) Rozšíření krajského informačního systému sociálních služeb 

(dále „KISSoS“) 

• V době tvorby AP 2019 byla ukončena veřejná zakázka a 

vybrán dodavatel na zajištění klíčové aktivity. 

V následujících měsících (4/2018 – 10/2018) bude 

stávající krajský informační systém doplněn o nové 

moduly, konkrétně o modul „MPSV Výkaznictví“, jehož 

cílem bude srovnání dat zadávaných sociálními službami 

pro MPSV do OK systému a dat vyplňovanými službami 

v modulu „Benchmarking poskytovatelů sociálních 

služeb“. Dalším modulem bude „Síť sociálních služeb“, 

přes který bude probíhat sběr žádostí o zařazení do Krajské 

sítě sociálních služeb, sběr žádostí o aktualizaci jednotek 
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v krajské síti sociálních služeb a jejich vyhodnocení. 

Uživatelé KISSoSu budou proškoleni. 

• V roce 2019 již budou nové moduly Krajského 

informačního systému poskytovateli sociálních služeb 

běžně využívány.  

3) Vytvoření elektronického katalogu poskytovatelů sociálních 

služeb 

• V době tvorby AP 2019 byla ukončena veřejná zakázka a 

vybrán dodavatel na zajištění vytvoření Elektronického 

katalogu poskytovatelů sociálních služeb. V návaznosti na 

rozšíření KISSoSu bude vytvořen Elektronický katalog. 

• V roce 2019 bude Elektronický katalog přístupný 

veřejnosti. OSV jako správce katalogu bude reagovat a 

řešit případné nedostatky ve fungování katalogu. 

4) Podpora systému plánování sociálních služeb v Jihomoravském 

kraji za účelem optimalizace sítě sociálních služeb a zpracování 

SPRSS 2021–2023 

• V roce 2019 budou probíhat setkání s aktéry komunitního 

plánování, tj. s koordinátory komunitního plánování 21 

ORP, okresními týmy pro plánování sociálních služeb a 

pracovní skupinou pro komunitní plán (poradní orgán 

vedoucího odboru sociálních věcí KrÚ JMK) 

• V době tvorby AP 2019 byla ukončena veřejná zakázka a 

vybrán dodavatel na zpracování Analýzy potřebnosti 

sociálních služeb v JMK. Předpokládaný začátek přípravy 

a realizace Analýzy je 4/2018. V roce 2019 bude dokončen 

výzkum Analýzy potřebnosti sociálních služeb v JMK, 

jehož výstupem bude závěrečná zpráva pro JMK a 21 

výzkumných zpráv pro jednotlivá ORP. Zprávy z Analýzy 

potřebnosti budou sloužit jako podklad pro zpracování 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období 

2021–2023. 

• V roce 2019 v návaznosti na výstupy Analýzy potřebnosti 

bude zahájena tvorba SPRSS pro období 2021–2023. 

5) Evaluace 

• Všechny klíčové aktivity projektu budou průběžně 

hodnoceny a monitorovány. V roce 2019 bude ukončena 

první klíčová aktivita. Bude zpracována průběžná 

evaluační zpráva. 

Aktivity vedoucí k 

naplnění 

Pokračující realizace individuálního projektu: „Podpora plánování 

rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.“ 

• Metodická setkání s poskytovateli sociálních služeb, 

představení Regionálních karet 
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• Správa nových modulů KISSoS a Elektronického katalogu 

poskytovatelů sociálních služeb 

• Setkávání s aktéry komunitního plánování 

• Dokončení Analýzy potřebnosti sociálních služeb 

• Zahájení tvorby SPRSS 2021–2023 

• Evaluace realizovaných aktivit 

Realizátor JMK – odbor sociálních věcí 

Časový horizont projektu Červenec 2017–červen 2020 

Předpokládané náklady 

projektu 

7 898 090 Kč 

Finanční zdroje Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR, JMK 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• Počet metodických setkání pro poskytovatele sociálních 

služeb s cílem představení a zavedení Regionálních karet 

do praxe 

• Nové moduly v KISSoS 

• Nový Elektronický katalog poskytovatelů sociálních 

služeb 

• Počet setkání aktérů komunitního plánování 

• Závěrečná zpráva a 21 výzkumných zpráv pro jednotlivé 

ORP – výstupy Analýzy potřebnosti 

• Průběžná evaluační zpráva, hodnotící zpráva k ukončené 

KA01 
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Opatření A. 2 Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na 

krajské úrovni 

Popis a cíl opatření Opatření podporuje udržení a zkvalitnění procesu komunitního 

plánování sociálních služeb. Cílem tohoto opatření je spolupráce 

s aktéry komunitního plánování na krajské úrovni (obce, 

poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb). Cílem opatření dále 

je efektivně nastavená a řízená síť sociálních služeb, která 

odpovídá potřebám zjištěných v rámci komunitního plánování a 

dostupným zdrojům. 

Akční plán pro rok 2019 konkretizuje rámcovou strategii 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období 

2018–2020. Cílem jednoletých akčních plánů je pružná reakce 

na aktuální změny či trendy včetně doplnění stávající sítě 

sociálních služeb o rozvojové záměry. Nedílnou součástí 

jednoletých akčních plánů je vyhodnocení plánu předchozího. 

Roční monitoring dokumentu probíhá za spolupráce účastníků 

komunitního plánování. 

Důležitým předpokladem funkčního plánovacího procesu je 

vzájemná spolupráce a podpora setkávání pracovních skupin pro 

komunitní plánování na krajské úrovni. 

Organizační strukturu procesu plánování sociálních služeb na 

území JMK tvoří: 

• Pracovní skupina Koordinátorů komunitního plánování 

21 obcí s rozšířenou působností 

• Pracovní skupina okresních týmů, složená ze skupiny 

koordinátorů a zadavatelů sociálních služeb na úrovni 

okresů. Účelem okresních týmů je prohloubení 

spolupráce a metodické podpory s přesahem obcí 

s rozšířenou působností na okresní úroveň. 

• Pracovní skupina pro komunitní plán JMK složená na 

principu triády ze zástupců zadavatele, poskytovatelů a 

uživatelů a metodiků plánování. 

Cílem Jihomoravského kraje je pokračovat v pravidelných 

setkáních pracovních skupin. 

Aktivity vedoucí k 

naplnění 

• Pravidelná setkání a podpora činnosti pracovních skupin 

na krajské úrovni 

• Tvorba jednoletého akčního plánu na rok 2020 

• Pravidelný roční monitoring Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb pro období 2018–2020 a 

Akčního plánu 2019 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, pracovní skupiny pro 

komunitní plánování 

Časový horizont Průběžně v roce 2019 
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Předpokládané náklady Náklady na zajištění setkávání pracovních skupin, grafické 

zpracování a tisk akčního plánu. 

Finanční zdroje Zajištění setkávání pracovních skupin hrazeno z individuálního 

projektu financovaného z OP Zaměstnanost – finanční 

prostředky EU. Grafika a tisk materiálu ze zdrojů JMK. 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• Počet setkání pracovních skupin 

• Zpracovaný a schválený Akční plán na rok 2020 

• Zpracovaná informativní zpráva o plnění opatření 

Akčního plánu 2019 

 

 

Opatření A. 3 Podpora vzájemné spolupráce a partnerství 

Jihomoravského kraje a 21 obcí s rozšířenou působností 

v oblasti komunitního plánování a procesů síťování 

sociálních služeb 

Popis a cíl opatření Obce s rozšířenou působností (dále také ORP) jsou 

nepostradatelným partnerem v procesu plánování dostupnosti 

sociálních služeb na území jihomoravského kraje. Cílem 

opatření je další podpora plánování sociálních služeb na místní 

úrovni všech 21 ORP a úzká spolupráce s Jihomoravským 

krajem v oblasti řízení, optimalizace a financování krajské sítě 

sociálních služeb. 

Vzájemná spolupráce Jihomoravského kraje a ORP vychází 

z uzavřených smluv o spolupráci z roku 2010 a v aktualizované 

podobě od roku 2012. Cílem je nastavení a realizace aktivní 

spolupráce za účelem vzájemného provázání procesu plánování 

služeb, zajištění jednotného metodického přístupu a získávání 

podkladů pro sestavování strategických dokumentů v oblasti 

plánování sociálních služeb. Cílem opatření je také podpora 

vzájemné spolupráce mezi obcemi s přesahem na okresní úrovni. 

Nadále tak bude v jihomoravským kraji probíhat třístupňový 

systém plánování a síťování sociálních služeb. Na úrovni ORP 

budou probíhat místní procesy komunitního plánování 

sociálních služeb. Na okresní úrovni bude řešena problematika 

vzájemné provázanosti strategií, otázka návrhu a zajištění 

minimální sítě sociálních služeb pro dané území. Jihomoravský 

kraj metodicky povede 21 ORP v oblasti komunitního plánování 

a ve spolupráci s okresními týmy bude spravovat, monitorovat, 

analyzovat dopady a nastavovat jednotlivé mechanismy pro 

efektivní správu sítě služeb v kraji. 

Aktivity vedoucí k 

naplnění 

• Setkávání zástupců Jihomoravského kraje a 21 ORP 

• Předávání výstupů z plánovacích procesů v ORP na JMK 

– podklady pro krajské strategické dokumenty 
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• Setkávání okresních týmů – nastavování minimální sítě 

služeb v území 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, 21 obcí s rozšířenou 

působností 

Časový horizont Průběžně v roce 2019 

Předpokládané náklady Náklady na zajištění setkávání pracovních skupin. 

Finanční zdroje Zajištění setkávání pracovních skupin hrazeno z individuálního 

projektu financovaného z OP Zaměstnanost – finanční 

prostředky EU. 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• Počet setkání se zástupci ORP 

• Počet setkání okresních týmů 

• Počet předávaných podkladů Jihomoravskému kraji – 

výstupy z procesu KPSS 21 obcí s rozšířenou působností 
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PRIORITA B: OPTIMALIZACE KRAJSKÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK 

S OHLEDEM NA POTŘEBNOST, KVALITU A FINANČNÍ UDRŽITELNOSTO 

 

Opatření B. 1 Každoroční sestavování Akčních plánů rozvoje sociálních 

služeb, včetně ekonomické části realizace 

Popis a cíl opatření Akční plány jsou jednoleté prováděcí dokumenty Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb v jihomoravském kraji. 

Každoroční zpracování Akčního plánu umožňuje definovat 

strategii rozvoje sociálních služeb s ohledem na potřeby, priority 

a aktuální dostupné finanční zdroje pro daný rok. 

Prostřednictvím Akčních plánů může být stávající krajská síť 

sociálních služeb doplněna o nové služby nebo potřebné 

kapacity služeb. 

Akční plány budou každoročně definovat podobu a nákladovost 

podporované Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském 

kraji, stanoví rozvojovou strategii na příslušný rok, včetně 

ekonomické části realizace. 

Výstupem setkávání okresních týmů na krajské úrovni je mimo 

jiné zaslání Jihomoravskému kraji záměry na rozvoj služeb 

(vznik nových/rozšíření stávajících) na příslušný plánovací rok. 

Poskytovatelé sociálních služeb sami zasílají Žádosti o zařazení 

služby do Základní sítě sociálních služeb. Obce s rozšířenou 

působností doporučují rozvojové záměry služeb zařadit do 

podporované sítě sociálních služeb svou deklarací potřebnosti 

služby na svém území a současně možností spolufinancování 

služby. 

Provázanost jednotlivých rozvojových záměrů s nastavenými 

strategiemi ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, 

deklarací potřebnosti a finanční spoluúčasti obcí vede 

k eliminaci nesystematické rozvojové činnosti, která by mohla 

vyústit v rozpad systému. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění 

• Tvorba jednoletých Akčních plánů ve spolupráci 

s pracovními skupinami KPSS 

• Každoroční vyhodnocení realizace opatření a aktivit 

Akčního plánu 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, pracovní skupiny 

KPSS 

Časový horizont Průběžně v roce 2019: 

• Vyhodnocení realizace Akčního plánu 2018 

• Odevzdání záměrů rozvoje sociálních služeb obcí 

s rozšířenou působností pro tvorbu Akčního plánu na 

následující rok (2020) 



 

29 

 

• Stanovení rozvojové strategie sociálních služeb na 

následující rok (2020) 

• Zpracování Akčního plánu pro rok 2020, předložení do 

schvalovacích orgánů JMK 

Předpokládané náklady Náklady spojené s grafickým zpracováním a tiskem Akčního 

plánu 

Finanční zdroje Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• Zpracovaný a schválený Akční plán na rok 2020 

• Zpracovaná informativní zpráva o plnění opatření 

Akčního plánu pro rok 2018 

 

 

Opatření B. 2 Realizace pokračujících procesů optimalizace sítě služeb na 

okresní úrovni a podpora participace obcí na financování 

krajské sítě sociálních služeb 

Popis a cíl opatření Jihomoravský kraj plánuje pokračovat v nastavených procesech 

optimalizace sítě služeb na okresní úrovni a v podpoře 

participace obcí na financování krajské sítě sociálních služeb. 

Obce jsou pro kraj s ohledem na nastavení a financování sítě 

nepostradatelným partnerem. Ve všech 21 ORP je realizován 

proces komunitního plánování. JMK nastavuje rámcové 

strategie, obce metodicky vede a pracuje s výstupy obcí a 

provazuje je s financováním. Obce dále deklarují potřebnost a 

finanční podporu konkrétním službám na jejich území. Tato 

nastavená strategie umožňuje optimalizovat podobu sítě služeb 

v návaznosti na místní potřeby a priority. 

V daném období budou pokračovat procesy optimalizace sítě 

sociálních služeb. Nastavení minimální okresní sítě bude úzce 

provázáno s doložením deklarace potřebnosti a 

spolufinancování příslušné ORP, jako nezbytným předpokladem 

pro další financování služeb. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění 

• Setkávání okresních týmů 

• Sestavení návrhů okresních minimálních sítí dle ORP, 

schválení schvalovacími orgány ORP, předání na JMK 

• Vytvoření podporované základní sítě sociálních služeb  

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, obce v JMK 

Časový horizont Průběžně v roce 2019 

Předpokládané náklady Náklady na zajištění setkávání pracovních skupin. 

Finanční zdroje Zajištění setkávání pracovních skupin hrazeno z individuálního 

projektu financovaného z OP Zaměstnanost – finanční 

prostředky EU. 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• Počet setkání okresních týmů 
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• Návrhy okresních minimálních sítí 

• Usnesení schvalovacích orgánů obcí o garanci 

spolufinancování sociálních služeb na svém území 

• Schválené strategické krajské dokumenty obsahující 

pravidla a principy spolufinancování obcí 

 

 

Opatření B. 3 Realizace individuálního projektu na financování služeb 

sociální prevence 

Popis a cíl opatření Jihomoravský kraj od roku 2016 realizuje projekt „Zajištění 

vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského 

kraje“, který je finančně podpořen v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost. Cílem projektu je zajištění dostupnosti 

vybraných služeb sociální prevence, jejichž cílovou skupinou 

jsou převážně sociálně vyloučené osoby nebo osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. Projekt tak zajišťuje financování 4 druhů 

sociálních služeb, a to službám azylové domy, domy na půl 

cesty, intervenční centra a sociálně terapeutické dílny. 

S vybranými poskytovateli daných sociálních služeb, kteří 

splnili podmínky veřejných zakázek, byla uzavřena smlouva. 

Aktivity daného projektu trvají v rozmezí od 1. 4. 2016 do 30. 4. 

2019. 

Dne 23. 11. 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finanční 

podpory na navazující projekt: „Vybrané služby sociální 

prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741. Cílem návazného projektu 

je finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů 

vybraných druhů sociálních služeb: Azylové domy, domy na půl 

cesty, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny a nově i 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

Aktivity vedoucí k 

naplnění 

• Realizace klíčových aktivit projektu (zajištění vybraných 

služeb sociální prevence, kontrola a monitoring, 

evaluace, vzdělávání) 

• Vlastní financování vybraných sociálních služeb  

Realizátor Jihomoravský kraj – členové projektového týmu 

Časový horizont 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021 

Předpokládané náklady 429 439 370,33 Kč 

Finanční zdroje Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR, JMK 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• Počet realizovaných klíčových aktivit projektu 

• Objem vyčerpaných finančních prostředků 
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Opatření B. 4 Rozšíření Krajského informačního systému sociálních 

služeb (KISSoS) o moduly pro evidenci, kontrolu a 

hodnocení účelnosti sociálních služeb (benchmarkingová 

databáze) 

Popis a cíl opatření Cílem opatření je zefektivnění nástrojů pro řízení krajské sítě 

sociálních služeb. V době zpracování AP 2019 byla v rámci 

individuálního projektu: „Podpora plánování rozvoje sociálních 

služeb v Jihomoravském kraji IV.“ ukončena veřejná zakázka a 

vybrán dodavatel na zajištění rozšíření benchmarkingové 

aplikace. V měsících 4/2018 – 10/2018 bude stávající krajský 

informační systém doplněn o nové moduly, konkrétně o modul 

„MPSV Výkaznictví“, jehož cílem bude srovnání dat 

zadávaných sociálními službami pro MPSV do OK systému a 

dat vyplňovanými službami v modulu „Benchmarking 

poskytovatelů sociálních služeb“. Dalším modulem bude „Síť 

sociálních služeb“, přes který bude probíhat sběr žádostí o 

zařazení do Krajské sítě sociálních služeb, sběr žádostí o 

aktualizaci jednotek v krajské síti sociálních služeb a jejich 

vyhodnocení. 

Nové moduly budou implementovány do stávajícího krajského 

informačního systému. Uživatelé systému (poskytovatelé 

sociálních služeb, koordinátoři 21 ORP, zaměstnanci odboru 

sociálních věcí KrÚ JMK) budou proškoleni. 

Správa aplikace bude zajišťována odborem sociálních věcí 

Krajského úřadu JMK. 

Aktivity vedoucí k 

naplnění 

• Provoz systému na základě smlouvy s dodavatelem 

Realizátor JMK – odbor sociálních věcí 

Časový horizont Průběžně v roce 2019 

Předpokládané náklady 683 887 Kč bez DPH 

Finanční zdroje Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR, JMK 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• Provoz benchmarkingové aplikace KISSoS rozšířené o 

nové moduly 

 

 

Opatření B. 5 Posílení kontrolních mechanismů hospodaření, výkaznictví 

a efektivity sociálních služeb zařazených do krajské sítě 

sociálních služeb 

Popis a cíl opatření Cílem opatření je provádět v následujícím období pravidelné 

kontroly a hodnocení činnosti poskytovatelů sociálních služeb, 
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které jsou zařazeny do podporované krajské sítě sociálních 

služeb.  

Kontrolní šetření je realizováno zaměstnanci odboru sociálních 

věcí krajského úřadu Jihomoravského kraje a bude zacílené 

nejen na finanční oblast, ale i na kontrolu efektivity a kvality 

poskytovaných sociálních služeb. 

Cílem takové kontroly je podpora hospodárnosti, účelnosti a 

efektivnosti vynakládaných prostředků z veřejných zdrojů. 

Podkladem pro hodnocení efektivity služby i účelnosti 

vynakládaných prostředků z rozpočtu kraje budou Regionální 

karty sociálních služeb. 

Aktivity vedoucí k 

naplnění 

• Vytvoření metodiky kontrolních šetření dle požadavků 

Regionálních karet sociálních služeb 

• Vytvoření plánu kontrol 

• Realizace kontrolních šetření v sociálních službách 

• Provázání výstupů šetření s financováním sociálních 

služeb 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí 

Časový horizont Průběžně v roce 2019 

Předpokládané náklady Cestovné a mzdové náklady pracovníků odboru sociálních věcí  

Finanční zdroje Jihomoravský kraj 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• Zpracovaná metodika kontrolních šetření 

• Počet provedených kontrolních šetřeních v roce 2019 
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PRIORITA C: PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Opatření C. 1 Důraz na kvalitativní aspekty poskytování sociálních služeb 

– Rozvoj a rozšiřování systému kvality poskytovaných 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji formou vzdělávání 

a metodické podpory poskytovatelů sociálních služeb při 

zavedení Regionálních karet 

Popis a cíl opatření Dlouhodobým cílem Jihomoravského kraje je zvyšování kvality 

sociálních služeb, které jsou součástí krajské sítě sociálních 

služeb, a tak financovány z veřejných zdrojů. 

Cílem opatření je podpora zvyšování kvality sociálních služeb 

poskytovaných na území Jihomoravského kraje. Regionální 

karty sociálních služeb podrobně definují obsah všech sociálních 

služeb. Vymezují sociální službu prostřednictvím definování 

oblastí potřeb běžného života (jako např. péče o sebe, pracovní 

uplatnění, uplatňování práv), které daná služba s uživateli řeší. 

Tyto oblasti potřeb jsou rozvedeny do jednotlivých potřeb 

uživatelů služeb. Regionální karty jsou podkladem pro 

hodnocení účelnosti služby formou kvalitativních indikátorů, 

umožňují tak kontrolu vynakládaných prostředků z rozpočtu 

kraje. 

Opatření je realizováno formou metodických setkání 

s poskytovateli sociálních služeb vždy ve třech etapách. První 

etapa je určena pro statutární zástupce poskytovatelů služeb, 

zbylá dvě setkání jsou určena sociálním pracovníkům daných 

služeb. Setkání se účastní také koordinátoři komunitního 

plánování jednotlivých ORP. 

