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Úvod

ÚVOD
V souladu s legislativním vymezením a koncepcí Jiho-

moravského kraje, rámec podpory rozvoje sociálních 
služeb vychází z procesu komunitního plánování soci-
álních služeb, který probíhá na území 21 obcí s rozšíře-
nou působností.

Obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji 
1× ročně odevzdávají prioritní výstupy z procesu ko-
munitního plánování sociálních služeb, který probíhá 
na území 21 obcí s rozšířenou působností v Jihomorav-
ském kraji. Tyto výstupy, v podobě záměrů na vznik no-
vých nebo rozšíření stávajících sociálních služeb, jsou 
pak, s ohledem na definovanou rozvojovou strategii, 
prostřednictvím akčního plánu provázány s dotačními 
prostředky Jihomoravského kraje a státního rozpočtu. 

S ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost 
však není možné podporovat neomezený rozvoj soci-
álních služeb, ale je nutné vycházet z deklarovaných fi-
nančních zdrojů, národní i krajské strategie a vzájemně 
spolupracovat při vytváření dostupné sítě sociálních 
služeb v kraji, která bude reagovat na potřeby vycháze-
jící z jednotlivých území. 

Je zřejmé, že stávající síť služeb nedokáže zcela pokrýt 
požadavky potřebných občanů, a proto Jihomoravský 
kraj každoročně, v souvislosti s aktuálními změnami 
a prioritami v sociální oblasti, definuje rozvojovou stra-
tegii pro oblast sociálních služeb na daný rok. Prostřed-
nictvím jednoletých akčních plánů tak dochází k prů-
běžné modifikaci nastavené a podporované sítě služeb 
v návaznosti na doloženou potřebnost. 

Pro rok 2015 bude prioritou udržení a optimalizace 
stávající sítě sociálních služeb. Podpora rozvojových 
záměrů sociálních služeb bude, s ohledem na dostup-
né finanční prostředky a udržitelnost celého systému, 
výrazně omezena.

Záměry na rozvoj sociálních služeb obsažené v Akč-
ním plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 odpo-
vídají rozvojové strategii Jihomoravského kraje pro rok 
2015 a jejich potřebnost je reflektována v rámci proce-
sů komunitního plánování sociálních služeb na území 
21 obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji. 
Do akčního plánu byly zařazeny na základě deklarace 
potřebnosti a podpory ze strany obcí s rozšířenou pů-
sobností. Doplnění stávající sítě služeb prostřednictvím 
finanční podpory těchto záměrů je pro daný rok prio-
ritou. 
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Zpracovatelský tým

ZPRACOVATELSKÝ TÝM
Akční plán pro rok 2015 zpracoval a jeho realizaci 
koordinuje:

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor sociálních věcí
 Mgr. Martina Blešová 
  koordinátorka procesu komunitního plánování soci-
álních služeb v Jihomoravském kraji 
e-mail: blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz 
tel.: 541 652 164,

a členové realizačního týmu projektu CZ.1.04/3.1.00/
A9.00002 „Podpora plánování rozvoje sociálních slu-
žeb v Jihomoravském kraji III.“, financovaného z pro-
středků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

Dokument vznikl ve spolupráci s koordinátory komu-
nitního plánování sociálních služeb 21 obcí s rozšířenou 
působností (dále jen „ORP“) v Jihomoravském kraji. 
Pracovní skupina Koordinátoři KPSS 21 ORP je součástí 
struktury plánování sociálních služeb v Jihomoravském 
kraji, která zajišťuje aktivní naplňování procesu pláno-
vání sociálních služeb na místní úrovni a jeho propojení 
na krajskou úroveň. Prostřednictvím komunitního plá-
nování na území obcí s rozšířenou působností a jeho 
výstupů se podílí na přípravě a sestavení Střednědo-
bého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském 
kraji a jeho prováděcích dokumentů – akčních plánů.