Aktivity vedoucí k 

naplnění 

• Metodická setkání pro poskytovatele sociálních služeb 

• Metodická setkání pro sociální pracovníky sociálních 

služeb 

• Metodická setkání pro pracovníky KrÚ JMK – odboru 

sociálních věcí 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí 

Časový horizont Průběžně v roce 2019 dle harmonogramu individuálního 

projektu 

Předpokládané náklady 400 000 Kč  

Finanční zdroje Evropský sociální fond, Státní rozpočet ČR, JMK 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• Počet metodicky seznámených poskytovatelů sociálních 

služeb 

• Počet metodicky seznámených sociálních pracovníků 

sociálních služeb 

• Počet metodicky seznámených pracovníků KrÚ JMK – 

odboru sociálních věcí 
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Opatření C. 2 Zajištění kontinuity transformačního procesu 

a deinstitucionalizace v Jihomoravském kraji 

Popis a cíl opatření Transformační proces bude naplňován především snižováním 

kapacit velkokapacitních pobytových služeb pro osoby se 

zdravotním postižením a budováním malokapacitních zařízení. 

Organizace zapojené do procesu deinstitucionalizace budou 

nadále podporovány v plnění svých transformačních plánů, 

s orientací na respektování individuality uživatele a jeho co 

možná největšího zapojení do běžné společnosti, včetně podpory 

zaměstnávání.  

Budou realizovány investiční projekty za finanční podpory 

z evropských fondů (z Integrovaného regionálního operačního 

programu) i z rozpočtu Jihomoravského kraje. Bude se jednat 

o návazné kroky zapojených organizací, díky nimž další osoby 

se zdravotním postižením přejdou z nevyhovujícího prostředí 

ústavních služeb do nově vystavěných zařízení s poskytováním 

sociální služby v komunitě. Nové prostory budou nejen 

v souladu s požadavky na aktuálně stanovený Materiálně-

technický standard pro pobytové služby, ale uživatelům bude 

dána možnost žít přirozenějším způsobem života, s podporou 

jejich samostatnosti a se zapojením do společnosti. Díky 

skupinovým domácnostem budou moci pracovníci služeb lépe 

reagovat na potřeby jednotlivých uživatelů a péči a podporu 

individuálně přizpůsobit, aby mohla být zajištěna co největší 

autonomie vůle člověka. 

Aktivity vedoucí k 

naplnění 

• činnost projektových transformačních týmů při realizaci 

investičních projektů z evropských fondů 

• spolupráce transformačních aktérů při přípravě a v 

průběhu realizace investičních akcí z prostředků 

Jihomoravského kraje 

• konzultace se zapojenými organizacemi o probíhajících 

transformačních aktivitách a plánování budoucích kroků 

DI 

• setkání Regionálního transformačního týmu (RTT) 

• využití metodické a jiné podpory ze strany MPSV 

• tvorba a aktualizace transformačních plánů organizací 

Realizátor Jihomoravský kraj, Srdce v domě, p. o., Zámek Břežany, p. o., 

Paprsek p. o., Zelený dům pohody, p. o., Domov Horizont, p.o., 

Zámeček Střelice, p.o. 
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Časový horizont průběžné naplňování aktivit dle schválených projektů 

z Integrovaného regionálního investičního programu a v souladu 

s transformačními plány zapojených organizací 

Předpokládané náklady Jihomoravský kraj – předfinancování, povinné spolufinancování 

a hrazení neuznatelných nákladů projektů z výzvy IROP, vlastní 

investiční akce, průběžná finanční podpora organizací 

zapojených do transformace v rozsahu aktuálních potřeb a dle 

míry zapojení. 

 

Srdce v domě, p.o. – CHB pro 12 uživatelů – výstavba 2 

rodinných domů v Lednici – 20 mil. Kč (IROP) 

Zámek Břežany, p.o. – DOZP pro 12 uživatelů – výstavba 2 

rodinných domů v Hrušovanech nad Jevišovkou – 30 mil. Kč 

(IROP) 

Zámek Břežany, p.o. – DOZP pro 12 uživatelů – výstavba 2 

rodinných domů v Hostěradicích – 30 mil. Kč (IROP) 

Paprsek, p.o. – CHB pro 12 uživatelů – výstavba 2 rodinných 

domů ve Svitávce – 20 mil. Kč (JMK) 

Zelený dům pohody, p.o. – rekonstrukce stávajícího objektu 

v Hodoníně na jednotlivé domácnosti - v návrhu (JMK) 

Domov Horizont, p.o. – nákup vybavení do pronajatých bytů pro 

poskytování CHB - cca 100.000 Kč/byt (JMK) 

 

Finanční zdroje Jihomoravský kraj, IROP, ESF 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• počet osob odcházejících z velkokapacitních ústavů do 

služeb poskytovaných komunitním způsobem 

• počet a kapacita vzniklých komunitních služeb 

• naplňování aktivit nastavených v projektech IROP a v 

transformačních plánech zapojených organizací 

• počet setkání členů projektových transformačních týmů, 

RTT a individuálních konzultací se zapojenými 

organizacemi a dalšími aktéry 

 

 

Opatření C. 3 Podpora realizace projektů zvyšujících kvalitu péče v 

sociálních službách 

Popis a cíl opatření Záměrem Jihomoravského kraje v následujícím období je 

podporovat aktivity poskytovatelů sociálních služeb vedoucí 

ke zkvalitňování péče o uživatele. Proto bude kraj, s ohledem na 

posouzení dopadů a efektivity plánovaných záměrů, podporovat 

jednotlivé projekty obcí a poskytovatelů sociálních služeb 

předkládaných do aktuálních výzev Evropských fondů, a to 

prostřednictvím potvrzení souladu se Střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb. 
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JMK, jako zřizovatel 28 příspěvkových organizací v oblasti 

sociálních služeb, také dlouhodobě realizuje projekty rozvíjející 

odbornost a dovednosti pracovníků s ohledem na specifické 

potřeby uživatelů.  

Projekt gerontologické a organizační supervize je 

v příspěvkových organizacích JMK realizovaný již od roku 

2010. Od r. 2018 probíhá projekt „Gerontologická a organizační 

supervize IV. – odborná podpora pro klienty a 

pečující v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením zřizovaných Jihomoravským krajem“. Projekt je 

zaměřen na služby domovů pro osoby se zdravotním postižením 

a domovů pro seniory/domovů se zvláštním režimem.   

Pro zařízení DOZP jsou plánovány následující aktivity: 

• proces deinstitucionalizace a transformace sociálních 

služeb – podpora přípravy klientů a podpora povědomí 

samosprávy a veřejnosti o koncepci komunitních služeb 

pro osoby s postižením a osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

• rozvoj kvality poskytované péče prostřednictvím 

konkrétních programů a činností  

• organizace péče a vytváření prostředí podporující a 

rozvíjející schopnosti klientů v podmínkách pobytové 

sociální služby  

• podpora plánování rozvoje služeb pro osoby s duševním 

onemocněním a závislostí na alkoholu.  

V organizacích poskytujících služby pro seniory a seniory 

s demencí probíhá: 

• distanční vzdělávání ve vybraných tématech z oblasti 

gerontologie 

• vybraným zařízením bude poskytnuta podpora při 

přípravě k certifikaci a reauditu Vážka 

 

Pokračovat bude také specializační vzdělávání pro sociální 

pracovnice a pracovníky DS, DZR a DOZP.  

Aktivity vedoucí k 

naplnění 

1. podpora projektů obcí a poskytovatelů sociálních služeb 

zaměřených na zvyšování kvality služeb při předkládání žádostí 

do aktuálních výzev evropských fondů – soulad se 

Střednědobým plánem 

2. pokračování realizace „Gerontologická a organizační 

supervize IV. – odborná podpora pro klienty a 

pečující v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením zřizovaných Jihomoravským krajem“ 

• rozvoj kvality poskytované péče prostřednictvím 
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konkrétních programů a činností (případová práce, 

certifikace Vážka, Bon appetit, podpora interpersonální 

spolupráce v oblasti péče o duševní zdraví, péče Namasté 

pro lidi s pokročilou demencí) 

• podpora práv osob se zdravotním postižením 

• organizační péče a vytváření prostředí podporující a 

rozvíjející schopnosti klientů v podmínkách pobytové 

sociální služby, např. podpora umělecké činnosti lidí 

s postižením 

• podpora profesní komunity sociálních pracovnic 

Realizátor Jihomoravský kraj, Česká Alzheimerovská společnost, 

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, poskytovatelé 

sociálních služeb, obce 

Časový horizont průběžně v daném období 

Předpokládané náklady 1,5 mil. Kč 

Finanční zdroje Jihomoravský kraj, evropské fondy 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• vydaná potvrzení projektům o souladu se Střednědobým 

plánem 

• realizace projektu „Gerontologická a organizační 

supervize IV. – odborná podpora pro klienty a 

pečující v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením zřizovaných Jihomoravským krajem“ 

• počet zařízení, která získala certifikát Vážka 

• počet zařízení, která obhájila certifikát Vážka 

• počet proškolených pracovníků domovů pro osoby se 

zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se 

zvláštním režimem 

 

  



 

38 

 

PRIORITA D: PODPORA INFORMOVANOSTI O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Opatření D. 1 Podpora dostupnosti informací o sociálních službách 

v Jihomoravském kraji 

Popis a cíl opatření Cílem opatření je zajištění dostupnosti informací o sociálních 

službách poskytovaných na území Jihomoravského kraje široké 

veřejnosti. 

Pro veřejnost bude vytvořen Elektronický katalog poskytovatelů 

sociálních služeb, který umožní uživatelům z řad potenciálních 

klientů sociálních služeb a veřejnosti jednoduchý přístup 

k databázi sociálních služeb s možností on-line vyhledávání.  

Aktivity vedoucí k 

naplnění 

• Zajištění a vytvoření Elektronického katalogu 

poskytovatelů sociálních služeb 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí 

Časový horizont Průběžně v roce 2018/2019 

Předpokládané náklady 300 000 Kč 

Finanční zdroje Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR, Jihomoravský kraj 

Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb 

 

 

Opatření D. 2 Realizace informačních aktivit prostřednictvím vzájemných 

setkávání aktérů sociálních služeb 

Popis a cíl opatření Cílem opatření je podpora informovanosti poskytovatelů, 

zadavatelů a uživatelů sociálních služeb. 

Pravidla pro vstup do Základní sítě sociálních služeb budou 

představena poskytovatelům sociálních služeb na veřejném 

setkání. 

Na základě novelizace vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, bude 

Jihomoravský kraj informovat veřejnost o zahájení a způsobu 

zapojení se do zpracování střednědobého a akčního plánu 

rozvoje sociálních služeb. Návrh střednědobého a akčního plánu 

bude veřejně projednán, a to se zástupci poskytovatelů, uživatelů 

sociálních služeb a obcí. Veřejnost o tomto bude včas 

informována. Veřejnost poté bude moci střednědobý a akční 

plán písemně připomínkovat. 

Aktivity vedoucí k 

naplnění 

• Metodická setkání, veřejné projednání návrhu Akčního 

plánu pro rok 2020 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí 

Časový horizont Průběžně v roce 2019 

Předpokládané náklady Náklady spojené se zajištěním realizovaných aktivit 

Finanční zdroje Jihomoravský kraj, v případě realizace aktivit v rámci 

individuálního projektu pak Evropský sociální fond 
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Výstupy a hodnotící 

indikátory 

• Počet uskutečněných setkání s poskytovateli a zadavateli 

sociálních služeb 

• Počet zúčastněných osob 
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Priority pro cílové skupiny 

 

SENIOŘI 

 

Vize Jihomoravského kraje v oblasti služeb pro seniory15 

Cílem Jihomoravského kraje v oblasti zajištění péče o seniory je umožnit lidem v seniorském 

věku co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, být součástí své přirozené komunity a co 

nejvíce ovlivňovat svůj život i ve své závěrečné etapě. 

Základním prvkem sítě sociálních služeb pro seniory jsou terénní služby, které poskytují 

podporu a pomoc seniorům v jejich domácím přirozeném prostředí, doplňují péči rodiny a 

blízkých, jiné veřejné a zdravotní služby. 

Ambulantní služby přispívají k možnosti setrvání osoby v nepříznivé sociální situaci 

v domácím prostředí při zachování možnosti pracovního uplatnění rodiny a blízkých a možnosti 

odpočinku. 

Síť terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory je doplněna především pobytovými 

službami s nízkou kapacitou, které zajišťují péči o lidi s vysokou mírou závislosti, které využijí 

celodenní provoz služby a umožňují zachování vazeb s komunitou, ve které senioři žili a 

setrvání v lokalitě, ke které mají vztah. 

 

PRIORITA 1 

Dostupná nabídka terénních a ambulantních služeb odpovídajících rozdílným potřebám 

a specifickým životním situacím seniorů 

 

Cílem priority je naplnění výše uvedené vize, tedy podpořit rozvoj dostupnosti terénních a 

ambulantních služeb na území kraje, které umožní seniorům zůstat v jejich přirozeném 

prostředí a pečujícím osobám poskytne odlehčení. Pokud na území kraje bude dostupná a 

kvalitní síť těchto služeb, očekává se snížení potřebnosti ústavní péče, a tím i snížení 

nákladovosti celé sítě sociálních služeb. 

 

• Opatření 1.1 - Podpora rozvoje a zvýšení časové i místní dostupnosti pečovatelských 

služeb, tísňové péče, odlehčovacích služeb s ohledem na potřebnost v území. 

 

V roce 2018 proběhla metodická setkání se statutárními zástupci poskytovatelů pečovatelské 

služby a jejich sociálními pracovníky s cílem představení Regionálních karet sociálních služeb 

a s nimi předkládanými požadavky na poskytování služby. V roce 2019 mohou pečovatelské 

služby navýšit počet pracovníků v přímé péči až o 3 úvazky, za podmínky rozšíření poskytování 

služby s rozsahem nejméně 12 hodin denně vč. dnů pracovního klidu, resp. nejméně 84 hodin 

týdně. Tato podmínka koresponduje s požadavkem Jihomoravského kraje, představeného 

pečovatelským službám na setkání k Regionálním kartám poskytovatelů sociálních služeb:  

                                                 
15 QQT, s.r.o. Požadavky na poskytovatele sociálních služeb v rámci krajské sítě služeb Jihomoravského kraje. 

Regionální karty Jihomoravského kraje 
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„Pečovatelská služba je v informačních materiálech služby nabízena a následně poskytována 

dle potřeb uživatelů minimálně v rozsahu 7:00 – 20:00 včetně víkendů a svátků.“ (Požadavky 

na poskytovatele). Zbylé požadavky viz. Příloha č. 2. 

 

 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – pečovatelská služba 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Id
en

ti
fi

ká
to

r 

Cílová skupina 
Předkládá 

ORP 
Územní 

působnost 

Časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

(hodiny) 

Personální 
zajištění 
služby 

v úvazcích 
PP pro rok 

2019 

Navýšení 
úvazků 
oproti 

roku 2018 

Maximální 
náklady pro rok 

2019 dle Pravidel 

Centrum 
sociálních 

služeb 
Kuřim 

 P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

6
9

8
96

7
5 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Kuřim ORP Kuřim 84 12,00 +1,00 7 084 000,- 

Centrum 
sociálních 

služeb 
Kyjov, 

příspěvková 
organizace 

města 
Kyjova 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

6
1

9
63

1
2 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Kyjov ORP Kyjov 91 11,25 +1,60 6 642 000,- 

Centrum 
sociálních 

služeb 
města 

Letovice, 
příspěvková 
organizace 

 P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

7
9

9
22

8
5 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Boskovice 
ORP 

Boskovice 
91 8,20 +2,10 4 841 280,- 

Centrum 
sociálních 

služeb 
Tišnov, 

příspěvková 
organizace 

 P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

1
8

6
90

8
4 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Tišnov 
ORP 

Tišnov 
168 15,30 +2,00 9 033 120,- 

Centrum 
sociálních 

služeb 
Znojmo, 

příspěvková 
organizace 

 P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

4
5

0
36

3
5 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Znojmo 

ORP 
Znojmo, 

Moravský 
Krumlov 

91 50,80 +3,00 29 992 320,- 

Diakonie 
ČCE - 

středisko v 
Brně 

 P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

4
8

3
73

8
9 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Brno ORP Brno 96 11,00 +0,75 6 494 400,- 

Diecézní 
charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

4
4

6
54

9
0 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Brno ORP Brno 105 19,20 +3,00 11 335 680,- 

Diecézní 
charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

4
7

8
93

0
5 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Kyjov 
ORP Kyjov, 
Hodonín 

89 4,50 +0,50 2 656 800,- 
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Záměr Rozšíření stávající sociální služby – pečovatelská služba 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Id
en

ti
fi

ká
to

r 

Cílová skupina 
Předkládá 

ORP 
Územní 

působnost 

Časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

(hodiny) 

Personální 
zajištění 
služby 

v úvazcích 
PP pro rok 

2019 

Navýšení 
úvazků 
oproti 

roku 2018 

Maximální 
náklady pro rok 

2019 dle Pravidel 

Diecézní 
charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

2
8

5
99

0
9 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Hodonín 
ORP 

Hodonín 
89 11,94 +1,64 7 049 376,- 

Diecézní 
charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

5
9

5
29

9
1 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Znojmo 
Okres 

Znojmo 
92,75 13,51 +3,00 7 976 304,- 

Diecézní 
charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

9
5

9
20

2
5 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Židlochovice 

ORP 
Šlapanice, 
Židlochovi

ce, 
Ivančice, 

Rosice 

98 6,50 +1,70 3 837 600,- 

Diecézní 
charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

2
8

2
66

8
0 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Blansko 
Okres 

Blansko 
84 19,11 +3,00 11 282 544,- 

Diecézní 
charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

7
5

5
80

5
2 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Břeclav 

Okres 
Brno-

venkov, 
Břeclav 

91 16,36 +3,00 9 658 944,- 

Diecézní 
charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

7
5

9
94

7
1 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Hodonín ORP Kyjov 92,5 6,40 +1,00 3 778 560,- 

Diecézní 
charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

7
6

9
55

8
4 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Tišnov 
ORP 

Tišnov, 
Kuřim 

91 12,60 +2,54 7 439 040,- 

Charita 
Kyjov 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

6
6

5
74

8
8 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Kyjov ORP Kyjov 91 16,60 +2,00 9 800 640,- 

Charita 
Kyjov 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

7
8

6
73

2
7 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Kyjov ORP Kyjov 84 3,38 +0,50 1 995 552,- 

Charita 
Veselí nad 
Moravou 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

5
2

1
89

6
1 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Veselí nad 
Moravou 

ORP Veselí 
nad 

Moravou 
168 29,29 +3,00 17 292 816,- 

Město 
Adamov 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

4
1

7
50

0
1 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Blansko 
ORP 

Blansko 
84 5,20 +2,45 3 070 080,- 

Město 
Blansko 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

8
4

6
63

2
5 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Blansko 
ORP 

Blansko 
168 28,50 +1,00 16 826 400,- 
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Záměr Rozšíření stávající sociální služby – pečovatelská služba 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Id
en

ti
fi

ká
to

r 

Cílová skupina 
Předkládá 

ORP 
Územní 

působnost 

Časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

(hodiny) 

Personální 
zajištění 
služby 

v úvazcích 
PP pro rok 

2019 

Navýšení 
úvazků 
oproti 

roku 2018 

Maximální 
náklady pro rok 

2019 dle Pravidel 

Město 
Hustopeče 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

2
5

0
11

1
4 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Hustopeče 
ORP 

Hustopeče 
98 5,30 +3,00 3 129 120,- 

Město 
Ivančice 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

5
0

4
19

8
5 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Ivančice 
ORP 

Ivančice 
98 10,50 +1,37 6 199 200,- 

Město 
Klobouky u 

Brna 
 P

eč
o

va
te

ls
ká

 
sl

u
žb

a 
 

2
0

1
14

9
7 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Hustopeče 
ORP 

Hustopeče 
91 3,30 +1,00 1 948 320,- 

Město 
Židlochovice 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

1
7

8
63

0
9 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Židlochovice 

ORP 
Šlapanice, 
Židlochovi

ce 

91 7,40 +2,00 4 368 960,- 

Městská 
správa 

sociálních 
služeb 

Boskovice, 
příspěvková 
organizace 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

 

4
8

7
63

8
2 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Boskovice 
ORP 

Boskovice 
98 13,50 +1,00 7 970 400,- 

Obec 
Petrovice 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

3
1

6
43

2
3 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Blansko 
ORP 

Blansko 
84 3,25 +1,00 1 918 800,- 

Obec Říčany 
 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

2
9

7
86

9
9 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Rosice 
ORP 

Rosice 
84 5,00 +2,97 2 952 000,- 

Oblastní 
charita 
Vyškov 

 P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

3
8

7
59

2
6 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Vyškov 
ORP 

Vyškov 
84 10,14 +1,00 5 986 656,- 

Oblastní 
spolek 

Českého 
červeného 

kříže Blansko 
 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

4
1

0
49

4
2 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Blansko 
ORP 

Blansko, 
Boskovice 

84 7,70 +2,63 4 546 080,- 

Pečovatelská 
služba 

Homediss, 
o.p.s. 

 P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

6
0

8
93

1
5 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Hodonín 
ORP 

Hodonín 
112 19,80 +1,50 11 689 920,- 

Penzion pro 
důchodce 

Rosice 
 P

eč
o

va
te

ls
ká

 
sl

u
žb

a 
 

5
0

7
22

1
9 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Rosice 
ORP 

Rosice 
98 7,75 +3,00 4 575 600,- 
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Záměr Rozšíření stávající sociální služby – pečovatelská služba 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Id
en

ti
fi

ká
to

r 

Cílová skupina 
Předkládá 

ORP 
Územní 

působnost 

Časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

(hodiny) 

Personální 
zajištění 
služby 

v úvazcích 
PP pro rok 

2019 

Navýšení 
úvazků 
oproti 

roku 2018 

Maximální 
náklady pro rok 

2019 dle Pravidel 

Statutární 
město Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

3
5

2
31

5
1 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Brno ORP Brno 84 32,45 +3,00 19 158 480,- 

Statutární 
město Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

8
8

4
85

7
0 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Brno ORP Brno 84 25,93 +1,00 15 309 072,- 

Statutární 
město Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

5
0

3
95

3
7 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Brno ORP Brno 84 40,00 +1,00 23 616 000,- 

Statutární 
město Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

2
3

2
36

6
4 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Brno ORP Brno 84 25,78 +3,00 15 220 512,- 

Statutární 
město Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

1
9

3
70

8
8 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Brno ORP Brno 87,75 19,10 +3,00 11 276 640,- 

Statutární 
město Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 

sl
u

žb
a 

 

9
3

2
04

3
1 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Brno ORP Brno 84 36,60 +3,00 21 608 640,- 

 

 

 

Záměr Vznik nové sociální služby – odlehčovací služby 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Id
en

ti
fi

ká
to

r 

Cílová 
skupina 

Předkládá 
ORP 

Územní 
působnost 

Časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

(hodiny) 

Počet 
lůžek 

Navýšení 
lůžek 
oproti 
roku 
2018 

Personální 
zajištění 
služby 

v úvazcích 
PP pro rok 

2019 

Maximální 
náklady pro 
rok 2019 dle 

Pravidel 

Betanie - 
křesťanská 

pomoc, z. ú. 
 O

d
le

h
čo

va
cí

 
sl

u
žb

y 

V
 Ř

ÍZ
EN

Í senioři/osoby 
se 

zdravotním 
postižením 

Kuřim 
ORP 

Kuřim, 
Brno 

168 18 - 8,50 7 884 000,- 

 

 

• Opatření 1.2 - Podpora zvyšování kvality a udržení kapacit ostatních ambulantních a 

terénních služeb pro seniory zařazených do podporované krajské sítě sociálních služeb. 

 

PRIORITA 2 

Udržitelná síť pobytových zařízení pro seniory s ohledem na jejich specifické potřeby 

Prioritou pro následující období je udržení optimální sítě pobytových služeb pro seniory s 
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vysokým stupněm podpory s dílčím doplněním potřebných kapacit pro specifické cílové 

skupiny a s důrazem na zajištění odpovídající kvality poskytování služeb. Pobytová zařízení 

tak jsou určena pro seniory, kteří už ani za pomoci terénních sociálních služeb nemohou 

zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

  

• Opatření 2.1 -  Podpora vzniku malokapacitních pobytových služeb pro specifické 

skupiny uživatelů – nízkopříjmoví senioři bez přístřeší, senioři s psychiatrickými 

diagnózami, s kombinovaným postižením, se závislostmi na návykových látkách apod. 

 

• Opatření 2.2 - Doplnění stávající sítě sociálních služeb pro seniory o projekty na 

výstavbu pobytových služeb pro seniory realizované Jihomoravským krajem 

s potenciálem nahradit stávající nevyhovující kapacity pobytových služeb, jejichž 

materiální a technické podmínky neumožňují poskytovat pobytové sociální služby 

v náležité kvalitě. 

 

• Opatření 2.3 -  Podpora zvyšování kvality péče a procesů humanizace ve stávajících 

pobytových službách s ohledem na potřeby a práva uživatelů, podpora transformace 

služeb s ohledem na potřeby klientů.  

 

 

Rozvoj pobytových služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením 

a domovy se zvláštním režimem) je v souladu s celokrajskými prioritami na rok 2019. Rozvoj 

u těchto druhů služeb byl umožněn 12 sociálním službám u úvazků pracovníků přímé péče ve 

vazbě na počet klientů ve 3. a 4. stupni závislosti k počtu klientů bez příspěvku na péči nebo 

v 1. a 2. stupni závislosti. U pobytových služeb nemá rozvoj úvazků v přímé péči, ani přesun 

kapacit mezi službami domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, vliv na výpočet 

finanční nákladovosti služby. Navýšení úvazků (rozvoj) a překlápění lůžek (transformace) u 

těchto druhů služeb jsou v konečném počtu úvazků i lůžek zahrnuty v Základní krajské síti 

sociálních služeb v jihomoravském kraji pro rok 2019, která je přílohou tohoto dokumentu.  
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

Vize Jihomoravského kraje pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením16 

Cílem Jihomoravského kraje je, aby osobám se zdravotním postižením byly k dispozici sociální 

služby tak, aby mohly žít život srovnatelný s životem svých vrstevníků. Podpora osob se 

zdravotním postižením je poskytována přednostně v jejich přirozeném prostředí za využití 

běžně dostupných veřejných služeb a za podpory péče blízkých osob. Způsob podpory a 

dostupnost sociálních služeb umožňují uživatelům prožívat změny a aktivity, které odpovídají 

běžnému rytmu pracovních a volných dní a odpovídají jejich věku. Tzn. je zajištěna podpora 

v oblasti bydlení a podpora při pracovním uplatnění či účasti v procesu celoživotního 

vzdělávání.  

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem jsou určeny 

osobám se zdravotním postižením s vysokou mírou podpory. Jedná se o osoby, které nemohou 

žít ve svém domácím prostředí s využitím přirozených zdrojů a za podpory pečující osoby, 

terénních a ambulantních služeb a využijí nepřetržitý provoz služby.  

 

Pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nebo svou strategií směřují k tomu, 

že budou poskytovány v neústavních zařízeních, tj. v domácnostech, které se svých 

charakterem přibližují bydlení běžné společnosti, tj. v domech či bytech v běžné zástavbě, 

v nichž je poskytována individualizovaná péče. V důsledku uplatňování těchto principů se bude 

i nadále snižovat počet uživatelů umístěných v rezidenčních službách ústavního typu.  

 

Reforma psychiatrické péče v Jihomoravském kraji 

V České republice probíhá zásadní systémová změna péče o duševní zdraví - reforma 

psychiatrické péče. Obor, ve kterém stávající systém péče nezajišťuje kvalitní a návaznou péči 

o pacienty s duševním onemocněním a spolupráci jednotlivých složek, doznává postupně 

významných změn. Východiska, která ke změnám vedou, jsou následující:  

- zlepšení péče o duševní zdraví populace, 

- vyšší kvalita života je v domácím prostředí – terénní a ambulantní služby v komunitě 

jsou z dlouhodobého hlediska efektivnější než následná lůžková péče, 

- multidisciplinární systém péče poskytuje pomoc a podporu ve všech aspektech života 

člověka.  

Systémovými změnami, které přinesou nové prvky do péče o duševní zdraví, je vznik Center 

duševního zdraví, podpora ambulantních ordinací s rozšířeným poskytováním péče, přesunutí 

péče o lidi s duševním onemocněním do komunity a poskytování větší míry podpory v terénu. 

Je třeba propojit poskytování sociálních a zdravotních služeb pro zapojení lidí s duševním 

onemocněním do běžného života v co nejvyšší možné míře. Cílem těchto změn je snížení 

poměru institucionální péče ve prospěch komunitně umístěných sítí služeb, co nejlépe 

dostupných místně a časově a nízkoprahových. Služby budou reagovat na poptávku a 

potřebnost ze strany komunity, ve které budou mít regionální působnost. 

                                                 
16 QQT, s.r.o. Požadavky na poskytovatele sociálních služeb v rámci krajské sítě služeb Jihomoravského kraje. 

Regionální karty Jihomoravského kraje 
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Reformu není možné realizovat bez systémových změn v oblasti změny financování, nastavení 

mezioborové spolupráce a většího zapojení sociálních služeb do poskytování péče. Dojde i 

k výraznějšímu zapojení praktických lékařů do péče o lidi s duševním onemocněním a zlepšení 

koordinace péče o duševní a tělesné zdraví populace. V některých regionech ČR již vznikají 

Centra duševního zdraví, nebo menší multidisciplinární týmy, které s praktickými lékaři 

zahajují funkční spolupráci. 

 

Na základě zkušenosti s poskytováním komunitního typu péče v některých místech v ČR se 

jako příklad dobré praxe stává paradigmatem reformované péče přístup recovery – zotavení. 

Lidé s přímou zkušeností s duševním onemocněním přejímají vedoucí úlohu v procesech 

vlastního zotavení a začleňování, čímž z něj dělají klíčový faktor transformace systému v ČR. 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, jako nositel reformy, v rámci koordinačního projektu 

Deinstitucionalizace v jednotlivých krajích ČR zaměstnává regionální konzultanty. V současné 

době (2018) mapují regionální konzultanti systém péče o lidi s duševním onemocněním ve 

svěřeném regionu a podílí se na nastavování nových regionálních sítí péče. Zajišťují také 

komunikaci mezi jednotlivými složkami péče v regionech, zajišťují informovanost mezi kraji a 

ministerstvem zdravotnictví, jsou kontaktními osobami ve svěřených regionech. 

 

Jihomoravský kraj podporuje nové přístupy v péči o duševní zdraví. Návrhem koncepce 

systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocněním (přijatá Zastupitelstvem 

JMK v r. 2016) se přihlásil k principům Strategie reformy psychiatrické péče. 

 

V r. 2019 dojde k podpoře rozvoje služeb sociální rehabilitace pro lidi se závažným duševním 

onemocněním v terénní formě o 14 úvazků přímé péče na území ORP Brno a Vyškov. 

Jihomoravský kraj také podporuje na svém území vznik Center duševního zdraví. 

 

Centra duševního zdraví 

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 23. března 2018 výzvu k předkládání žádosti o dotaci 

v rámci Programu podpory center duševního zdraví na vznik pěti Center duševního zdraví. 

Výzva je určena pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní 

provoz Center duševního zdraví ve vybraných krajích (včetně Jihomoravského). V roce 2019 

by měly být vypsány další výzvy na podporu vzniku 16 a potom ještě 9 Center duševního zdraví. 

Do roku 2021 je tak v plánu vznik celkem 30 CDZ rovnoměrně rozmístěných po České 

republice. 

 

PRIORITA 1 

Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby poskytované nejpřirozenějšími formami a 

umožňující běžný způsob života 

 

Cílem priority je optimalizovat stávající síť sociálních služeb a doplnit ji o chybějící druhy 

nebo jejich kapacity tak, aby jednotlivé služby reagovaly na potřeby cílové skupiny a 

vytvářely tak vhodné podmínky pro co možná nejvyšší úroveň samostatnosti a fungování 

osob se zdravotním postižením. Jak i z vize Jihomoravského kraje vyplývá, prioritní je 
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podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány terénní a ambulantní formou, kterýmiž je 

umožněno osobám se zdravotním postižením zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Stávající pobytová zařízení budou modernizována. Materiálně – technické podmínky budou 

zvyšovány, aby služby byly schopny reagovat a uspokojovat potřeby klientů. 

Podporován bude nadále proces deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb s cílem 

vzniku malokapacitních pobytových zařízení, které pružněji reagují na individuální potřeby 

svých klientů. 

 

• Opatření 1.1 – Podpora pečujícím rodinám rozvojem stávajících služeb rané péče, 

rozšířením denních stacionářů, rozvojem odlehčovacích služeb. 

 

• Opatření 1.2 – Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče umožňující 

setrvat v rodinném prostředí (pečovatelská služba, osobní asistence) a podpora 

dostupnosti malokapacitních pobytových služeb a návazných terénních s důrazem na 

integraci (chráněné bydlení). 

 

V roce 2018 proběhla metodická setkání se statutárními zástupci poskytovatelů služby osobní 

asistence a jejich sociálními pracovníky s cílem představení Regionálních karet sociálních 

služeb a s nimi předkládanými požadavky na poskytování služby. V roce 2019 mohou služby 

osobní asistence rozšířit své kapacity až do výše 1 úvazku pracovníka přímé péče za danou 

službu. 

 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – osobní asistence 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Id
en

ti
fi

ká
to

r 

Cílová skupina 
Předkládá 

ORP 
Územní 

působnost 

Časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

(hodiny) 

Personální 
zajištění 
služby 

v úvazcích 
PP pro rok 

2019 

Navýšení 
úvazků 
oproti 

roku 2018 

Maximální 
náklady pro rok 

2019 dle Pravidel 

Církevní 
střední 

zdravotnická 
škola s.r.o. 

 

O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

6
6

1
44

1
6 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno ORP Brno 168 6,00 +1,00 

 
3 369 600,- 

 

Diecézní 
charita Brno 

 O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

4
9

6
45

3
3 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Znojmo 
Okres 

Znojmo 
168 6,15 +1,00 

 
3 453 840,- 

 

Diecézní 
charita Brno 

 O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

4
0

7
12

5
1 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno 
ORP Brno, 
Šlapanice 

168 3,60 +1,00 

 
2 021 760,- 

 

Domov pro 
mne, z. s. 

 O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

4
0

8
51

7
7 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno 

ORP Brno, 
Blansko, 

Šlapanice, 
Židlochovi

ce 

168 23,88 +1,00 13 411 008,- 

Girasole, 
sdružení pro 

pomoc a 
rozvoj z. s. 

 

O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

4
4

3
01

3
5 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Hustopeče 
ORP 

Hustopeče 
168 6,15 +1,00 3 453 840,- 
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Záměr Rozšíření stávající sociální služby – osobní asistence 

Poskytovatel 
Sociál

ní 
služba 

Id
en

ti
fi

ká
to

r 

Cílová skupina 
Předkládá 

ORP 
Územní 

působnost 

Časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

(hodiny) 

Personální 
zajištění 
služby 

v úvazcích 
PP pro rok 

2019 

Navýšení 
úvazků 
oproti 

roku 2018 

Maximální 
náklady pro 
rok 2019 dle 

Pravidel 

HEWER, z.s. 
 

O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

4
7

3
53

3
1 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno 

Okres 
Brno, 
Brno-

venkov, 
Blansko 

168 28,87 +1,00 16 213 392,- 

Maltézská 
pomoc, o.p.s. 

 O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

4
1

2
04

3
2 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Brno 

Okres 
Brno. 
Brno-

venkov 

168 15,81 +1,00 

 
8 878 896,- 

 

Oblastní charita 
Vyškov 

 O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

5
3

4
11

1
8 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Vyškov 
Okres 

Vyškov 
168 6,00 +1,00 2 892 240,- 

ParaCENTRUM 
Fenix, z. s. 

 O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

5
1

4
44

6
4 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno ORP Brno 168 7,00 +1,00 

 
3 931 200,- 

 

Paspoint, z.ú. 
 

O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

9
9

7
73

0
9 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno JMK 168 11,70 +1,00 

 
6 570 720,- 

 

Pečovatelská 
služba 

Homediss, o.p.s. 
 O

so
b

n
í 

as
is

te
n

ce
 

9
7

4
05

3
4 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Hodonín 
ORP 

Hodonín 
168 7,90 +0,50 4 436 640,- 

REMEDIA PLUS 
z.ú. 

 O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

6
0

1
46

8
5 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

Břeclav 
Okres 

Břeclav 
168 8,80 +1,00 

 
4 942 080,- 

 

Slezská diakonie 
 

O
so

b
n

í 
as

is
te

n
ce

 

2
3

4
60

7
0 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno 
ORP Brno, 
Šlapanice, 
Hustopeče 

168 11,35 +1,00 

 
6 374 160,- 
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Záměr Rozšíření stávající sociální služby – chráněné bydlení 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Id
en

ti
fi

ká
to

r 

Cílová skupina 
Předkládá 

ORP 
Územní 

působnost 

Časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

(hodiny) 

Počet 
lůžek 

Navýšení 
lůžek 
oproti 

roku 2018 

Personální 
zajištění 
služby 

v úvazcích 
PP pro rok 

2019 

Maximální 
náklady pro 
rok 2019 dle 

Pravidel 

Diakonie ČCE - 
středisko v 

Brně 
 C

h
rá

n
ěn

é 
b

yd
le

n
í 

4
5

3
51

0
0 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno JMK 168 15 +4 3,00 13 687 500,- 

Diecézní 
charita Brno 

 

C
h

rá
n

ěn
é 

b
yd

le
n

í 

5
9

6
24

4
0 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno JMK 168 31 +2 10,00 11 315 000,- 

Domov 
Horizont, 

příspěvková 
organizace 

 

C
h

rá
n

ěn
é 

b
yd

le
n

í 

6
1

3
35

2
4 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Kyjov JMK 168 18 +2 4,60 16 425 000,- 

Domov pro 
mne, z. s. 

 

C
h

rá
n

ěn
é 

b
yd

le
n

í 

2
8

7
81

5
3 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno ORP Brno 168 12 +8 13,25 10 950 000,- 

Hnutí 
Humanitární 

Pomoci 
 C

h
rá

n
ěn

é 
b

yd
le

n
í 

8
2

6
95

3
5 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Blansko 
ORP 

Blansko 
168 9 +1 4,30 8 212 500,- 

Sociální služby 
Šebetov, 

příspěvková 
organizace 

 

C
h

rá
n

ěn
é 

b
yd

le
n

í 

5
4

1
95

7
1 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Boskovice JMK 168 25 +5 8,90 9 125 000,- 

Zámek 
Břežany, 

příspěvková 
organizace 

 

C
h

rá
n

ěn
é 

b
yd

le
n

í 

5
3

6
78

4
1 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Znojmo JMK 168 17 +6 5,10 15 512 500,- 

 

 

• Opatření 1.3 – Zkvalitňování pobytových služeb sociální péče a podpora zařízení 

procházejících transformačním procesem a směřujících k deinstitucionalizaci. 

 

• Opatření 1.4 – Podpora komplexnosti a vzájemné návaznosti služeb umožňujících život 

v běžné společnosti s důrazem na pracovní integraci (sociální rehabilitace, sociálně 

terapeutické dílny). 
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PRIORITA 2 

Podpora sociálních služeb pro specifické cílové skupiny 

 

Cílem priority je zabezpečit sociální služby pro takový okruh osob, kterým stávající síť služeb 

nedokáže poskytnout potřebnou pomoc. Narůstá počet osob s diagnostikovanou poruchou PAS 

i osob, kterým byl autismus diagnostikován v první vlně takto diagnostikovaných v České 

republice, a kteří dorůstají do dospělosti. Je třeba zajistit dostatečné kapacity a služby navazující 

na všechny životní etapy osob s PAS. V návaznosti na reformu psychiatrické péče je třeba 

zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb reagující na procesy deinstitucionalizace 

v psychiatrických nemocnicích. V rámci reformy psychiatrické péče je počítáno s větším 

využitím sociálních služeb chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen či sociální 

rehabilitace. Pro rok 2019 bude umožněn rozvoj služeb sociální rehabilitace, které se zaměřují 

na specifickou cílovou skupinu osob s duševním onemocněním. 

V rámci této priority je třeba zajistit rovněž odpovídající pobytové služby pro osoby 

s nejtěžšími formami duševních onemocnění, které jsou kontraindikací pro pobyt ve stávajících 

sociálních službách typu domov pro seniory či domov se zvláštním režimem. 

 

• Opatření 2.1 – Zajištění dostatečné kapacity služeb pro osoby s poruchami autistického 

spektra odpovídající celé věkové struktuře cílové skupiny; podpora rozvoje terénních a 

ambulantních služeb. 

 

• Opatření 2.2 – Vybudování malokapacitního domova pro osoby se zdravotním 

postižením pro osoby se závažnými formami PAS, které neumožňují pobyt ve stávajících 

DOZP. 
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• Opatření 2.3 – Podpora služeb pro osoby s duševním onemocněním, především 

v terénní a ambulantní formě, která bude reagovat na deinstitucionalizaci psychiatrické 

péče; vznik malokapacitní pobytové služby pro osoby se závažnými formami duševního 

onemocnění, které znemožňují využití stávajících pobytových služeb. 

 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – sociální rehabilitace 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Id
en

ti
fi

ká
to

r 

Cílová skupina 
Předkládá 

ORP 
Územní 

působnost 

Časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

(hodiny) 

Personální 
zajištění 
služby 

v úvazcích 
PP pro rok 

2019 

Navýšení 
úvazků 
oproti 

roku 2018 

Maximální 
náklady pro 
rok 2019 dle 

Pravidel 

AGAPO, 
o.p.s. 

 

So
ci

ál
n

í r
eh

ab
ili

ta
ce

 

2
4

2
46

5
6 

osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny/ 
osoby ohrožené 

sociálním 
vyloučením a 
osoby v krizi 

 

Brno ORP Brno 40 7,54 +1,00 5 057 832,- 

Diecézní 
charita Brno 

 

So
ci

ál
n

í r
eh

ab
ili

ta
ce

 

1
0

8
18

1
1 

osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

 

Brno JMK 40 13,40 +1,00 
 

8 988 720,- 
 

DOTYK II, 
o.p.s. 