Obec s rozšířenou 
působností

Koordinátor komunitního 
plánování sociálních služeb

Blansko Mgr. Ivana Kouřilová 
Boskovice Petra Tesařová, DiS.
Brno Mgr. Radim Janík
Břeclav Bc. Jaroslav Kolda
Bučovice Mgr. Jitka Lábrová, DiS. 
Hodonín Mgr. Marcela Prchalová
Hustopeče Bc. Tomáš Laz, DiS.
Ivančice Ing. Olga Prokopová
Kuřim Renata Malásková
Kyjov Mgr. Věra Lungová 
Mikulov Mgr. Bohdana Souchopová 
Moravský Krumlov JUDr. Věra Bártová
Pohořelice Ing. Silvie Maturová
Rosice JUDr. Jana Šildbergerová
Slavkov u Brna Ivana Mifková, DiS.
Šlapanice Bc. Jana Šunková 
Tišnov Mgr. Michal Kudláček
Veselí nad Moravou Bohdana Gálová
Vyškov Petra Kolečkářová
Znojmo Mgr. Lucie Rocková, DiS.
Židlochovice Bc. Lenka Brázdová
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Definice sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji

DEFINICE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

Pro rok 2015 bude prioritou udržení a optimaliza-
ce stávající sítě sociálních služeb. S ohledem na pro-
blematickou situaci ve financování služeb související 
s ukončením evropského projektu podporujícího vy-
brané služby prevence a s přechodem těchto služeb 
do dotačních systémů, bude podpora rozvojových zá-
měrů sociálních služeb pro rok 2015 výrazně omezena. 
Tato strategie napomůže stabilitě celého systému, a zá-
roveň podpoří finanční udržitelnost sítě služeb v kraji.

Do podporované sítě sociálních služeb v JMK jsou za-
hrnuty všechny registrované sociální služby se zaříze-
ním na území Jihomoravského kraje, které splňují níže 
uvedená kritéria: 

•  SOULAD POSKYTOVÁNÍ DANÉ SLUŽBY SE STŘEDNĚ
DOBÝM PLÁNEM ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
A JEHO PROVÁDĚCÍ PŘÍLOHOU – AKČNÍM PLÁNEM 
ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK 

Týká se:
a) nových sociálních služeb
V případě, že záměr nové služby vstoupit do sys-

tému financování prostřednictvím žádostí o dotace 
na JMK, není podložen uvedením v akčním plánu 
rozvoje sociálních služeb v JMK, daná sociální služba 
není do podporované sítě služeb zařazena. 

b) rozvojových záměrů stávajících sociálních služeb
Rozvojové záměry sociálních služeb se na základě 

strategie definované JMK pro daný rok odevzdávají 1× 
ročně (do 30. června) prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností – jako výstup místního procesu komu-
nitního plánování sociálních služeb. 

V případě, že žádost o rozšíření kapacity stávající so-
ciální služby není podložena záměrem v akčním plánu 
pro daný rok, je zohledňovaná a podporovaná pouze 
původní kapacita služby. 

•  PODMÍNKA SPOLUFINANCOVÁNÍ ZE STRANY 
OBCE/OBCÍ

Vztahuje se na:
a)  sociální služby odborného sociálního poradenství – 

minimálně 5 % z nákladů služby (mimo stavebních 
investic)

V případě nesplnění kritéria je služba zařazena 
do kategorie B služeb. Výše podpory služeb v této ka-
tegorii se bude odvíjet od získaného procenta spolufi-
nancování a dostupných finančních zdrojů v daném 
roce. 

b)  všechny registrované služby sociální prevence – 
minimálně 20 % z nákladů služby (mimo staveb-
ních investic)

V případě nesplnění podmínky je služba zařazena 
do kategorie B služeb. Výše podpory služeb v této ka-
tegorii se bude odvíjet od získaného procenta spolufi-
nancování a dostupných finančních zdrojů v daném 
roce. 

c)  sociální služby, které vznikly a vstoupily do systému 
financování po 1. 1. 2012 – je deklarovaná/každo-
ročně realizovaná spoluúčast obce/obcí na pokrytí 
nákladů služby ve výši 10–20 % v závislosti na da-
ném typu sociální služby, formě poskytování a po-
třebnosti služby identifikované v rámci území Jiho-
moravského kraje.
–  spoluúčast 20 % pro služby sociální prevence, 

odborné sociální poradenství a pobytové služby 
(mimo službu chráněného bydlení)

–  spoluúčast 15 % pro ambulantní služby sociální 
péče

–  spoluúčast 10 % pro terénní služby sociální péče, 
pro službu chráněného bydlení

 
Přičemž výjimku z míry spolufinancování tvoří sociální 
služby:
•  vycházející z transformace a pilotních projektů Jiho-

moravského kraje,
•  u nichž dochází k převodu zřizovatelských funkcí,
•  u nichž dochází ke změně registrace stávající služby.
V případě nesplnění kritéria je služba z dalšího hod-
nocení vyřazena.
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Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Sociální služby, které splňují podmínky uvedené 
v předchozí kapitole pro zařazení do podporované 
krajské sítě sociálních služeb, jsou financovány na zá-
kladě výsledku hodnocení dle Metodiky pro hodno-
cení sociálních služeb v JMK (dále jen „Metodika“). 
Aktuální dokument byl schválen Zastupitelstvem Jiho-
moravského kraje dne 19. 6. 2014. Přijetím Metodiky 
získal JMK nástroj pro měření a hodnocení nákladovos-
ti a kvality sociálních služeb a zvýšila se tak efektivnost 
vynakládání finančních prostředků na sociální služby.