 So
ci

ál
n

í 
re

h
ab

ili
ta

ce
 

1
2

5
67

2
7 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno JMK 40 7,50 +1,00 4 644 000,- 

PIAFA 
Vyškov, z.ú. 

 

So
ci

ál
n

í r
eh

ab
ili

ta
ce

 

4
2

2
71

0
6 

osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

 

Vyškov Okres Vyškov 45 5,85 +1,00 
 

3 924 180,- 
 

Práh jižní 
Morava, z.ú. 

 

So
ci

ál
n

í r
eh

ab
ili

ta
ce

 

7
5

8
78

5
2 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

Brno 

ORP Blansko, 
Boskovice, 

Brno, 
Břeclav, 

Hustopeče, 
Kuřim, 
Tišnov, 

Šlapanice, 
Hodonín, 
Znojmo, 
Mikulov, 
Moravský 
Krumlov 

50 28,35 +10,00 17 554 320,- 
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DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 

 

Z výstupů komunitního plánování na jednotlivých obcích s rozšířenou působností vyplývá 

požadavek na podporu rozvoje služeb sociální prevence, především sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi. Požadavek na rozvoj sociálně aktivizačních služeb přichází od 

jednotlivých pracovišť sociálně právní ochrany dětí, které se sociálně aktivizačními službami 

spolupracují. 

 

Od 1. 1. 2018 jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zařazeny do individuálního 

projektu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“. Po dobu trvání 

projektu jsou dané sociálně aktivizační služby sice dále zařazeny v Základní síti sociálních 

služeb, jsou ale finanče podporovány z Evropského sociálního fondu. Rozvoj těchto služeb tak 

ve vymezeném období v rámci Základní sítě sociálních služeb nebude možný. 

 

PRIORITA 1 

Zajištění dostupné sítě sociálních služeb pro rodiny ohrožené nepříznivou sociální 

situací 

 

Cílem priority je zajištění návazné sítě služeb, která bude pokrývat systematicky celé území 

Jihomoravského kraje a umožní provázanou práci s ohroženými rodinami. 

 

• Opatření 1.1 - Podpora vzniku nových sociálních služeb nezastoupených na území 

okresu nebo ORP (případně rozšíření stávajících do nepokrytého území), které doplní 

stávající síť služeb pro danou cílovou skupinu s ohledem na potřebnost v lokalitě – 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

 

• Opatření 1.2 - Podpora vzniku nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v sociálně 

vyloučených lokalitách, kde tato zařízení dosud nejsou zřízena. 

 

PRIORITA 2 

Zajištění udržitelné, dostupné a vzájemně provázané sítě služeb podporující rodiny 

v zachování základních funkcí a jejich jednotlivých členů v obtížných životních situacích 

 

Cílem je podpora a udržení kapacit stávající sítě služeb pro práci s dětmi a rodinami s důrazem 

na systémovost, provázanost služeb a jejich preventivní charakter. Základním strategickým 

pilířem v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti je podpora zejména terénních služeb 

zaměřených na komplexní práci s rodinou. Nezbytným předpokladem pro efektivní a podpůrný 

systém je aktivní spolupráce se všemi klíčovými aktéry působícími v této oblasti a podpora 

poskytovaná v přirozeném prostředí uživatelů služeb. 

 

• Opatření 2.1 - Podpora zvyšování kvality, dostupnosti a provázanosti ambulantních a 

terénních služeb pro mládež a rodiny s dětmi zařazených do krajské sítě služeb - SAS 

pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a další terénní a ambulantní 

služby. 
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OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ A OSOBY V KRIZI 

 

Vize Jihomoravského kraje v oblasti služeb sociální prevence17 

Cílem Jihomoravského kraje je, aby služby sociální prevence byly schopny řešit konkrétní 

negativní sociální jev na území kraje. S ohledem na efektivitu řešení daného jevu spolupracují 

služby sociální prevence s návaznými službami, dalšími subjekty (OSPOD, Policie ČR, školy, 

úřad práce atd.) a dalšími odborníky dle zjištěných potřeb uživatelů.  

 

Služby sociální prevence rozkrývají vznik nepříznivé sociální situace u uživatelů služeb, 

informují o těchto příčinách obce s rozšířenou působností a další spolupracující subjekty a svým 

nastavením usilují o předcházení vzniku těchto situací.  

 

Sociální služby prevence mapují situaci osob ohrožených sociálním vyloučením v místě a 

tematickém zaměření své působnosti. Informují o zjištěné situaci stejně jako o nových 

negativních sociálních jevech např. zneužívání nápojů s nízkým obsahem alkoholu a 

energetických nápojů dětmi mladšího a staršího školního věku a jejich důsledcích. 

 

Sociální služby prevence vyhledávají rizikové osoby a nabízejí pomoc při řešení nepříznivé 

sociální situace osob v celém jejím rozsahu. Za tímto účelem mají navázánu spolupráci 

s dalšími odbornými službami či odborníky, subjekty veřejné správy i dalšími vhodnými 

subjekty např. provozovateli ubytoven 

 

Již od roku 2016 realizuje Jihomoravský kraj projekt „Zajištění vybraných služeb sociální 

prevence na území Jihomoravského kraje“, který je finančně podpořen v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zajištění dostupnosti vybraných služeb sociální 

prevence, jejichž cílovou skupinou jsou převážně sociálně vyloučené osoby nebo osoby 

ohrožené sociálním vyloučením. Projekt tak zajišťuje financování 4 druhů sociálních služeb, a 

to službám azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra a sociálně terapeutické dílny. 

Dané služby jsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb, ale jsou hrazeny z jiného zdroje. 

Konec realizace projektu je datován na 30. dubna 2019. Mělo by však dojít k realizaci 

navazujícího projektu. 

 

PRIORITA 1 

Podpora stávajících kapacit zařízení zařazených do krajské sítě se zaměřením na 

zvyšování kvality a provázanosti jednotlivých služeb       

 

Cílem priority je podpora provázanosti služeb a udržení stávající sítě služeb s důrazem na 

kvalitu. Terénní forma sociální služby je nejvhodnější metoda pro práci s osobami ohroženým 

sociálním vyloučením. Nabídka terénních služeb je velmi účinný nástroj tím, že služba přichází 

přímo do prostředí uživatelů služby a působí na cílovou skupinu dlouhodobě a uceleně, což 

představuje komplexní řešení problémů sociálně vyloučených. 

                                                 
17 QQT, s.r.o. Požadavky na poskytovatele sociálních služeb v rámci krajské sítě služeb Jihomoravského kraje. 

Regionální karty Jihomoravského kraje 
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• Opatření 1.1 – Podpora a zkvalitňování stávajících ambulantních a terénních služeb 

s ohledem na podobu sítě služeb pro cílovou skupinu. 

 

• Opatření 1.2 -  Podpora provázanosti služeb pro ohrožené osoby a návaznost dalších 

služeb. Zajištění koordinace a spolupráce.  

 

PRIORITA 2 

Podpora rozvoje kapacit sociálních služeb pro osoby závislé na návykových látkách 

 

• Opatření 2.1 – Podpora rozvoje sociálních služeb (kontaktní centra, služby následné 

péče, terénní programy) pro osoby závislé na alkoholových drogách v regionu, kde není 

síť služeb dostatečně kapacitně zabezpečena. 

• Opatření 2.2 – Podpora rozvoje terapeutické komunity pro osoby závislé na návykových 

látkách v regionu, kde není kapacita dostatečně zabezpečena, na základě deklarované 

potřebnosti dané obce s rozšířenou působností. 
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SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO 

ROK 2019 
 

Základní síť sociálních služeb v JMK pro rok 2019 (dále jen „Základní síť JMK“) je tvořena 

registrovanými sociálními službami se zařízením na území JMK, které v dostatečné kapacitě, 

náležité kvalitě, požadované efektivitě a odpovídající dostupnosti napomáhají řešit nepříznivou 

sociální situaci potřebných osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami 

osob na území kraje. Součástí Základní sítě JMK jsou sociální služby a jejich kapacity 

podporované a financované z veřejných zdrojů prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu, dle 

§ 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, případně 

současně financované z dotačního programu JMK, rozpočtů obcí v JMK, nebo prostřednictvím 

individuálních projektů kraje. Základní síť JMK je tvořena na období jednoho roku.    

 

Nezbytnou podmínkou pro zařazení služby do Základní sítě JMK je:  

• soulad služby/případně jejího další rozšíření kapacit se střednědobými plány 

rozvoje sociálních služeb v JMK, od r. 2012 pak s akčními plány na daný rok;  

 

• u nově vstupující služby/nové kapacity stávajících služeb je nutný soulad 

předložené Žádosti o vstup do Základní sítě s prioritami JMK obsaženými v 

Pravidlech pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 a v 

Akčním plánu na daný rok ve shodě se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

v JMK na období 2018-2020 – viz příloha č. 1a; 

 

• pravomocné rozhodnutí o registraci sociální služby shodné se záměrem zařazeným 

v síti. O registraci sociální služby/změně kapacit musí být pravomocně rozhodnuto 

nejpozději do 10. 8. 2018 kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na 

který je síť sestavována. Při nesplnění této podmínky bude záměr při aktualizaci 

Základní sítě JMK vyřazen. V případě objektivních skutečností znemožňujících 

dodržení uvedeného termínu pro registraci služby (např. kolaudace objektu apod.), je 

nutná tomuto termínu předcházející individuální konzultace se zástupci oddělení 

sociálních služeb OSV.  

• deklarace potřebnosti a podpory příslušné obce s rozšířenou působností (dále jen 

„ORP“).    

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá krajům 

povinnost (§ 95 písm. h) „určovat síť sociálních služeb na území kraje, a přitom přihlížet k 

informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f).“ Obec pak dle uvedeného legislativního 

vymezení „spolupracuje 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“.   

 

 

JMK v návaznosti na výše uvedené legislativní požadavky požádal obce s rozšířenou 
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působností o spolupráci na vytvoření návrhu sítě sociálních služeb na okresní úrovni, která 

odráží priority a potřeby jednotlivých ORP. Návrhem okresní sítě služeb se rozumí definice 

sociálních služeb a jejich kapacit, jejichž zachování je v daném území žádoucí, a které 

představují nepodkročitelný základ pro sociální stabilitu dané lokality.   

 

Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu okresní sítě je deklarován ochotou obce/obcí 

podílet se na spolufinancování služeb dle podmínek stanovených JMK na příslušný rok.  

 

Sociální služby budou ze strany příslušných ORP řazeny do následujících kategorií:  

• skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v požadované 

výši stanovené JMK, 

• skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace 

spolufinancování, služba bude ze sítě vyřazena 

• skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není 

možno služby financovat v požadované výši (zejména příspěvkové organizace kraje, 

jedinečné služby v kraji se zařízením v malých obcích, pobytové služby apod.). 

Objektivní důvody, uvede ORP v písemném zdůvodnění, které předloží odboru 

sociálních věcí. Zdůvodnění neplatí pro příspěvkové organizace kraje.   

 

V případě působnosti ve více ORP bude zařazení služby přednostně posuzováno dle vyjádření 

ORP příslušné sídlu zařízení služby.   

 

Návrh okresní sítě služeb bude předložen do schvalovacích orgánů jednotlivých obcí s 

rozšířenou působností v JMK v průběhu měsíce dubna/května 2018 a následně prostřednictvím 

ORP předán na JMK. 

 

Do Základní sítě JMK budou na základě splnění ostatních podmínek definovaných Pravidly 

zařazeny pouze sociální služby v kategoriích A a C. V případě zařazení služby do skupiny B je 

zástupcům oddělení sociálních služeb OSV předána informace o nepotřebnosti/zbytnosti služby 

v území, což bude ze strany JMK akceptováno a tato služba nebude do Základní sítě JMK 

zařazena.    
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AUGUR Consulting s.r.o. Analýza nákladovosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 
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Jihomoravského kraje. Regionální karty Jihomoravského kraje. 46 s. 
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Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
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Příloha č. 1 Přehled služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském 

kraji pro rok 2019 
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druh 
sociální 
služby 
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působnost 
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skupina 
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celkové 

náklady pro 
rok 2019 
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Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. 
s. 

40613411 
azylové 
domy 

7619250 P ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+ 92 168 11,30 15 111 000,- 

Kyjov 

Centrum 
sociálních služeb 

Kyjov, příspěvková 
organizace města 

Kyjova 

61392979 
azylové 
domy 

1831607 P 
ORP 
Kyjov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 64 7 168 1,50 1 277 500,- 

Vyškov 
Centrum 

sociálních služeb 
Vyškov, o.p.s. 

26921685 
azylové 
domy 

7057894 P 
okres 

Vyškov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 64 21 168 6,00 3 832 500,- 

Znojmo 

Centrum 
sociálních služeb 

Znojmo, 
příspěvková 
organizace 

45671770 
azylové 
domy 

4301624 P 
ORP 

Znojmo 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 80 42 168 5,25 6 898 500,- 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
azylové 
domy 

3078190 P ORP Brno 

 
osoby ohrožené 

sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 
 
 

18 až 99+ 43 168 6,50 7 847 500,- 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
azylové 
domy 

2834230 P ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+ 36 168 6,08 5 913 000,- 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
azylové 
domy 

3140895 P ORP Brno 
děti, mládež a 

rodiny 
18 až 80 50 168 6,96 9 125 000,- 
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Boskovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

azylové 
domy 

9978647 P JMK 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 64 27 168 7,23 4 927 500,- 

Blansko 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

azylové 
domy 

3296431 P JMK 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 64 24 168 6,57 4 380 000,- 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

azylové 
domy 

1626353 P ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+ 30 168 5,00 4 927 500,- 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

azylové 
domy 

2989817 P ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 64 100 168 11,79 18 250 000,- 

Hodonín 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

azylové 
domy 

5368372 P 

ORP 
Hodonín, 

ORP 
Kyjov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 64 35 168 6,40 6 387 500,- 

Znojmo 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

azylové 
domy 

4344823 P 
ORP 

Znojmo 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 64 43 168 6,55 7 847 500,- 
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Břeclav 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

azylové 
domy 

4456416 P 
okres 

Břeclav 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 80 30 168 6,99 4 927 500,- 

Břeclav 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

azylové 
domy 

5979031 P 
okres 

Břeclav 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 64 40 168 6,50 7 300 000,- 

Brno 
MAGDALENIUM 

z.s. 
65351932 

azylové 
domy 

9062056 P JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 80 37 168 8,57 6 752 500,- 

Moravský 
Krumlov 

Město Moravský 
Krumlov 

00293199 
azylové 
domy 

3992546 P 
ORP 

Moravský 
Krumlov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 64 7 168 1,50 1 277 500,- 

Brno Na počátku, o.p.s. 60554665 
azylové 
domy 

3165111 P JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
 

0 až 64 17 168 5,48 3 102 500,- 

Brno Na počátku, o.p.s. 60554665 
azylové 
domy 

2291415 P JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
 

0 až 64 15 168 2,60 2 737 500,- 

Blansko Obec Petrovice 00636771 
azylové 
domy 

6640712 P 
ORP 

Blansko 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 99+ 28 168 7,85 5 110 000,- 

Hodonín 
Psychocentrum 

Domeček 
Hodonín, o.p.s. 

26931818 
azylové 
domy 

1747232 P 
okres 

Hodonín 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

19 až 64 21 168 3,50 3 449 250,- 
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Brno 
SOZE, zapsaný 

spolek 
44994249 

azylové 
domy 

9806986 P ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

0 až 99+ 50 168 7,30 9 125 000,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

azylové 
domy 

1735345 P ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 26 10 168 2,75 1 825 000,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

azylové 
domy 

2795393 P ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

15 až 26 18 168 6,00 3 285 000,- 

Znojmo 

Centrum 
sociálních služeb 

Znojmo, 
příspěvková 
organizace 

45671770 
centra 

denních 
služeb 

7004339 A 
ORP 

Znojmo 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+  42,5 3,30 
2 007 720,- 

 

Boskovice 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
48515752 

centra 
denních 
služeb 

8009474 A JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 64  42,5 3,25 1 977 300,- 

Brno 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
48515752 

centra 
denních 
služeb 

1952650 A JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

27 až 99+  47,5 2,00 
 

1 216 800,- 
 

Boskovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

centra 
denních 
služeb 

1642122 A 
okres 

Blansko 
osoby se zdravotním 

postižením 
7 až 64  42,5 3,37 2 050 308,- 

Slavkov 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

centra 
denních 
služeb 

2708960 A 

ORP 
Slavkov u 

Brna, 
ORP 

Bučovice 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+  40 2,20 1 338 480,- 

Brno 
Liga vozíčkářů, z. 

ú. 
00499412 

centra 
denních 
služeb 

7415704 A ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 64  30 1,90 1 155 960,- 
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Brno 
Občanské sdružení 

Logo z.s. 
26607468 

centra 
denních 
služeb 

8418241 A 

okres 
Brno 
okres 
Brno -
venkov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 99+  22,5 1,00 608 400,- 

Vyškov 
Oblastní charita 

Vyškov 
65841875 

centra 
denních 
služeb 

2285333 A 
ORP 

Vyškov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+  65 2,59 1 575 756,- 

Hodonín 
Pečovatelská 

služba Homediss, 
o.p.s. 

26906902 
centra 

denních 
služeb 

9961380 A 
ORP 

Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+  50 0,82 498 888,- 

Brno 
Práh jižní Morava, 

z.ú. 
70288101 

centra 
denních 
služeb 

2048309 A ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
15 až 80  30 3,13 

 
1 904 292,- 

 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

centra 
denních 
služeb 

3633403 A ORP Brno senioři 65 až 99+  40 2,30 
 

1 399 320,- 
 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

centra 
denních 
služeb 

4308625 A ORP Brno 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

65 až 99+  43 5,00 
 

3 042 000,- 
 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

centra 
denních 
služeb 

8616023 A ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

65 až 99+  40 1,20 
 

730 080,- 
 

Mikulov BILICULUM, z. ú. 26641046 
denní 

stacionáře 
9926088 A 

JMK 
 

osoby se zdravotním 
postižením 

3 až 45  45 12,10 7 361 640,- 
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Hodonín 
Centrum pro 

rodinu a sociální 
péči Hodonín, z.s. 

69722595 
denní 

stacionáře 
7223974 A 

ORP 
Hodonín, 

ORP 
Kyjov, 
ORP 

Břeclav, 
ORP 

Hustopeč
e 
 

osoby se zdravotním 
postižením 

1 až 26  45 4,50 
 

2 737 800,- 
 

Kyjov 

Centrum 
sociálních služeb 

Kyjov, příspěvková 
organizace města 

Kyjova 

61392979 
denní 

stacionáře 
7632815 A 

ORP 
Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+  35 2,40 
 

1 460 160,- 
 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
denní 

stacionáře 
5642560 A 

 
ORP Brno 

osoby se zdravotním 
postižením 

16až 64  52,5 8,08 
 

4 915 872,- 
 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
denní 

stacionáře 
8014564 A 

 
ORP Brno 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 až 64  50 3,43 2 086 812,- 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
denní 

stacionáře 
7282975 A 

 
ORP Brno 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 až 64  52,5 3,53 
 

2 147 652,- 
 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
denní 

stacionáře 
6080385 A ORP Brno 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 až 64  52,5 4,18 
 

2 543 112,- 
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Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM 
18510949 

denní 
stacionáře 

6875763 A 

okres 
Břeclav, 

okres 
Brno - 

venkov, 
okres 

Hodonín 

osoby se zdravotním 
postižením 

4 až 26  40 2,73 
 

1 660 932,- 
 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

denní 
stacionáře 

3942745 A 

ORP 
Brno, 
ORP 

Šlapanice
, ORP 

Blansko, 
ORP 

Židlochov
ice, ORP 
Rosice 

 

osoby se zdravotním 
postižením 

18 až 64  47,5 18,50 11 255 400,- 

Znojmo 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

denní 
stacionáře 

5064603 A 
okres 

Znojmo 
osoby se zdravotním 

postižením 
7 až 64  45 5,74 3 492 216,- 

Břeclav 

Domov seniorů 
Břeclav, 

příspěvková 
organizace 

48452734 
denní 

stacionáře 
5713004 A 

ORP 
Břeclav 

senioři 60 až 99+  42,5 2,60 
1 581 840,- 

 

Blansko 
Hnutí Humanitární 

Pomoci 
00545678 

denní 
stacionáře 

8559032 A 
ORP 

Blansko 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 80  40 8,15 

 
4 958 460,- 

 

Veselí 
Charita Veselí nad 

Moravou 
44163967 

denní 
stacionáře 

9233766 A 

ORP 
Veselí 
nad 

Moravou
, ORP 
Kyjov 

osoby se zdravotním 
postižením 

6 až 45  30 2,85 
1 733 940,- 

 

Ivančice Město Ivančice 00281859 
denní 

stacionáře 
5291917 A 

ORP 
Ivančice 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+  40 1,35 
821 340,- 
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Brno NADĚJE 570931 
denní 

stacionáře 
7756168 A JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

50 až 99+  45 3,30 
 

2 007 720,- 
 

Břeclav 
REMEDIA PLUS 

z.ú. 
26276925 

denní 
stacionáře 

5837225 A 

okres 
Břeclav, 

okres 
Hodonín 

osoby se zdravotním 
postižením 

3 až 64  55 8,08 
 

4 915 872,- 
 

Brno 
Ruka pro život 

o.p.s. 
27017699 

denní 
stacionáře 

2554429 A JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 80  45 6,42 4 306 536,- 

Brno 
Sdružení Veleta, 

z.s. 
22665471 

denní 
stacionáře 

2966360 A ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 99+  42,5 6,36 3 869 424,- 

Kyjov 

Sociálně-
psychiatrické 

centrum - Fénix, 
o.p.s. 

29369266 
denní 

stacionáře 
1925838 A 

okres 
Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+  35 1,80 1 095 120,- 

Vyškov 
 

Sociální služby 
Vyškov, 

příspěvková 
organizace 

00226556 
denní 

stacionáře 
7677225 A JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

18 až 50  45 4,15 2 524 860,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

denní 
stacionáře 

9266171 A ORP Brno 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

50 až 99+  40 1,60 
 

973 440,- 
 

Znojmo 
Zámek Břežany, 

příspěvková 
organizace 

45671788 
denní 

stacionáře 
8662662 A JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 až 99+  40 2,04 1 241 136,- 

Veselí 
Zdislava Veselí, 

o.p.s. 
26981751 

denní 
stacionáře 

9066694 A 

ORP 
Kyjov, 
ORP 

Veselí 
nad 

Moravou 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+  45 2,43 1 478 412,- 
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Hodonín 

Zelený dům 
pohody, 

příspěvková 
organizace 

46937170 
denní 

stacionáře 
9513026 A JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

18 až 64  50 3,50 
 

2 129 400,- 
 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

2728236 P ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 64 7 168 8,49 6 387 500,- 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

4410746 P ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 64 8 168 8,08 

 
7 300 000,- 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

3666863 P ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
6 až 45 20 168 20,07 

 
9 490 000,- 

 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

1196696 P ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 70 12 168 8,57 

 
10 950 000,- 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM 
18510949 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

9688098 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 64 10 168 15,97 9 125 000,- 

Kyjov 
Domov Horizont, 

příspěvková 
organizace 

46937145 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

9244854 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
3 až 99+ 205 168 112,40 

 
78 566 250,- 
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Moravský 
Krumlov 

Domov u lesa 
Tavíkovice, 
příspěvková 
organizace 

45671818 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

1128257 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 99+ 100 168 41,00 47 450 000,- 

Vyškov 

Habrovanský 
zámek, 

příspěvková 
organizace 

70921245 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

8531900 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 99+ 35 168 14,50 16 607 500,- 

Boskovice 
Paprsek, 

příspěvková 
organizace 

00838420 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

1694112 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 99+ 100 168 45,51 

 
47 450 000,- 

 

Brno 
Ruka pro život 

o.p.s. 
27017699 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

5342451 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 64 6 168 15,63 

 
5 475 000,- 

 

Brno 
Sdružení Veleta, 

z.s. 
22665471 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

1267235 P ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 99+ 16 168 9,20 14 600 000,- 

Boskovice 

Sociální služby 
Šebetov, 

příspěvková 
organizace 

00838446 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

2407579 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 99+ 65 168 35,30 

 
30 842 500,- 

 

Mikulov 
Srdce v domě, 
příspěvková 
organizace 

48452751 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

2505796 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 99+ 99 168 43,00 

 
37 941 750,- 
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Šlapanice 
Zámeček Střelice, 

příspěvková 
organizace 

212920 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

7016635 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
3 až 99+ 100 168 49,51 47 450 000,- 

Znojmo 
Zámek Břežany, 

příspěvková 
organizace 

45671788 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

3820614 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 99+ 141 168 81,85 56 337 750,- 

Hodonín 

Zelený dům 
pohody, 

příspěvková 
organizace 

46937170 

domovy 
pro osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

4255646 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
 

18 až 64 16 168 9,30 14 600 000,- 

Brno 
Betanie - 

křesťanská pomoc, 
z. ú. 

65349547 
domovy 

pro seniory 
4201906 P ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 

65 až 99+ 75 168 18,75 31 481 250,- 

Kyjov 

Centrum služeb 
pro seniory Kyjov, 

příspěvková 
organizace 

46937099 
domovy 

pro seniory 
9749252 P JMK senioři 65 až 99+ 69 168 27,50 28 962 750,- 

Boskovice 

Centrum 
sociálních služeb 
města Letovice, 

příspěvková 
organizace 

71232745 
domovy 

pro seniory 
2382579 P JMK senioři 60 až 99+ 72 168 27,75 30 222 000,- 

Znojmo 

Centrum 
sociálních služeb 

Znojmo, 
příspěvková 
organizace 

45671770 
domovy 

pro seniory 
9095717 P 

ORP 
Znojmo 

senioři 60 až 99+ 47 168 14,08 19 728 250,- 
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Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

domovy 
pro seniory 

4209223 P JMK senioři 63 až 99+ 4 168 1,76 3 650 000,- 

Znojmo 
Domov Božice, 

příspěvková 
organizace 

45671877 
domovy 

pro seniory 
4518695 P JMK senioři 62 až 99+ 17 168 6,20 15 512 500,- 

Brno 
Domov Ludmila 

o.p.s. 
26657325 

domovy 
pro seniory 

4760913 P ORP Brno senioři 65 až 99+ 40 168 13,50 16 790 000,- 

Židlochovice 
Domov Matky 

Rosy 
73634093 

domovy 
pro seniory 

8793711 P JMK senioři 65 až 99+ 40 168 13,75 
 

16 790 000,- 
 

Hodonín 

Domov pro 
seniory 

Bažantnice, 
příspěvková 
organizace 

46937081 
domovy 

pro seniory 
1780806 P JMK senioři 65 až 99+ 106 168 32,00 40 624 500,- 

Blansko 

Domov pro 
seniory Černá 

Hora, příspěvková 
organizace 

00380458 
domovy 

pro seniory 
4238164 P JMK senioři 65 až 99+ 17 168 7,70 15 512 500,- 

Brno 

Domov pro 
seniory Foltýnova, 

příspěvková 
organizace 

70887055 
domovy 

pro seniory 
1899371 P ORP Brno senioři 65 až 99+ 112 168 45,45 42 924 000,- 

Brno 

Domov pro 
seniory Holásecká, 

příspěvková 
organizace 

75145189 
domovy 

pro seniory 
7493926 P JMK senioři 65 až 99+ 105 168 38,41 40 241 250,- 

Znojmo 

Domov pro 
seniory Jevišovice, 

příspěvková 
organizace 

45671711 
domovy 

pro seniory 
2591643 P JMK senioři 60 až 99+ 34 168 10,20 14 271 500,- 
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Brno 

Domov pro 
seniory Kociánka, 

příspěvková 
organizace 

70887284 
domovy 

pro seniory 
8826952 P ORP Brno senioři 65 až 99+ 279 168 80,25 106 926 750,- 

Brno 

Domov pro 
seniory 

Koniklecová, 
příspěvková 
organizace 

70887047 
domovy 

pro seniory 
6178837 P ORP Brno senioři 65 až 99+ 70 168 24,78 29 382 500,- 

Brno 

Domov pro 
seniory 

Mikuláškovo 
nám., příspěvková 

organizace 

71155988 
domovy 

pro seniory 
5157967 P JMK senioři 65 až 99+ 60 168 23,00 25 185 000,- 

Brno 

Domov pro 
seniory Okružní, 

příspěvková 
organizace 

70887250 
domovy 

pro seniory 
8789895 P ORP Brno senioři 60 až 99+ 69 168 23,00 28 962 750,- 

Znojmo 

Domov pro 
seniory Plaveč, 

příspěvková 
organizace 

45671702 
domovy 

pro seniory 
3487893 P JMK senioři 65 až 99+ 12 168 4,32 10 950 000,- 

Brno 

Domov pro 
seniory 

Podpěrova, 
příspěvková 
organizace 

70887233 
domovy 

pro seniory 
2954127 P 

okres 
Brno 

senioři 65 až 99+ 70 168 22,15 
 

29 382 500,- 
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Tišnov 

Domov pro 
seniory 

Předklášteří, 
příspěvková 
organizace 

65761774 
domovy 

pro seniory 
5384538 P JMK senioři 65 až 99+ 52 168 20,80 21 827 000,- 

Moravský 
Krumlov 

Domov pro 
seniory Skalice, 

příspěvková 
organizace 

45671729 
domovy 

pro seniory 
5244030 P JMK senioři 65 až 99+ 11 168 4,05 10 037 500,- 

Šlapanice 

Domov pro 
seniory Sokolnice, 

příspěvková 
organizace 

209392 
domovy 

pro seniory 
3610600 P JMK senioři 60 až 99+ 21 168 6,13 8 814 750,- 

Veselí 

Domov pro 
seniory Strážnice, 

příspěvková 
organizace 

47375604 
domovy 

pro seniory 
9904653 P JMK senioři 60 až 99+ 26 168 8,90 10 913 500,- 

Brno 

Domov pro 
seniory 

Věstonická, 
příspěvková 
organizace 

70887292 
domovy 

pro seniory 
9417537 P ORP Brno senioři 60 až 99+ 104 168 30,50 39 858 000,- 

Brno 

Domov pro 
seniory 

Vychodilova, 
příspěvková 
organizace 

70887276 
domovy 

pro seniory 
9297353 P 

okres 
Brno 

senioři 65 až 99+ 143 168 42,90 54 804 750,- 
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Rosice 

Domov pro 
seniory Zastávka, 

příspěvková 
organizace 

00212733 
domovy 

pro seniory 
3555091 P JMK senioři 62 až 99+ 27 168 10,76 

 
11 333 250,- 

 

Břeclav 

Domov seniorů 
Břeclav, 

příspěvková 
organizace 

48452734 
domovy 

pro seniory 
4318271 P 

ORP 
Břeclav 

senioři 60 až 99+ 104 168 31,20 
 

39 858 000,- 
 

Tišnov Domov sv. Alžběty 73633968 
domovy 

pro seniory 
3872563 P 

ORP 
Tišnov 

senioři 65 až 99+ 45 168 17,95 
 

18 888 750,- 
 

Šlapanice 

Domov u 
Františka, 

příspěvková 
organizace 

04150015 
domovy 

pro seniory 
1332779 P JMK senioři 60 až 99+ 20 168 8,00 

 
8 395 000,- 

 

Vyškov 
Domov u zámku, 

z.s. 
22834524 

domovy 
pro seniory 

3936340 P 
ORP 

Vyškov 
senioři 60 až 99+ 90 168 23,00 37 400 300,- 

Mikulov 

G-centrum 
Mikulov, 

příspěvková 
organizace 

72048841 
domovy 

pro seniory 
8217341 P 

okres 
Břeclav 

senioři 55 až 99+ 38 168 14,60 
 

15 950 500,- 
 

Vyškov 

Habrovanský 
zámek, 

příspěvková 
organizace 

70921245 
domovy 

pro seniory 
6573261 P JMK senioři 60 až 99+ 35 168 14,50 14 691 250,- 

Kyjov Charita Kyjov 44164114 
domovy 

pro seniory 
6789121 P 

ORP 
Kyjov 

senioři 65 až 99+ 26 168 9,80 10 695 000,- 

Brno LUMINA, spolek 69707294 
domovy 

pro seniory 
4644909 P ORP Brno senioři 55 až 99+ 12 168 5,50 10 950 000,- 

Břeclav Město Valtice 00283665 
domovy 

pro seniory 
8095558 P JMK senioři 55 až 99+ 40 168 10,25 16 790 000,- 

Břeclav 
Město Velké 

Bílovice 
00283673 

domovy 
pro seniory 

5180189 P JMK senioři 65 až 99+ 20 168 5,35 8 395 000,- 
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Boskovice 

Městská správa 
sociálních služeb 

Boskovice, 
příspěvková 
organizace 

00380504 
domovy 

pro seniory 
6842079 P JMK senioři 60 až 99+ 121 168 38,25 

 
46 373 250,- 

 

Brno NADĚJE 570931 
domovy 

pro seniory 
8662758 P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

65 až 99+ 27 168 12,22 
 

11 333 250,- 
 

Brno NADĚJE 570931 
domovy 

pro seniory 
6854999 P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

65 až 99+ 31 168 11,51 13 012 250,- 

Brno NADĚJE 570931 
domovy 

pro seniory 
8522971 P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

65 až 99+ 27 168 10,74 
 

11 333 250,- 
 

Hodonín 

S - centrum 
Hodonín, 

příspěvková 
organizace 

46937102 
domovy 

pro seniory 
9073962 P JMK senioři 65 až 99+ 35 168 11,50 14 691 250,- 

Blansko 

SENIOR centrum 
Blansko, 

příspěvková 
organizace 

70997241 
domovy 

pro seniory 
8234276 P JMK senioři 65 až 99+ 70 168 20,50 

 
29 382 500,- 

 

Vyškov 

Sociální služby 
Vyškov, 

příspěvková 
organizace 

00226556 
domovy 

pro seniory 
7412103 P JMK senioři 60 až 99+ 159 168 62,68 60 936 750,- 
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Židlochovice 
Betanie - 

křesťanská pomoc, 
z. ú. 

65349547 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

9227640 P 

ORP 
Brno, 
ORP 

Židlochov
ice 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 20 168 8,20 
 

8 760 000,- 
 

Kyjov 

Centrum služeb 
pro seniory Kyjov, 

příspěvková 
organizace 

46937099 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

5221884 P JMK senioři 65 až 99+ 57 168 22,50 24 966 000,- 

Znojmo 

Centrum 
sociálních služeb 

Znojmo, 
příspěvková 
organizace 

45671770 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

7670978 P 
ORP 

Znojmo 
senioři 55 až 99+ 136 168 54,40 

 
52 122 000,- 

 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

9903962 P JMK senioři 63 až 99+ 40 168 19,86 17 520 000,- 

Znojmo 
Domov Božice, 

příspěvková 
organizace 

45671877 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

2051705 P JMK senioři 62 až 99+ 70 168 26,80 30 660 000,- 

Vyškov 
Domov Hvězda, 

příspěvková 
organizace 

226564 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

9031067 P JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

65 až 99+ 106 168 41,00 40 215 000,- 

Hodonín 
Domov na Jarošce, 

příspěvková 
organizace 

47377470 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

3027749 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
40 až 99+ 71 168 26,00 28 506 500,- 

Blansko 

Domov pro 
seniory Černá 

Hora, příspěvková 
organizace 

00380458 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

3690323 P JMK senioři 65 až 99+ 120 168 54,30 
 

45 990 000,- 
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Brno 

Domov pro 
seniory Foltýnova, 

příspěvková 
organizace 

70887055 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

2889694 P ORP Brno senioři 60 až 99+ 112 168 46,30 42 924 000,- 

Znojmo 

Domov pro 
seniory Hostim, 

příspěvková 
organizace 

45671761 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

4198086 P JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

55 až 99+ 67 168 27,00 
 

29 346 000,- 
 

Znojmo 

Domov pro 
seniory Jevišovice, 

příspěvková 
organizace 

45671711 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

8653859 P JMK senioři 60 až 99+ 71 168 27,80 31 098 000,- 

Brno 

Domov pro 
seniory Kociánka, 

příspěvková 
organizace 

70887284 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

4698456 P ORP Brno 

senioři/ osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

50 až 99+ 102 168 43,60 39 091 500,- 

Brno 

Domov pro 
seniory 

Kosmonautů, 
příspěvková 
organizace 

70887209 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

9560431 P JMK senioři 50 až 99+ 119 168 40,92 45 606 750,- 

Brno 

Domov pro 
seniory 

Mikuláškovo 
nám., příspěvková 

organizace 

71155988 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

6072616 P JMK senioři 65 až 99+ 60 186 23,83 26 280 000,- 

Brno 

Domov pro 
seniory Nopova, 

příspěvková 
organizace 

70887314 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

1298677 P ORP Brno senioři 27 až 99+ 225 168 88,42 86 231 250,- 
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Znojmo 

Domov pro 
seniory Plaveč, 

příspěvková 
organizace 

45671702 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

7643099 P JMK senioři 65 až 99+ 61 168 24,20 26 718 000,- 

Tišnov 

Domov pro 
seniory 

Předklášteří, 
příspěvková 
organizace 

65761774 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

8982809 P JMK senioři 65 až 99+ 32 168 15,80 14 016 000,- 

Moravský 
Krumlov 

Domov pro 
seniory Skalice, 

příspěvková 
organizace 

45671729 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

6510655 P JMK senioři 50 až 99+ 59 168 23,95 25 842 000,- 

Šlapanice 

Domov pro 
seniory Sokolnice, 

příspěvková 
organizace 

209392 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

9063866 P JMK senioři 60 až 99+ 99 168 36,87 43 362 000,- 

Veselí 

Domov pro 
seniory Strážnice, 

příspěvková 
organizace 

47375604 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

3854895 P JMK senioři 60 až 99+ 57 168 26,10 24 966 000,- 

Brno 

Domov pro 
seniory 

Věstonická, 
příspěvková 
organizace 

70887292 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

1082847 P ORP Brno 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

55 až 99+ 300 168 92,50 114 975 000,- 

Rosice 

Domov pro 
seniory Zastávka, 

příspěvková 
organizace 

00212733 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

5923890 P JMK senioři 62 až 99+ 121 168 48,24 
 

46 373 250,- 
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Břeclav 

Domov seniorů 
Břeclav, 

příspěvková 
organizace 

48452734 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

1543010 P 
ORP 

Břeclav 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

60 až 99+ 100 168 40,00 43 800 000,- 

Šlapanice 

Domov u 
Františka, 

příspěvková 
organizace 

04150015 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

3526406 P JMK senioři 55 až 99+ 80 168 32,10 35 040 000,- 

Znojmo 
Emin zámek, 
příspěvková 
organizace 

45671826 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

4576187 P JMK 

osoby se zdravotním 
postižením/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 99+ 60 168 21,00 24 090 000,- 

Brno/Blansk
o 

LUMINA, spolek 69707294 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

2405551 P 

ORP 
Brno, 
ORP 

Blansko 

senioři 55 až 99+ 85 168 32,25 
 

37 230 000,- 
 

Boskovice 

Městská správa 
sociálních služeb 

Boskovice, 
příspěvková 
organizace 

00380504 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

1590027 P JMK senioři 55 až 99+ 32 168 14,95 
 

14 016 000,- 
 

Brno NADĚJE 570931 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

9904705 P JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

55 až 99+ 30 168 14,32 13 140 000,- 

Brno 
PRÁVO NA ŽIVOT 

z.s. 
27032558 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

4252814 P ORP Brno senioři 65 až 99+ 20 168 7,00 8 760 000,- 

Brno 
PRÁVO NA ŽIVOT 

z.s. 
27032558 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

6343339 P ORP Brno senioři 55 až 99+ 20 168 6,80 8 760 000,- 

Břeclav 
REMEDIA PLUS 

z.ú. 
26276925 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

4654254 P 
okres 

Břeclav 
senioři 18 až 99+ 17 168 10,89 15 512 500,- 
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Hodonín 

S - centrum 
Hodonín, 

příspěvková 
organizace 

46937102 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

8974646 P JMK senioři 65 až 99+ 106 168 46,50 40 624 500,- 

Blansko 

SENIOR centrum 
Blansko, 

příspěvková 
organizace 

70997241 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

8761774 P JMK senioři 65 až 99+ 74 168 38,50 
 

32 412 000,- 
 

Boskovice 

Sociální služby 
Šebetov, 

příspěvková 
organizace 

00838446 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

8691611 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 99+ 60 168 38,30 26 280 000,- 

Vyškov 

Sociální služby 
Vyškov, 

příspěvková 
organizace 

00226556 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

4065630 P JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

50 až 99+ 37 168 14,17 16 206 000,- 

Pohořelice 
Sdružení 

pěstounských 
rodin 

64326471 
domy na 
půl cesty 

6087955 P JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
18 až 26 15 168 4,25 2 737 500,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

domy na 
půl cesty 

4114554 P ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 26 10 168 2,50 18 250 000,- 

Brno 
Práh jižní Morava, 

z.ú. 
70288101 

chráněné 
bydlení 

6532530 P ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 64 21 84 6,30 7 665 000,- 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM 
18510949 

chráněné 
bydlení 

2162414 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 64 6 168 6,90 5 475 000,- 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM 
18510949 

chráněné 
bydlení 

3983313 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 64 12 168 14,26 10 950 000,- 

Boskovice 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
48515752 

chráněné 
bydlení 

6588890 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 64 9 168 5,25 8 212 500,- 
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Brno 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
48515752 

chráněné 
bydlení 

4535100 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 64 15 168 3,00 13 687 500,- 

Židlochovice 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
48515752 

chráněné 
bydlení 

3258055 P JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

40 až 99+ 10 168 8,50 9 125 000,- 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

chráněné 
bydlení 

1944958 P ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
17 až 99+ 35 168 25,93 12 775 000,- 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

chráněné 
bydlení 

5962440 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
26 až 99+ 31 168 10,00 11 315 000,- 

Boskovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

chráněné 
bydlení 

6198998 P 
okres 

Blansko 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 64 10 168 7,50 9 125 000,- 

Boskovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

chráněné 
bydlení 

3165326 P JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 8 168 6,40 7 300 000,- 

Židlochovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

chráněné 
bydlení 

3305036 P JMK senioři 55 až 99+ 20 168 14,70 7 300 000,- 

Tišnov 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

chráněné 
bydlení 

2824576 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 99+ 11 168 5,19 10 037 500,- 

Kyjov 
Domov Horizont, 

příspěvková 
organizace 

46937145 
chráněné 
bydlení 

6133524 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 80 18 168 4,60 16 425 000,- 

Brno 
Domov pro mne, 

z. s. 
65350111 

chráněné 
bydlení 

2878153 P ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 80 12 168 13,25 10 950 000,- 

Vyškov 

Habrovanský 
zámek, 

příspěvková 
organizace 

70921245 
chráněné 
bydlení 

5286690 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 99+ 12 168 10,00 10 950 000,- 

Blansko 
Hnutí Humanitární 

Pomoci 
00545678 

chráněné 
bydlení 

8269535 P 
ORP 

Blansko 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 80 9 168 4,30 8 212 500,- 

Vyškov 
Oblastní charita 

Vyškov 
65841875 

chráněné 
bydlení 

5218778 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 60 11 168 6,00 10 037 500,- 

Boskovice 
Paprsek, 

příspěvková 
organizace 

00838420 
chráněné 
bydlení 

2388878 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 99+ 8 168 6,14 7 300 000,- 
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Hodonín 
Psychocentrum 

Domeček 
Hodonín, o.p.s. 