Metodika určuje základní požadavky na úroveň efek-
tivity a kvality služeb, které tvoří potřebnou krajskou 
síť a jsou financovány z prostředků JMK. Dokument 

vychází z obecně přijímaných parametrů pro síťování 
sociálních služeb, tedy z potřebnosti, dostupnosti, ná-
kladovosti, kvality a aspektu provázanosti sociálních 
služeb. Umožňuje porovnat výkonnost mezi jednot-
livými typy sociálních služeb na základě předem sta-
novených kritérií, kterým jsou přisouzeny adekvátní 
váhy. Prostřednictvím Metodiky je nastaven proces, jak 
transparentně a exaktně stanovit pořadí jednotlivých 
služeb v rámci identického typu služeb podle jednot-
ných pravidel. 

Základní model hodnotícího systému ukazuje ná-
sledující tabulka – podrobněji viz Metodika dostupná 
na webových stránkách JMK. 

Základní kritéria Váha Dílčí kritéria Dílčí váhy

I.  Specifikum 
služby 12 %

I.1 Jedinečnost zastoupení v kraji 4 % 3 %

I.2 Jedinečnost ve vztahu k cílové skupině 4 % 3 %

I.3 Specifika 4 % 3 %

I.4 Teritoriální dosah (pouze u terénních služeb) 0 % 3 %

II. Jiné zdroje 15 %
II.1  Podíl finančních zdrojů služby vybraných od klientů k celkovým zdrojům služby 10 %

II.2 Podíl tzv. dalších zdrojů příjmů k celkovým zdrojům služby 5 %

III.  Nákladovost 
služby 28 %

III.1 Personální náklady na 1 celý úvazek v sociální službě 7 % 6 %

III.2 Personální náklady na 1úvazek přímé sociální péče 7 % 6 %

III.3  Poměr personálních nákladů služby na přímou sociální péči 
a nepřímou péči 7 % 6 %

III.4 Poměr personálních a provozních nákladů služby 7 % 6 %

III.5  Podíl personálních nákladů služby na okamžitou kapacitu služby 
(pouze u odborného sociálního poradenství) 0 % 4 %

IV.  Výkonnost 
služby 24 %

IV.1 Celkové náklady služby na ukazatel výkonnosti služby 12 %

IV.2 Ukazatel výkonnosti služby na 1 úvazek přímé sociální péče 12 %

V.  Provázanost 
a spolupráce 5 % V. Spolupráce v rámci KPSS 5 %

VI. Kvalita služby 16 %

VI.1 Záznam o uzavření smlouvy  4 %

VI.2 Plán průběhu služby pro uživatele  4 % 

VI.3 Záznam o poskytování služby  4 % 

VI.4 Hodnocení naplňování osobních cílů uživatelů  4 % 

Legenda pro vybraná kritéria:
Kritérium I.: Hodnota vah pro ambulantní a pobytové služby
 Hodnota vah pro terénní služby

Kritérium III.: Hodnota vah pro sociální služby mimo odborné sociální poradenství
 Hodnota vah pro odborné sociální poradenství
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Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

V případě, že se příslušná sociální služba bude po-
hybovat v ideálním intervalu daného kritéria, bude 
hodnocena celou váhou kritéria, tj. obdrží plný počet 
bodů.

Na základě aplikace výše uvedeného modelu hodno-
cení je sociální službě přiřazen příslušný počet bodů 
(počet bodů odpovídá %) a s ním související pořadí 
v rámci daného typu sociální služby. Tato skutečnost 
je pak východiskem pro rozhodování o financování so-
ciální služby. 

Služba, která při hodnocení dosáhne 35 a méně 
bodů, bude taktéž z podporované sítě služeb vylouče-
na (nebude podpořena z dotačních prostředků), neboť 
nenaplňuje základní požadavky na efektivitu a kvalitu 
poskytované péče. 

Dotace na sociální služby z rozpočtu 
Jihomoravského kraje

Strategii udržení stávajícího systému sociálních služeb 
deklaruje Jihomoravský kraj objemem finančních pro-
středků, které ze svého rozpočtu poskytuje na financo-
vání sociálních služeb. 