26931818 
chráněné 
bydlení 

7553466 P 
okres 

Hodonín 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 64 12 168 3,10 10 950 000,- 

Boskovice 

Sociální služby 
Šebetov, 

příspěvková 
organizace 

00838446 
chráněné 
bydlení 

5419571 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 64 25 168 8,90 9 125 000,- 

Brno 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

chráněné 
bydlení 

5771621 P ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 64 4 168 0,90 3 650 000,- 

Mikulov 
Srdce v domě, 
příspěvková 
organizace 

48452751 
chráněné 
bydlení 

3966886 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 64 12 168 8,00 10 950 000,- 

Znojmo 
Zámek Břežany, 

příspěvková 
organizace 

45671788 
chráněné 
bydlení 

5367841 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 99+ 17 168 5,10 15 512 500,- 

Hodonín 

Zelený dům 
pohody, 

příspěvková 
organizace 

46937170 
chráněné 
bydlení 

2764928 P JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 64 16 168 9,50 14 600 000,- 

Brno SPONDEA , o.p.s. 25346342 
intervenční 

centra 
5594939 A JMK 

senioři/děti, mládež 
a rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením 

0 až 99+  48 5,40 3 790 800,- 

Hodonín 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

kontaktní 
centra 

6390642 A/T 
ORP 

Hodonín 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

15 až 99+  40 2,60 
 

1 581 840,- 
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Břeclav 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

kontaktní 
centra 

9052035 A/T 

okres 
Břeclav, 

okres 
Brno - 

venkov, 
okres 

Znojmo 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 64  42,5 4,00 
 

2 433 600,- 
 

Kyjov Charita Kyjov 44164114 
kontaktní 

centra 
7731712 A/T 

ORP 
Kyjov, 
ORP 

Veselí 
nad 

Moravou 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 65  44 4,20 
 

2 737 800,- 
 

Brno Renadi, o.p.s. 29368227 
kontaktní 

centra 
9740266 A ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

11 až 80  40 3,00 
 

1 825 200,- 
 

Brno 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

kontaktní 
centra 

8046482 A 

ORP 
Brno, 
ORP 

Blansko, 
ORP 

Vyškov 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 64  40 4,83 
 

2 938 572,- 
 

Brno 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

kontaktní 
centra 

7562257 A ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 80  40 3,31 
 

2 013 804,- 
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Znojmo 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

kontaktní 
centra 

5807132 A/T 
ORP 

Znojmo 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 64  40 2,60 
 

1 581 840,- 
 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
krizová 
pomoc 

7578239 A ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+  168 7,81 
 

5 360 784,- 
 

Blansko 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

krizová 
pomoc 

3977071 T/A JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a 

rodiny/osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

19 až 99+  32,5 3,80 2 407 680,- 

Znojmo 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

krizová 
pomoc 

4377636 A/T 
ORP 

Znojmo 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 99+  30 1,06 727 584,- 

Brno SPONDEA , o.p.s. 25346342 
krizová 
pomoc 

5444904 A JMK 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

3 až 26  48 2,85 
 

1 956 240,- 
 

Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. 
s. 

40613411 
nízkopraho-

vá denní 
centra 

7342233 A ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+  35 2,95 
 

1 748 760,- 
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Blansko 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

nízkopraho-
vá denní 
centra 

4841959 A 
okres 

Blansko 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+  35 3,19 1 891 032,- 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

nízkopraho-
vá denní 
centra 

2785479 A JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+  27 3,90 
 

2 311 920,- 
 

Hodonín 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

nízkopraho-
vá denní 
centra 

7594915 A 

ORP 
Hodonín, 

Kyjov, 
Veselí 
nad 

Moravou 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+  40 2,52 1 493 856,- 

Břeclav 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

nízkopraho-
vá denní 
centra 

9310625 A 
ORP 

Břeclav 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+  26,5 2,00 1 185 600,- 

Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. 
s. 

40613411 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 

4011860 A ORP Brno 
děti, mládež a 

rodiny 
8 až 25  40 3,00 1 778 400,- 

Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. 
s. 

40613411 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 

6566078 A ORP Brno 
děti, mládež a 

rodiny 
6 až 14  40 3,00 1 778 400,- 

Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. 
s. 

40613411 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 

8223337 A ORP Brno 
děti, mládež a 

rodiny 
6 až 20  40 3,00 1 778 400,- 
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Blansko 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 

9054343 A 
ORP 

Blansko 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

7 až 26  40 2,97 
 

1 760 616,- 
 

Židlochovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
9187744 A/T 

ORP 
Židlochov

ice 

děti, mládež a 
rodiny 

11 až 26  21 1,60 
 

948 480,- 
 

Hodonín 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
2562069 A/T 

ORP 
Hodonín 

děti, mládež a 
rodiny 

11 až 21  24 2,60 
 

1 541 280,- 
 

Moravský 
Krumlov 

Diecézní charita 
Brno 

44990260 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
7023613 A/T 

ORP 
Moravský 
Krumlov 

děti, mládež a 
rodiny 

11 až 26  28 3,50 2 074 800,- 

Znojmo 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
8322308 A/T 

ORP 
Znojmo 

děti, mládež a 
rodiny 

11 až 26  30 4,80 
 

2 845 440,- 
 

Tišnov 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
3406047 A/T 

ORP 
Tišnov, 

ORP 
Kuřim 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

9 až 26  28,5 3,80 2 252 640,- 
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Brno 
DROM, romské 

středisko 
70892181 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
1129380 A ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi/děti, mládež 

a rodiny 

6 až 20  20 6,60 
 

3 912 480,- 
 

Kyjov Charita Kyjov 44164114 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
2534444 A 

ORP 
Kyjov 

děti, mládež a 
rodiny 

10 až 26  24 2,00 
 

1 185 600,- 
 

Brno 
IQ Roma servis, z. 

s. 
65341511 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
8326775 A/T 

 
 

ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

6 až 26  25 7,25 4 297 800,- 

Brno 
RATOLEST BRNO, 

z. s. 
65348893 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
9032134 A/T 

 
ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny 

12 až 26  20 5,80 
 

3 438 240,- 
 

Brno 
RATOLEST BRNO, 

z. s. 
65348893 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
2255875 A/T 

 
ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

6 až 21  16 4,80 2 845 440,- 

Brno 
Sdružení Petrov, 

z.s. 
48515221 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
3914089 A/T 

 
 

ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

6 až 18  48 2,92 
 

1 730 976,- 
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Brno 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
4202404 A/T 

 
ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny 

10 až 26  40 2,50 
 

1 482 000,- 
 

Blansko 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
2474603 A/T 

ORP 
Blansko 

děti, mládež a 
rodiny 

13 až 26  40 3,00 
 

1 778 400,- 
 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
6661382 A ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

15 až 26  23,5 2,25 
 

1 333 800,- 
 

Brno 
Teen Challenge 
International ČR 

68402686 

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti a 

mládež 
5995327 A/T ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

6 až 16  15 1,30 
 

770 640,- 
 

Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. 
s. 

40613411 noclehárny 3971288 A ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+ 42 91 5,40 
 

3 369 600,- 
 

Znojmo 

Centrum 
sociálních služeb 

Znojmo, 
příspěvková 
organizace 

45671770 noclehárny 5919491 A JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 80 7 84 1,25 780 000,- 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 noclehárny 1048474 A 
 
 

ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+ 43 84 3,50 2 184 000,- 
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Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 noclehárny 1855124 A 
 
 

ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+ 42 80,5 3,10 
 

1 934 400,- 
 

Blansko 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 noclehárny 5317909 A JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+ 15 84 2,47 
 

1 541 280,- 
 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 noclehárny 6165464 A JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+ 34 84 2,43 
 

1 516 320,- 
 

Hodonín 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 noclehárny 2729262 A 

ORP 
Hodonín, 

ORP 
Kyjov 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+ 20 80,5 2,62 
 

1 634 880,- 
 

Brno 
Bílý kruh bezpečí, 

z. s. 
47607483 

odborné 
sociální 

poradenství 
7072671 A/T JMK 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 99+  46 1,05 
 

720 720,- 
 

Brno 
Centrum Anabell, 

z. ú. 
26606518 

odborné 
sociální 

poradenství 
8782775 A JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

12 až 99+  40 1,40 
 

960 960,- 
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Vyškov 
Centrum 

sociálních služeb 
Vyškov, o.p.s. 

26921685 
odborné 
sociální 

poradenství 
1298008 A/T 

okres 
Vyškov 

osoby se zdravotním 
postižením/děti, 

mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 99+  37 2,80 1 921 920,- 

Znojmo 

Centrum 
sociálních služeb 

Znojmo, 
příspěvková 
organizace 

45671770 
odborné 
sociální 

poradenství 
7996005 A 

okres 
Znojmo 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi/děti, mládež 

a rodiny 

18 až 99+  40 2,13 1 462 032,- 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
odborné 
sociální 

poradenství 
9679672 A ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 99+  47,5 4,33 
 

2 972 112,- 
 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
odborné 
sociální 

poradenství 
4565033 A ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 99+  52 3,51 2 409 264,- 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
odborné 
sociální 

poradenství 
1582961 A ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 99+  38 3,31 
 

2 271 984,- 
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Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
odborné 
sociální 

poradenství 
1257225 A 

 
 

ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 99+  52,5 7,07 4 852 848,- 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

odborné 
sociální 

poradenství 
9956461 A/T JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 80  32 4,50 
 

3 088 800,- 
 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

odborné 
sociální 

poradenství 
5004739 A/T 

okres 
Brno, 
okres 
Brno - 
venkov 

senioři/osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

16 až 99+  32 2,65 
 

1 818 960,- 
 

Boskovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

odborné 
sociální 

poradenství 
6343505 A/T 

okres 
Blansko 

senioři/děti, mládež 
a rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

19 až 99+  37,5 1,30 892 320,- 

Židlochovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

odborné 
sociální 

poradenství 
1368495 A/T 

ORP 
Ivančice, 

ORP 
Rosice, 

ORP 
Židlochov

ice 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

0 až 99+  16 1,10 
 

755 040,- 
 

Hodonín 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

odborné 
sociální 

poradenství 
2033004 A/T 

ORP 
Hodonín, 

ORP 
Slavkov, 

ORP 
Bučovice 

děti, mládež a 
rodiny/osoby, které 

vedou rizikový 
způsob života nebo 
jsou jím ohroženy 

18 až 99+  56 2,20 
 

1 510 080,- 
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Tišnov 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

odborné 
sociální 

poradenství 
3499467 A 

okres 
Brno - 
venkov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a 

rodiny/osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 99+  19,5 0,77 
 

528 528,- 
 

Brno 
Hospic sv. Alžběty 

o.p.s. 
26604582 

odborné 
sociální 

poradenství 
4672911 A/T ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+  40 2,00 1 372 800,- 

Kyjov Charita Kyjov 44164114 
odborné 
sociální 

poradenství 
6985532 A 

ORP 
Kyjov 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

19 až 99+  30 0,80 
 

549 120,- 
 

Veselí 
Charita Veselí nad 

Moravou 
44163967 

odborné 
sociální 

poradenství 
3489996 A 

ORP 
Veselí 
nad 

Moravou
, ORP 
Kyjov 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 99+  29 1,50 
 

1 029 600,- 
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Kyjov Krok Kyjov, z. ú. 68684312 
odborné 
sociální 

poradenství 
2596778 A 

ORP 
Hodonín, 

ORP 
Kyjov, 
ORP 

Veselí 
nad 

Moravou 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

6 až 99+  15 1,30 
 

892 320,- 
 

Brno 
Liga vozíčkářů, z. 

ú. 
00499412 

odborné 
sociální 

poradenství 
3308671 A/T JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+  33 1,88 
 

1 290 432,- 
 

Blansko Město Blansko 00279943 
odborné 
sociální 

poradenství 
3995545 A 

ORP 
Blansko, 

ORP 
Boskovic

e 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 99+  40 2,00 
 

1 372 800,- 
 

Brno Na počátku, o.p.s. 60554665 
odborné 
sociální 

poradenství 
4472865 A JMK 

děti, mládež a 
rodiny 

11 až 64  20 0,60 
 

411 840,- 
 

Brno 
Občanská poradna 

Brno 
65353358 

odborné 
sociální 

poradenství 
8379887 A ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny/ 
osoby ohrožené 

sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 99+  32 2,75 
 

1 887 600,- 
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Brno 
Občanské sdružení 

Logo z.s. 
26607468 

odborné 
sociální 

poradenství 
1810907 A/T 

okres 
Brno, 
okres 
Brno - 
venkov 

osoby se zdravotním 
postižením 

1 až 99+  23,5 0,60 
 

411 840,- 
 

Brno 
Organizace pro 

pomoc 
uprchlíkům, z. s. 

45768676 
odborné 
sociální 

poradenství 
2319414 A/T JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

0 až 99+  38,5 1,45 
 

995 280,- 
 

Brno 
ParaCENTRUM 

Fenix, z. s. 
26676826 

odborné 
sociální 

poradenství 
2052399 A/T ORP Brno 

osoby se zdravotním 
postižením 

15 až 99+  24 1,75 1 201 200,- 

Brno Persefona, z.s. 27058905 
odborné 
sociální 

poradenství 
1569072 A/T 

okres 
Brno, 
okres 
Brno - 
venkov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 99+  40 4,55 3 123 120,- 
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Brno 
Poradna Dialog, z. 

s 
70265330 

odborné 
sociální 

poradenství 
6729796 A 

ORP 
Brno, 
ORP 

Blansko, 
ORP 

Vyškov, 
ORP 

Šlapanice
, ORP 
Kuřim 

senioři/děti, mládež 
a rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 99+  32 2,95 2 024 880,- 

Brno 
Práh jižní Morava, 

z.ú. 
70288101 

odborné 
sociální 

poradenství 
4261290 T/A JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

18 až 64  40 1,00 
 

686 400,- 
 

Hodonín 
Psychocentrum 

Domeček 
Hodonín, o.p.s. 

26931818 
odborné 
sociální 

poradenství 
8198963 A 

okres 
Hodonín 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

19 až 80  40 1,55 
 

1 063 920,- 
 

Brno Renadi, o.p.s. 29368227 
odborné 
sociální 

poradenství 
2355463 A 

 
 
 

ORP Brno 

osoby se zdravotním 
postižením/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

11 až 80  40 2,50 
 

1 716 000,- 
 

Brno 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

odborné 
sociální 

poradenství 
7235009 T/A 

 
 
 

ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

6 až 64  16 0,40 
 

274 560,- 
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Brno 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

odborné 
sociální 

poradenství 
4456494 A ORP Brno 

osoby se zdravotním 
postižením/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

16 až 64  40 1,75 
 

1 201 200,- 
 

Brno 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

odborné 
sociální 

poradenství 
3446496 T/A 

ORP 
Brno, 
ORP 

Břeclav, 
ORP 

Kuřim, 
ORP 

Znojmo 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 64  40 3,59 
 

2 274 624,- 
 

Brno 

Svaz tělesně 
postižených v 

České republice z. 
s. městská 

organizace Brno 

15545601 
odborné 
sociální 

poradenství 
5244438 A/T JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

5 až 99  52 1,30 
 

892 320,- 
 

Brno 
TyfloCentrum 

Brno, o.p.s. 
26223210 

odborné 
sociální 

poradenství 
5856220 A/T JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 až 99+  16 1,00 686 400,- 

Brno 
Unie neslyšících 

Brno, z.s. 
65761201 

odborné 
sociální 

poradenství 
2619136 A ORP Brno 

osoby se zdravotním 
postižením 

1 až 99+  41 2,32 1 592 448,- 
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Kuřim 
Betanie - 

křesťanská pomoc, 
z. ú. 

65349547 
odlehčovací 

služby V ŘÍZENÍ P 
ORP 

Kuřim, 
ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 18 168 8,50 7 884 000,- 

Brno 
Betanie - 

křesťanská pomoc, 
z. ú. 

65349547 
odlehčovací 

služby 9698503 P/A ORP Brno 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 3 168 2,15 
 

1 314 000,- 
 

Kyjov 

Centrum služeb 
pro seniory Kyjov, 

příspěvková 
organizace 

46937099 
odlehčovací 

služby 5516288 P JMK senioři 65 až 99+ 5 168 4,00 2 190 000,- 

Znojmo 

Centrum 
sociálních služeb 

Znojmo, 
příspěvková 
organizace 

45671770 
odlehčovací 

služby 1333222 P 
okres 

Znojmo 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 5 168 5,50 
2 190 000,- 

 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
odlehčovací 

služby 9217016 P ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
3 až 99+ 2 168 2,23 

 
1 825 000,- 

 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM 
18510949 

odlehčovací 
služby 6513256 P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 1 168 1,70 
 

438 000,- 
 

Židlochovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

odlehčovací 
služby 4574664 P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+ 50 168 28,00 21 900 000,- 

Tišnov 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

odlehčovací 
služby 6280936 T 

ORP 
Tišnov, 

ORP 
Kuřim 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+  45 4,40 
 

2 280 960,- 
 



Příloha č. 1 Přehled služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 

 

 

 

ORP                     
příslušná k 

sídlu zařízení 
poskytovatel IČO 

druh 
sociální 
služby 

identifikátor 
forma 

poskytování 
působnost 

základní cílová 
skupina 

věková 
kategorie 

počet 
lůžek -

pobytová 
forma 
2019 

časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

úvazky v 
přímé péči 

(bez ZP) pro 
r. 2019 

Maximální 
celkové 

náklady pro 
rok 2019 

 
 

98 

 

Břeclav 

Domov seniorů 
Břeclav, 

příspěvková 
organizace 

48452734 
odlehčovací 

služby 2128353 P 
ORP 

Břeclav 
senioři 60 až 99+ 4 168 6,00 1 752 000,- 

Hustopeče 
Domovinka 

Němčičky o. p. s. 
 

29374740 
 

odlehčovací 
služby 

8871797 
 

P 
ORP 

Hustopeč
e 

 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

 

60 až 99+ 
 

6 168 3,50 2 628 000,- 

Mikulov 

G-centrum 
Mikulov, 

příspěvková 
organizace 

72048841 
odlehčovací 

služby 1932403 P 
okres 

Břeclav 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

55 až 99+ 3 168 2,40 
 

1 314 000,- 
 

Brno 
Hospic sv. Alžběty 

o.p.s. 
26604582 

odlehčovací 
služby 9679100 T ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+  60 6,05 
 

3 136 320,- 
 

Vyškov 
Oblastní charita 

Vyškov 
65841875 

odlehčovací 
služby 9072668 P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 20 168 7,62 
 

8 760 000,- 
 

Brno 

Oblastní spolek 
Českého 

červeného kříže 
Brno 

00426296 
odlehčovací 

služby 4260844 P ORP Brno senioři 65 až 99+ 11 168 7,13 
 

4 818 000,- 
 

Břeclav 
REMEDIA PLUS 

z.ú. 
26276925 

odlehčovací 
služby 4938442 P/A 

okres 
Břeclav, 

okres 
Hodonín, 

okres 
Brno - 
venkov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 3 168 2,90 
 

1 314 000,- 
 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

odlehčovací 
služby 1694554 P ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

50 až 99+ 12 168 2,70 5 256 000,- 
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Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

odlehčovací 
služby 8098386 P ORP Brno senioři 65 až 99+ 15 168 6,70 6 570 000,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

odlehčovací 
služby 5412570 P ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 15 168 4,20 6 570 000,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

odlehčovací 
služby 8574369 P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

50 až 99+ 14 168 5,00 6 132 000,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

odlehčovací 
služby 3459869 P ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

65 až 99+ 15 168 5,20 
 

6 570 000,- 
 

Vyškov 

Asociace rodičů a 
přátel zdravotně 

postižených dětí v 
ČR, z. s. Klub 

PAPRSEK 

49408577 
osobní 

asistence 
8930976 T 

okres 
Vyškov, 
okres 

Blansko 

osoby se zdravotním 
postižením/senioři 

1 až 99+  168 6,91 
 

3 880 656,- 
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Hodonín 
Centrum pro 

rodinu a sociální 
péči Hodonín, z.s. 

69722595 
osobní 

asistence 
2873330 T 

ORP 
Hodonín, 

ORP 
Kyjov, 
ORP 

Veselí 
nad 

Moravou 

osoby se zdravotním 
postižením 

0 až 99+  168 4,34 2 437 344,- 

Kyjov 

Centrum 
sociálních služeb 

Kyjov, příspěvková 
organizace města 

Kyjova 

61392979 
osobní 

asistence 
8097071 T 

ORP 
Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  168 1,80 1 010 880,- 

Brno 
Církevní střední 

zdravotnická škola 
s.r.o. 

27681866 
osobní 

asistence 
6614416 T ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+  168 6,00 
 

3 369 600,- 
 

Znojmo 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

osobní 
asistence 

4964533 T 
okres 

Znojmo 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+  168 6,15 
 

3 453 840,- 
 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

osobní 
asistence 

4071251 T 

ORP 
Brno, 
ORP 

Šlapanice 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

3 až 99+  168 3,60 
 

2 021 760,- 
 

Brno 
Domov pro mne, 

z. s. 
65350111 

osobní 
asistence 

4085177 T 

ORP 
Brno,  
ORP 

Blansko, 
ORP 

Kuřim, 
ORP 

Šlapanice
, ORP 

Židlochov
ice 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+  168 23,88 13 411 008,- 
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Hustopeče 
Girasole, sdružení 

pro pomoc a 
rozvoj z. s. 

26991560 
osobní 

asistence 
4430135 T 

ORP 
Hustopeč

e 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 99+  168 6,15 3 453 840,- 

Brno HEWER, z.s. 66000653 
osobní 

asistence 
4735331 T 

okres 
Brno, 
Brno - 

venkov, 
Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

1 až 99+  168 28,87 16 213 392,- 

Veselí Charita Strážnice 44164335 
osobní 

asistence 
3133594 T 

ORP 
Veselí 
nad 

Moravou
, ORP 

Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  168 2,50 1 404 000- 

Veselí 
Charita Veselí nad 

Moravou 
44163967 

osobní 
asistence 

1307249 T 

ORP 
Veselí 
nad 

Moravou 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+  168 1,30 
 

730 080,- 
 

Brno 
Liga vozíčkářů, z. 

ú. 
00499412 

osobní 
asistence 

1607875 T 

ORP 
Brno, 
ORP 

Kuřim, 
ORP 

Šlapanice
, ORP 

Slavkov u 
Brna 

osoby se zdravotním 
postižením 

7 až 60  168 20,00 
 

11 232 000,- 
 

Brno 
Maltézská pomoc, 

o.p.s. 
26708451 

osobní 
asistence 

4120432 T 

okres 
Brno, 
okres 
Brno - 
venkov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  168 15,81 
 

8 878 896,- 
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Vyškov 
Oblastní charita 

Vyškov 
65841875 

osobní 
asistence 

5341118 T 
okres 

Vyškov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+  168 6,00 2 892 240,- 

Brno 
ParaCENTRUM 

Fenix, z. s. 
26676826 

osobní 
asistence 

5144464 T 
ORP 

Brno-
město 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

15 až 99+  168 7,00 
 

3 931 200,- 
 

Brno Paspoint, z.ú. 26589907 
osobní 

asistence 
9977309 T JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

1 až 64  168 11,70 
 

6 570 720,- 
 

Hodonín 
Pečovatelská 

služba Homediss, 
o.p.s. 

26906902 
osobní 

asistence 
9740534 T 

ORP 
Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+  168 7,90 4 436 640,- 

Břeclav 
REMEDIA PLUS 

z.ú. 
26276925 

osobní 
asistence 

6014685 T 
okres 

Břeclav 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

3 až 99+  168 8,80 
 

4 942 080,- 
 

Brno Slezská diakonie 65468562 
osobní 

asistence 
2346070 T 

ORP 
Brno, 
ORP 

Šlapanice
, ORP 

Hustopeč
e 

osoby se zdravotním 
postižením 

1 až 40  168 11,35 
 

6 374 160,- 
 

Veselí 
Zdislava Veselí, 

o.p.s. 
26981751 

osobní 
asistence 

5465154 T 

ORP 
Kyjov, 
ORP 

Veselí 
nad 

Moravou 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+  98 1,85 
 

1 038 960,- 
 

Brno 
Betanie - 

křesťanská pomoc, 
z. ú. 

65349547 
pečovatelská 

služba 
3380323 T ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+  168 10,00 5 904 000,- 
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Kuřim 
Centrum 

sociálních služeb 
Kuřim 

49457276 
pečovatelská 

služba 6989675 T/A 
ORP 

Kuřim 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 12,00 7 084 000,- 

Kyjov 

Centrum 
sociálních služeb 

Kyjov, příspěvková 
organizace města 

Kyjova 

61392979 
pečovatelská 

služba 6196312 T/A 
ORP 
Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  91 11,25 6 642 000,- 

Boskovice 

Centrum 
sociálních služeb 
města Letovice, 

příspěvková 
organizace 

71232745 
pečovatelská 

služba 7992285 T 
ORP 

Boskovic
e 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  91 8,20 4 841 280,- 

Tišnov 

Centrum 
sociálních služeb 

Tišnov, 
příspěvková 
organizace 

28334949 
pečovatelská 

služba 1869084 T 
ORP 

Tišnov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  168 15,30 9 033 120,- 

Vyškov 
Centrum 

sociálních služeb 
Vyškov, o.p.s. 

26921685 
pečovatelská 

služba 2220516 T/A 
ORP 

Vyškov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  53 11,30 5 695 200,- 

Znojmo 

Centrum 
sociálních služeb 

Znojmo, 
příspěvková 
organizace 

45671770 
pečovatelská 

služba 4503635 T/A 

ORP 
Znojmo, 

ORP 
Moravský 
Krumlov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  91 50,80 29 992 320,- 

Brno 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
48515752 

pečovatelská 
služba 4837389 T 

 
 

ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  96 11,00 6 494 400,- 
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Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

pečovatelská 
služba 4465490 T 

 
 

ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  105 19,20 11 335 680,- 

Kyjov 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

pečovatelská 
služba 4789305 T/A 

ORP 
Kyjov, 
ORP 

Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

27 až 99+  89 4,50 2 656 800,- 

Bučovice, 
Slavkov 

Diecézní charita 
Brno 

44990260 
pečovatelská 

služba 4243436 T/A 

ORP 
Bučovice, 

ORP 
Slavkov u 

Brna 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  91 13,04 7 698 816,- 

Hodonín 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

pečovatelská 
služba 2859909 T/A 

ORP 
Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  89 11,94 7 049 376,- 

Znojmo 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

pečovatelská 
služba 5952991 T 

okres 
Znojmo 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  92,75 13,51 7 976 304,- 

Židlochovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

pečovatelská 
služba 9592025 T 

ORP 
Šlapanice

, ORP 
Židlochov
ice, ORP 
Ivančice, 

ORP 
Rosice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  98 6,50 3 837 600,- 
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Blansko 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

pečovatelská 
služba 2826680 T 

okres 
Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+  84 19,11 11 282 544,- 

Břeclav 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

pečovatelská 
služba 7558052 T 

okres 
Brno - 

venkov, 
okres 

Břeclav 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

18 až 99+  91 16,36 9 658 944,- 

Kyjov 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

pečovatelská 
služba 7599471 T/A 

ORP 
Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  92,5 6,40 3 778 560,- 

Tišnov 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

pečovatelská 
služba 7695584 T 

ORP 
Tišnov, 

ORP 
Kuřim 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

18 až 99+  91 12,60 7 439 040,- 

Mikulov 

G-centrum 
Mikulov, 

příspěvková 
organizace 

72048841 
pečovatelská 

služba 7884832 T/A 
ORP 

Mikulov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+  85 6,80 4 014 720,- 

Brno 
Generace Care z. 

ú. 
04377371 

pečovatelská 
služba 8340258 T ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+  91 9,05 5 343 120,- 

Kyjov Charita Kyjov 44164114 
pečovatelská 

služba 6657488 T 
ORP 
Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  91 16,60 9 800 640,- 

Kyjov Charita Kyjov 44164114 
pečovatelská 

služba 7867327 T 
ORP 
Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 3,38 1 995 552,- 
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Veselí Charita Strážnice 44164335 
pečovatelská 

služba 4990583 T 

ORP 
Veselí 
nad 

Moravou
, ORP 

Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  112 7,26 4 286 304,- 

Veselí 
Charita Veselí nad 

Moravou 
44163967 

pečovatelská 
služba 5218961 T 

ORP 
Veselí 
nad 

Moravou 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  168 29,29 17 292 816,- 

Blansko Město Adamov 00279889 
pečovatelská 

služba 4175001 T 
ORP 

Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 5,20 3 070 080,- 

Blansko Město Blansko 00279943 
pečovatelská 

služba 8466325 T 
ORP 

Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

19 až 99+  168 28,50 16 826 400,- 

Kyjov Město Bzenec 00284807 
pečovatelská 

služba 7116988 T/A 
ORP 
Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  93,5 5,00 2 952 000,- 

Hustopeče Město Hustopeče 00283193 
pečovatelská 

služba 2501114 T 
ORP 

Hustopeč
e 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  98 5,30 3 129 120,- 

Ivančice Město Ivančice 00281859 
pečovatelská 

služba 5041985 T 
ORP 

Ivančice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  98 10,50 6199 200,- 
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Hustopeče 
Město Klobouky u 

Brna 
00283258 

pečovatelská 
služba 2011497 T 

ORP 
Hustopeč

e 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99  91 3,30 1 948 320,- 

Vyškov Město Rousínov 00292281 
pečovatelská 

služba 1194021 T 
ORP 

Vyškov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99  60 3,20 1 612 800,- 

Šlapanice Město Šlapanice 00282651 
pečovatelská 

služba 8326526 T 
ORP 

Šlapanice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a 

rodiny/osoby 
ohrožení sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 99+  43 3,50 1 764 000,- 

Kyjov Město Vracov 00285498 
pečovatelská 

služba 1243476 T/A 
ORP 
Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+  87,15 5,25 3 099 600,- 

Židlochovice 
Město 

Židlochovice 
00282979 

pečovatelská 
služba 1786309 T 

ORP 
Šlapanice

, ORP 
Židlochov

ice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  91 7,40 4 368 960,- 

Boskovice 

Městská správa 
sociálních služeb 

Boskovice, 
příspěvková 
organizace 

00380504 
pečovatelská 

služba 4876382 T 
ORP 

Boskovic
e 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

27 až 99+  98 13,50 7 970 400,- 
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Blansko Městys Jedovnice 00280283 
pečovatelská 

služba 7811357 T 
ORP 

Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a 

rodiny/osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 99+  84 4,21 2 485 584,- 

Brno NADĚJE 570931 
pečovatelská 

služba 9839540 T ORP Brno 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

27 až 99+  87,5 14,99 8 850 096,- 

Blansko Obec Petrovice 00636771 
pečovatelská 

služba 3164323 T 
ORP 

Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 3,25 1 918 800,- 

Rosice Obec Říčany 00282537 
pečovatelská 

služba 2978699 T 
ORP 

Rosice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 5,00 2 952 000,- 

Vyškov 
Oblastní charita 

Vyškov 
65841875 

pečovatelská 
služba 3875926 T 

ORP 
Vyškov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+  84 10,14 5 986 656,- 

Blansko 

Oblastní spolek 
Českého 

červeného kříže 
Blansko 

00426288 
pečovatelská 

služba 4104942 T 

ORP 
Blansko, 

ORP 
Boskovic

e 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 7,70 4 546 080,- 

Hodonín 
Pečovatelská 

služba Homediss, 
o.p.s. 

26906902 
pečovatelská 

služba 6089315 T/A 
ORP 

Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  112 19,80 11 689 920,- 
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Rosice 
Penzion pro 

důchodce Rosice 
65264673 

pečovatelská 
služba 5072219 T 

ORP 
Rosice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  98 7,75 4 575 600,- 

Břeclav 
REMEDIA PLUS 

z.ú. 
26276925 

pečovatelská 
služba 7105339 T 

ORP 
Břeclav 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

3 až 99+  105 10,64 6 281 856,- 

Brno Sanus Brno 26537231 
pečovatelská 

služba 9584174 T 

ORP 
Brno, 
ORP 

Šlapanice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  168 11,90 7 025 760,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

pečovatelská 
služba 3523151 T/A ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 32,45 19 158 480,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

pečovatelská 
služba 8848570 T/A ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 25,93 15 309 072,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

pečovatelská 
služba 5039537 T/A ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 40,00 23 616 000,- 
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Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

pečovatelská 
služba 2323664 T/A ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 25,78 15 220 512,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

pečovatelská 
služba 1937088 T/A ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  87,75 19,10 11 276 640,- 

Brno 
Statutární město 

Brno 
44992785 

pečovatelská 
služba 9320431 T ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 36,60 21 608 640,- 

Veselí 
Zdislava Veselí, 

o.p.s. 
26981751 

pečovatelská 
služba 1163377 T 

ORP 
Kyjov, 
ORP 

Veselí 
nad 

Moravou  

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

 

0 až 99+  168 12,50 7 380 000,- 

Brno 
Židovská obec 

Brno 
49465473 

pečovatelská 
služba 7212143 T ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+  84 5,50 3 247 200,- 

Brno 
Práh jižní Morava, 

z.ú. 
70288101 

podpora 
samostatné
ho bydlení 

9067976 T ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 64  40 3,00 2 073 600,- 

Brno 
TyfloCentrum 

Brno, o.p.s. 
26223210 

Průvodcov-
ské a 

7053308 T/A 
ORP 
Brno, 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 až 99+  55 2,20 1 140 480,- 
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předčitatel-
ské služby 

ORP 
Břeclav, 

ORP 
Znojmo 

Brno DOTYK II, o.p.s. 29277817 raná péče 9306099 T JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
0 až 7  40 3,60 2 903 040,- 

Brno 
Občanské sdružení 

Logo z.s. 
26607468 raná péče 6288242 T/ A JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

1 až 7  34 4,00 3 225 600,- 

Brno Paspoint, z.ú. 26589907 raná péče 1570739 T JMK 
osoby se zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 7  50 5,00 4 032 000,- 

Brno Slezská diakonie 65468562 raná péče 9734991 T/ A JMK 
osoby se zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 7  48 4,42 3 564 288,- 

Brno 
Středisko rané 

péče SPRP, 
pobočka Brno 

75094924 raná péče 4123958 T JMK 
osoby se zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 7  50 5,40 4 354 560,- 

Brno 
Lotos - doléčovací 
centrum, o. p. s. 

26642395 
služby 

následné 
péče 

7343463 P ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 80 20 168 3,50 4 380 000,- 

Brno Renadi, o.p.s. 29368227 
služby 

následné 
7193237 A ORP Brno 

osoby se zdravotním 
postižením/osoby 

11 až 80  40 2,50 1 989 000,- 
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péče ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

Mikulov BILICULUM, z. ú. 26641046 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

4237600 A/T JMK 
osoby se zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

3 až 35  45 3,00 1 825 200,- 

Kyjov 

Centrum 
sociálních služeb 

Kyjov, příspěvková 
organizace města 

Kyjova 

61392979 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

5366707 A/T 
ORP 
Kyjov 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 64  40 2,10 1 277 640,- 

Blansko 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

4135113 A/T 
ORP 

Blansko 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 99  36,5 2,70 1 642 680,- 

Boskovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

9685721 A/T 
ORP 

Boskovic
e 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 64  18 0,90 547 560,- 

Hodonín 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

9475397 A/T 
ORP 

Hodonín 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 64  42 1,80 1 095 120,- 

Znojmo 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

2994532 A/T 
okres 

Znojmo 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 64  40 2,75 1 673 100,- 
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Brno 
HoSt Home-Start 

ČR 
26616190 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

2180524 T 
okres 
Brno 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 99+  20 0,65 365 040,- 

Veselí 
Charita Veselí nad 

Moravou 
44163967 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

7212507 A/T 

ORP 
Veselí 
nad 

Moravou 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 80  29,5 2,50 1 521 000,- 

Brno 
IQ Roma servis, z. 

s. 
65341511 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

7557383 A/T 

ORP 
Brno, 
ORP 

Břeclav, 
ORP 

Vyškov, 
ORP 

Bučovice, 
ORP 

Rosice 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 80  48 6,63 4 033 692,- 

Kyjov Krok Kyjov, z. ú. 68684312 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

2339531 A/T 
ORP 
Kyjov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

6 až 99+  26 3,48 2 117 232,- 

Brno Paspoint, z.ú. 26589907 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

3672053 A/T JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
0 až 18  40 4,20 2 555 280,- 
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Vyškov PIAFA Vyškov, z.ú. 49408500 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

3103456 A/T 
okres 

Vyškov 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 26  45 4,35 2 646 540,- 

Vyškov 

Poradna pro 
občanství/Občans
ká a lidská práva, 

z. s. 

70100691 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

5079425 A/T 
okres 

Vyškov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

1 až 64  45 4,50 2 737 800,- 

Brno 
RATOLEST BRNO, 

z. s. 
65348893 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

1175929 A/T 

okres 
Brno, 
okres 
Brno-

venkov, 
okres 

Břeclav 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 99+  45 3,80 2 311 920,- 

Brno 
Sdružení Petrov, 

z.s. 
48515221 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

9908934 A/T ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

4 až 64  40 2,67 1 624 428,- 

Brno - 
venkov 

SOS dětské 
vesničky, z. s. 

00407933 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

4053592 A/T 

ORP 
Ivančice, 

ORP 
Kuřim, 

ORP 
Rosice 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 99+  40 3,00 1 825 200,- 

Brno SPONDEA , o.p.s. 25346342 
sociálně 

aktivizační 
služby pro 

6524140 A/T JMK 
děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
0 až 99+  48 4,60 2 798 640,- 
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rodiny s 
dětmi 

vyloučením a osoby 
v krizi 

Brno 
Teen Challenge 

InternatioNal ČR 
68402686 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

7021822 A/T ORP Brno 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 65  17 1,25 760 500,- 

Veselí 

Centrum pro 
sluchově 
postižené 

Hodonínsko, o.p.s. 

29365007 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

3528697 A 

ORP 
Veselí 
nad 

Moravou
, ORP 
Kyjov, 
ORP 

Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+  22 1,05 
 

589 680,- 
 

Znojmo 

Centrum 
sociálních služeb 

Znojmo, 
příspěvková 
organizace 

45671770 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

2479147 A 
ORP 

Znojmo 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+  32,5 1,60 
 

898 560,- 
 

Vyškov PIAFA Vyškov, z.ú. 49408500 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

5173026 A/T JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

0 až 99+  40 4,10 
 

2 302 560,- 
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Břeclav 
REMEDIA PLUS 

z.ú. 
26276925 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

6749125 A 
okres 

Břeclav 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+  40 4,55 
 

2 555 280,- 
 

Břeclav 
Spolek neslyšících 

Břeclav, z.s. 
26527073 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

2076106 A/T 
ORP 

Břeclav 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+  29 1,31 735 696,- 

Brno 

Svaz tělesně 
postižených v 

České republice z. 
s. městská 

organizace Brno 

15545601 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

2433789 T/A JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

5 až 99  52 1,30 673 920,- 

Brno 
TyfloCentrum 

Brno, o.p.s. 
26223210 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

5133774 A/T JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 99+  23 3,90 

2 190 240,- 
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Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM 
18510949 

sociálně 
terapeuti-
cké dílny 

1969100 A 

okres 
Břeclav, 

okres 
Hodonín 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 až 64  50 4,25 2 652 000,- 

Boskovice 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

sociálně 
terapeuti-
cké dílny 

8437086 A 
okres 

Blansko 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 64  42,5 4,67 2 914 080,- 

Blansko 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

sociálně 
terapeuti-
cké dílny 

4396705 A 
okres 

Blansko 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 64  30 3,00 1 872 000,- 

Znojmo 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

sociálně 
terapeuti-
cké dílny 

3892895 A 
ORP 

Znojmo 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 64  38 2,42 1 510 080,- 

Veselí Charita Strážnice 44164335 
sociálně 

terapeuti-
cké dílny 

6561266 A 

ORP 
Veselí 
nad 

Moravou 

osoby se zdravotním 
postižením 

18 až 64  35 2,55 1 591 200,- 

Vyškov PIAFA Vyškov, z.ú. 49408500 
sociálně 

terapeuti-
cké dílny 

7682814 A 
okres 

Vyškov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 64  35 2,25 1 404 000,- 

Brno 
Práh jižní Morava, 

z.ú. 
70288101 

sociálně 
terapeuti-
cké dílny 

8468008 A ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 64  77 11,70 7 300 800,- 

Brno Sdružení FILIA z. s. 60554533 
sociálně 

terapeuti-
cké dílny 

8322159 A 

okres 
Brno, 
okres 
Brno - 

venkov, 
okres 

Břeclav, 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 a64  32,5 3,35 2 090 400,- 
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okres 
Blansko 

Brno 
TyfloCentrum 

Brno, o.p.s. 
26223210 

sociálně 
terapeuti-
cké dílny 

1103016 A 

okres 
Brno, 
okres 
Brno - 
venkov 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 a 99+  33,5 2,60 1 622 400,- 

Šlapanice 
V růžovém sadu, z. 

ú. 
26605601 

sociálně 
terapeuti-
cké dílny 

6249885 A JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
15 až 99+  37,5 2,30 1 435 200,- 

Brno AGAPO, o.p.s. 29300550 
sociální 

rehabilitace 
2424656 A/T 

ORP 
Brno-
město 

osoby se zdravotním 
postižením/děti, 
mládež a rodiny/ 
osoby ohrožené 

sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

16 až 64  40 7,54 
 

5 057 832,- 
 

Hodonín 
Centrum pro 

rodinu a sociální 
péči Hodonín, z.s. 

69722595 
sociální 

rehabilitace 9404064 A 

ORP 
Hodonín, 

ORP 
Kyjov, 
ORP 

Veselí 
nad 

Moravou 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 až 35  30 3,05 
 

2 045 940,- 
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Veselí 

Centrum pro 
sluchově 
postižené 

Hodonínsko, o.p.s. 

29365007 
sociální 

rehabilitace 8975852 A/T 

ORP 
Veselí 
nad 

Moravou
, ORP 
Kyjov, 
ORP 

Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+  39 2,80 
 

1 878 240,- 
 

Brno 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

sociální 
rehabilitace 1081811 A/T JMK 

osoby se zdravotním 
postižením/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

18 až 80  40 13,40 
 

8 988 720,- 
 

Znojmo 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

sociální 
rehabilitace 2761781 A 

okres 
Znojmo 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 až 40  35 3,70 
 

2 481 960,- 
 

Tišnov 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

sociální 
rehabilitace 7418930 A JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

18 až 99+  50 3,10 
 

2 079 480,- 
 

Brno DOTYK II, o.p.s. 29277817 
sociální 

rehabilitace 1256727 T JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 64  40 7,50 4 644 000,- 

Brno 
Liga vozíčkářů, z. 

ú. 
00499412 

sociální 
rehabilitace 3621293 T/A 

okres 
Brno, 
okres 

Blansko, 
okres 

Znojmo 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 až 64  40 5,20 3 219 840,- 
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Brno 
Občanské sdružení 

Logo z.s. 
26607468 

sociální 
rehabilitace 4090900 A/T 

okres 
Brno, 
okres 
Brno - 
venkov 

osoby se zdravotním 
postižením 

19 až 64  29,5 2,50 1 677 000,- 

Brno 
ParaCENTRUM 

Fenix, z. s. 
26676826 

sociální 
rehabilitace 4283658 A/T ORP Brno 

osoby se zdravotním 
postižením 

15 až 99+  34 5,10 3 421 080,- 

Brno Paspoint, z.ú. 26589907 
sociální 

rehabilitace 3011946 A/T JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
15 až 64  40 3,13 2 099 604,- 

Vyškov PIAFA Vyškov, z.ú. 49408500 
sociální 

rehabilitace 4227106 A/T 
okres 

Vyškov 

osoby se zdravotním 
postižením/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

16 až 80  45 5,85 3 924 180,- 

Brno 
Práh jižní Morava, 

z.ú. 
70288101 

sociální 
rehabilitace 7587852 T/A 

ORP 
Blansko, 
Boskovic
e, Brno, 
Břeclav, 

Hustopeč
e, Kuřim, 
Tišnov, 

Šlapanice
,Hodonín
, Znojmo, 
Mikulov, 
Moravský 
Krumlov 

osoby se zdravotním 
postižením 

15 až 64  50 28,35 17 554 320,- 
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Hodonín 
Psychocentrum 

Domeček 
Hodonín, o.p.s. 

26931818 
sociální 

rehabilitace 5307234 A 
okres 

Hodonín 

osoby se zdravotním 
postižením/osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 
 

19 až 80  40 2,00 1 341 600,- 

Kyjov 

Sociálně-
psychiatrické 

centrum - Fénix, 
o.p.s. 

29369266 
sociální 

rehabilitace 5967683 A/T 
okres 

Hodonín 
osoby se zdravotním 

postižením 
18 až 80  40 3,70 2 481 960,- 

Brno 
TyfloCentrum 

Brno, o.p.s. 
26223210 

sociální 
rehabilitace 2208396 A/T JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

7 až 99+  33 5,48 3 675 984,- 

Brno VODICÍ PES, z.s. 26673568 
sociální 

rehabilitace 7176755 A JMK 
osoby se zdravotním 

postižením 
19 až 80  40 1,48 992 784,- 

Břeclav 
Nemocnice Valtice 

s.r.o. 
63488329 

Sociální 
služby 

poskytované 
ve zdravotni-

ckých 
zařízeních 

lůžkové péče 

3899573 P 

ORP 
Břeclav, 

Hustopeč
e, 

Mikulov, 
Hodonín, 
Ivančice, 

Brno-
město, 
Veselí 
nad 

Moravou 
 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 18 168 9,65 6 570 000,- 

Brno Modrá linka, z.s. 60557508 
telefonická 

krizová 
3078189 T JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

0 až 99+  93 5,00 3 168 000,- 
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pomoc vyloučením a osoby 
v krizi 

Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. 
s. 

40613411 
terénní 

programy 
8044270 T ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+  40 1,10 712 800,- 

Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. 
s. 

40613411 
terénní 

programy 
9245951 T ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+  40 3,10 2 008 800,- 

Blansko 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

terénní 
programy 

9219409 T 
okres 

Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a 

rodiny/osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 

v krizi 

0 až 99+  35 4,20 2 721 600,- 

Znojmo 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

terénní 
programy 

5726680 T 
okres 

Znojmo 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 64  30 1,68 1 088 640,- 

Brno 
DROM, romské 

středisko 
70892181 

terénní 
programy 

2770754 T ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+  28 2,00 
1 296 000,- 

 

Brno 
DROM, romské 

středisko 
70892181 

terénní 
programy 

2067252 T ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 80  40 4,32 
2 799 360,- 

 

Brno 
IQ Roma servis, z. 

s. 
65341511 

terénní 
programy 

9648779 T 
ORP 
Brno, 

Břeclav, 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené sociálním 
15 až 80  36 7,12 4 613 760,- 
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Vyškov, 
Bučovice, 

Rosice 

vyloučením a osoby 
v krizi 

Brno Romodrom, o.p.s. 26537036 
terénní 

programy 
8207803 T ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

18 až 99+  40 3,20 2 073 600,- 

Brno 

Společenství 
Romů na Moravě 

Romano 
jekhetaniben pre 

Morava 

44015178 
terénní 

programy 
3804942 T 

ORP 
Brno, 
ORP 

Hodonín 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

0 až 99+  40 2,09 1 354 320,- 

Vyškov 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

terénní 
programy 

4035376 T 

ORP 
Vyškov, 

ORP 
Bučovice 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 64  32 1,90 
 

1 231 200,- 
 

Blansko 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

terénní 
programy 

6927954 T 

ORP 
Blansko, 

ORP 
Boskovic

e 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 64  40 1,93 
 

1 250 640,- 
 

Brno 
Společnost 

Podané ruce o.p.s. 
60557621 

terénní 
programy 

4045900 T 

ORP 
Brno, 
ORP 

Tišnov 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a osoby 
v krizi 

16 až 64  40 5,46 
 

3 538 080,- 
 

Hustopeče 
Girasole, sdružení 

pro pomoc a 
rozvoj z. s. 

26991560 
tísňová 

péče 
1462182 T JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+  168 4,50 3 175 200,- 
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Veselí 

Centrum pro 
sluchově 
postižené 

Hodonínsko, o.p.s. 

29365007 
tlumočnické 

služby 
5371197 T/A 

ORP 
Veselí 
nad 

Moravou
, ORP 
Kyjov, 
ORP 

Hodonín 

osoby se zdravotním 
postižením 

18 až 99+  40 1,60 921 600,- 

Břeclav 
Spolek neslyšících 

Břeclav, z.s. 
26527073 

tlumočnické 
služby 

9212129 A/T JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

19 až 99+  40 1,00 624 000,- 

Brno 
Unie neslyšících 

Brno, z.s. 
65761201 

tlumočnické 
služby 5756137 T, A JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

1 až 99+  41 4,53 2 609 280,- 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
týdenní 

stacionáře 1407268 P ORP Brno 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 64 8 108 5,14 

 
5 000 000,- 

 

Brno 

Centrum 
sociálních služeb, 

příspěvková 
organizace 

70887039 
týdenní 

stacionáře 
1289132 P ORP Brno 

osoby se zdravotním 
postižením 

16 až 64 3 107,5 2,27 1 875 000,- 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM 
18510949 

týdenní 
stacionáře 

3130551 P 
okres 
Brno - 

venkov, 

osoby se zdravotním 
postižením 

4 až 26 10 104 8,76 6 250 000,- 
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okres 
Brno - 
město, 
okres 

Břeclav, 
okres 

Hodonín 

Blansko 
Diecézní charita 

Brno 
44990260 

týdenní 
stacionáře 

8427601 P 
okres 

Blansko 
osoby se zdravotním 

postižením 
16 až 64 9 104 5,50 5 625 000,- 

Šlapanice 
Zámeček Střelice, 

příspěvková 
organizace 

212920 
týdenní 

stacionáře 
1234358 P JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

3 až 64 9 120 6,49 5 625 000 

Hodonín 

Zelený dům 
pohody, 

příspěvková 
organizace 

46937170 
týdenní 

stacionáře 
1900284 P JMK 

osoby se zdravotním 
postižením 

18 až 64 14 108 5,70 8 750 000 
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Příloha č. 2 Vize Jihomoravského kraje 

 

Vize Jihomoravského kraje v oblasti služeb pro seniory 

 

Umožnit lidem v seniorském věku co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, být 

součástí své přirozené komunity a co nejvíce ovlivňovat svůj život i ve své závěrečné etapě. 

 

Základním prvkem sítě sociálních služeb pro seniory jsou terénní služby, které poskytují 

podporu a pomoc seniorům v jejich domácím přirozeném prostředí, doplňují péči rodiny 

a blízkých, jiné veřejné a zdravotní služby. 

 

Ambulantní služby přispívají k možnosti setrvání osoby v nepříznivé sociální situaci 

v domácím prostředí při zachování možnosti pracovního uplatnění rodiny a blízkých a 

možnosti odpočinku. 

 

Síť terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory je doplněna především 

pobytovými službami s nízkou kapacitou, které zajišťují péči o lidi s vysokou mírou 

závislosti, které využijí celodenní provoz služby a umožňují zachování vazeb s komunitou, 

ve které senioři žili a setrvání v lokalitě, ke které mají vztah. 

 

Podpora osob v seniorském věku vychází z přání a trendů ve společnosti. Lidé v seniorském 

věku si přejí zůstat součástí komunity, ke které náleží a zachovat si kvalitu života i v jeho závěru 

(např. netrpět bolestí).  

 

Počínajícím trendem ve společnosti dnes je i návrat vnímání konce života jako přirozeného 

závěru, který se může odehrávat v kruhu blízkých za podpory odborníků, kteří osobu a její 

blízké či pečující provedou bezpečně touto etapou (hospicová péče, home care a terénní sociální 

služby).  

 

Síť sociálních služeb pro seniory je vytvářena s cílem poskytnout podporu seniorům v 

nepříznivé sociální situaci, podporu přednostně v jejich přirozeném prostředí za využití běžně 

dostupných veřejných služeb a péče blízkých osob a v návaznosti na další odborné především 

zdravotní služby. 

 

Zvyšující se ekonomické požadavky na zajištění podpory osob v nepříznivé sociální situaci 

vedou k akcentaci východisek a cílů poskytování sociálních služeb tak, aby byla zajištěna 

efektivita vynaložených prostředků a zároveň zajištěna udržitelnost pomoci pro lidi nacházející 

se v nepříznivé sociální situaci. Jedná se především o tato zákonná východiska: 

• Sociální služby budou poskytovány pouze tomu, komu jsou určeny a jen v 

odpovídajícím rozsahu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Sociální služby jsou poskytovány pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, které 

nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci blízkých osob a 

dalších přirozených zdrojů.  
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• Poskytování musí vést k řešení nepříznivé sociální situace. 

• Poskytování služby podporuje rozvoj samostatnosti, motivuje osoby k takovým 

činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé 

sociální situace, vede k sociálnímu začleňování. 

• Poskytování služeb doplňuje přirozené zdroje (veřejné služby, přátelské, rodinné, 

sousedské a jiné zdroje). 

• Při poskytování služeb jsou respektována pravidla veřejné podpory tak, aby 

nedocházelo k narušení hospodářské soutěže. 

 

Terénní služby jsou dostupné na celém území kraje, tj. ve všech obcích kraje dle zjištěných 

potřeb v území. Provozní doba služeb je zajištěna v průběhu celého týdne včetně víkendů a 

svátků v rozsahu minimálně 7 do 20 hodin. Služby se zaměřují na všechny cílové skupiny 

včetně osob se zdravotním postižením, osob s duševním onemocněním mentálním, chronickým 

onemocněním a rodin s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Ambulantní služby zajišťují podporu lidí v seniorském věku, jež nemohou trávit den 

samostatně ve své domácnosti, neboť potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby nebo stálý 

dohled (tj. počínající demence) a není možné u nich zajistit podporu terénní služby z důvodu 

rozsahu a finanční náročnosti péče. Poskytování služby vede k podpoře a zachování 

samostatnosti seniorů a umožňuje jim vykonávat běžné věci tak, aby byly co nejvíce zachovány 

jejich schopnosti a jejich dovednosti. Provozní doba služeb je zajištěna minimálně v rozsahu 7 

do 17 hodin v průběhu pracovních dní tak, aby pečující osoby měly možnost účastnit se 

ekonomické činnosti (mohly docházet do zaměstnání), měli zachovaný prostor pro vlastní 

aktivity a mohla být udržena péče ze strany osob blízkých.  

 

Pobytové služby jsou určeny osobám s vysokou mírou podpory (z důvodu fyzického postižení 

či poruchou rozumových schopností), které nemohou být v domácím prostředí za podpory 

pečující osoby ani za podpory terénních a ambulantních služeb tzn. osobám, které potřebují a 

využijí nepřetržitý provoz služby.  

 

Poskytování péče slouží k doplnění vlastních schopností a dovedností osoby, služba posiluje 

soběstačnost a samostatnost osoby včetně rozhodování o sobě s využitím kompenzačních 

pomůcek a spolupráce s osobami blízkými a dalšími subjekty a to ve všech oblastech běžného 

života dle provedeného zjišťování potřeb. 

• Poskytování služeb v jedno - maximálně dvoulůžkových pokojích s vlastním WC a 

koupelnou. Péče je organizována v menších skupinách.  

• Pobytové služby jsou poskytovány rovněž na dobu určitou a to převážně u osob, u 

kterých je předpoklad zlepšení zdravotního stavu. 

• Pro osoby se specifickými potřebami, které jsou z důvodu zdravotního stavu 

dezorientované. 

• Pobytové služby jsou poskytovány i jako krátkodobá pobytová péče pro poskytnutí času 

na odpočinek, oddych, řešení osobních záležitostí pečující osoby = odlehčovací služby, 

služby jsou schopné poskytnout i péči pro případ krizových situací pečující osoby 
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(nemoc, úraz, jiná krizová situace) – minimálně jeden poskytovatel na území ORP, 

z toho jedno lůžko tzv. krizové. 

• Sociální šetření je prováděno po podání žádosti a evidovány jsou neuspokojení žadatelé 

z důvodu plné kapacity, kteří spadají do cílové skupiny a mají aktuální zájem o 

využívání služby. 

• Služby mají navázánu spolupráci se subjekty zajišťujícími odbornou především 

zdravotní péči pro své uživatele např. v oblasti léčby bolesti, fyzioterapie. 

 

 

Vize Jihomoravského kraje pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením 

 

Osoby se zdravotním postižením žijí život obdobný životu jejich vrstevníků a jsou součástí 

přirozené komunity. 

 

Osoby se zdravotním postižením a jejich blízcí a jiné pečující osoby žijí v přirozeném 

rytmu týdne složeného z pracovních a volných dní. 

 

Vize pro dospělé osoby se zdravotním postižením 

 

Osobám se zdravotním postižením jsou k dispozici sociální služby tak, aby mohly žít život 

srovnatelný s životem svých vrstevníků. Podpora osob se zdravotním postižením je 

poskytována přednostně v jejich přirozeném prostředí za využití běžně dostupných veřejných 

služeb a za podpory péče blízkých osob. Způsob podpory a dostupnost sociálních služeb 

umožňují uživatelům prožívat změny a aktivity, které odpovídají běžnému rytmu pracovních a 

volných dní a odpovídají jejich věku. Tzn. je zajištěna podpora v oblasti bydlení a podpora při 

pracovním uplatnění či účasti v procesu celoživotního vzdělávání.  

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem jsou určeny 

osobám se zdravotním postižením s vysokou mírou podpory. Jedná se o osoby, které nemohou 

žít ve svém domácím prostředí s využitím přirozených zdrojů a za podpory pečující osoby, 

terénních a ambulantních služeb a využijí nepřetržitý provoz služby.  

 

Pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nebo svou strategií směřují k tomu, 

že budou poskytovány v neústavních zařízeních, tj. v domácnostech, které se svých 

charakterem přibližují bydlení běžné společnosti, tj. v domech či bytech v běžné zástavbě, 

v nichž je poskytována individualizovaná péče. V důsledku uplatňování těchto principů se bude 

i nadále snižovat počet uživatelů umístěných v rezidenčních službách ústavního typu.  

 

Sociální pracovníci obcí a ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením budou včas připravovat dospívající a mladé dospělé osoby se zdravotním 

postižením a jejich pečující na osamostatnění těchto osob a nalezení a zajištění vhodné formy 

podpory v přirozeném prostředí, ze kterého vyšly a budou tak předcházet jejich vstupu do 

pobytových služeb.  
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Podpora bydlení může být zajištěna službami:  

• pobytová forma – domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním 

režimem, chráněné bydlení, sociální rehabilitace – pobytová forma, 

• terénní forma – podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, 

doplněné o odlehčovací služby. 

 

Podpora pracovního uplatnění a jeho alternativy:  

• pracovní uplatnění – sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny,  

• podpora osobního rozvoje – centra denních služeb, denní stacionáře.  

 

Vize v oblasti péče o děti se zdravotním postižením 

 

Služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením jsou dostupné na celém území kraje, tj. ve 

všech obcích kraje dle zjištěných potřeb v území. Podporují život dítěte se zdravotním 

postižením v přirozeném prostředí a doplňují péči rodiny a dalších komunitních a běžně 

dostupných veřejných služeb. Základní službou na podporu rodiny s dítětem se zdravotním 

postižením do 7 let věku je raná péče.  

 

Terénní služby jsou časově dostupné pro všechny cílové skupiny dětí se zdravotním 

postižením a jejich pečující osoby minimálně v rozmezí od 7 do 20 hodin včetně víkendů a 

svátků dle potřeb dětí a jejich pečujících osob. 

 

Ambulantní služby pro děti se zdravotním postižením jsou dostupné minimálně v rozmezí od 

7 do 17 hodin tak, aby rodiče či jiné pečující osoby měli možnost účastnit se ekonomické 

činnosti, aby mohla být zachována péče ze strany osob blízkých a pečující osoba měla prostor 

pro vlastní aktivity. 

 

Služby domova pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány nebo k tomu ve své 

strategii směřují v neústavních zařízeních, tj. v domácnostech, které se svým charakterem 

přibližují bydlení běžné společnosti, tj. v domech či bytech v běžné zástavbě, v nichž je 

poskytována individualizovaná péče. Jsou určeny pro děti s nařízenou ústavní výchovou 

v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo pro děti s vysokou mírou podpory, které 

nemohou být v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory terénních či 

ambulantních služeb a využijí nepřetržitý provoz služby. 

 

 

Vize Jihomoravského kraje v oblasti služeb prevence 

 

Jednotlivé služby sociální prevence jsou zaměřeny na řešení konkrétního negativního 

sociálního jevu na daném území. S ohledem na efektivitu řešení daného jevu spolupracují 

s návaznými službami a dalšími subjekty (OSPOD, Policie ČR, školy, úřad práce atd.) a 

dalšími odborníky dle zjištěných potřeb uživatelů.  
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Služby sociální prevence rozkrývají vznik nepříznivé sociální situace u uživatelů služeb, 

informují o těchto příčinách obce s rozšířenou působností a další spolupracující subjekty 

a svým nastavením usilují o předcházení vzniku těchto situací.  

 

Služby sociální prevence jsou poskytovány v takových časech, které umožňují jejich 

využívání osobami v nepříznivé sociální situaci a zajišťují prevenci krajních řešení životní 

situace.  

 

Sociální služby prevence mapují situaci osob ohrožených sociálním vyloučením v místě a 

tematickém zaměření své působnosti. Informují o zjištěné situaci stejně jako o nových 

negativních sociálních jevech např. zneužívání nápojů s nízkým obsahem alkoholu a 

energetických nápojů dětmi mladšího a staršího školního věku a jejich důsledcích. 

 

Sociální služby prevence vyhledávají rizikové osoby a nabízejí pomoc při řešení nepříznivé 

sociální situace osob v celém jejím rozsahu. Za tímto účelem mají navázánu spolupráci 

s dalšími odbornými službami či odborníky, subjekty veřejné správy i dalšími vhodnými 

subjekty např. provozovateli ubytoven. 

 