V období od roku 2005 do 2013 byly v Jihomorav-
ském kraji na podporu sociálních služeb vyhlašovány 
dva dotační programy – podpora formou jednoletého 
a víceletého financování. Nezbytností pro poskytnutí 
obou forem dotace bylo zajištění vícezdrojového finan-
cování služby, a to minimálně ze tří zdrojů financování. 
Dotační programy však od roku 2011 nebyly určeny pro 
služby odborného sociálního poradenství, tyto služby 
byly v letech 2011 a 2012 financovány prostřednictvím 
veřejných zakázek. 

Od roku 2014 podporuje Jihomoravský kraj sociální 
služby prostřednictvím jednoho, a to víceletého dotač-
ního titulu, který je otevřen všem sociálním službám 
se zařízením na území kraje, a které současně splňují 
podmínky pro zařazení služeb do systému financování 
dle aktuální Metodiky. V roce 2014 bylo z rozpočtu JMK 
pro financování sociálních služeb vyhrazeno 51 mil. Kč. 
Pro rok 2015 je plánováno navýšení částky z důvodu 
nárůstu počtu žadatelů souvisejícího s ukončením fi-
nancování preventivních služeb z evropského individu-
álního projektu na služby sociální prevence. 

Následující tabulky zobrazují přehledy financování 
služeb z rozpočtu JMK za období 2011–2014 dle jed-
notlivých dotačních systémů a typů sociálních služeb. 

Přehled finančních prostředků pro dotační systémy na sociální služby z rozpočtu Jihomoravského kraje v letech 
2011–2014 (Kč)

Dotační 
systém

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Dotace 
JMK 

jednoleté

Dotace JMK 
víceleté

Odborné 
sociální 

poradenství

Dotace 
JMK 

jednoleté

Dotace JMK 
víceleté

Odborné 
sociální 

poradenství

Dotace 
JMK 

jednoleté

Dotace JMK 
víceleté

Víceletý 
dotační     

titul

počet 
žádostí 92 81 15 141 80 16 116 82 193

požadovaná 
dotace (Kč) 26 048 364 47 823 799 - 48 523 000 48 299 906 - 26 960 000 54 163 410 79 200 000

alokované 
prostředky 
z rozpočtu 
JMK (Kč)

7 721 000 42 904 000 2 000 000  8 000 000 43 000 000 2 000 000 8 000 000 40 000 000 51 000 000

celková 
částka (Kč) 52 625 000 53 000 000 43 000 000 50 929 000 

Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2014.

Výdaje na jednotlivé typy sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje v letech 2011–2014 v rámci dotačních 
titulů pro neziskové organizace (Kč)

Dotační 
systém

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč)

Dotace JMK 
víceleté

(v Kč)

Ostatní
(v Kč)

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč)

Dotace JMK 
víceleté

(v Kč)

Ostatní
(v Kč)

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč)

Dotace JMK 
víceleté

(v Kč)

Víceletý 
dotační     

titul 
(v Kč)

Sociální poradenství

odborné 
sociální 
poradenství

0 0 2 000 000 0 0 2 000 000 0 0 0

Služby sociální péče

centra 
denních 
služeb

599 000 1 495 000 - 657 000 1 499 000 - 571 000 1 331 000 1881 000
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Dotační 
systém

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč)

Dotace JMK 
víceleté

(v Kč)

Ostatní
(v Kč)

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč)

Dotace JMK 
víceleté

(v Kč)

Ostatní
(v Kč)

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč)

Dotace JMK 
víceleté

(v Kč)

Víceletý 
dotační     

titul 
(v Kč)

denní 
stacionáře 394 000 5 642 000 - 247 000 5 575 000 - 194 000 5 311 000 4878 000

domovy 
pro osoby 
se ZP

0 1 672 000 - 0 1 665 000 - 0 1 525 000 1 735 000

domovy pro 
seniory 144 000 6 283 000 - 24 000 6 222 000 - 153 000 5 342 000 3 304 000

domovy se 
zvláštním 
režimem

150 000 1 178 000 - 76 000 1 219 000 - 96 000 1 240 000 1393 000

chráněné 
bydlení 311 000 3 487 000 - 442 000 3 640 000 - 424 000 4 104 000 3 807 000

odlehčovací 
služby 1 244 000 2 661 000 - 963 000 2 432 000 - 836 000 1 902 000 2 808 000

osobní 
asistence 769 000 1 902 000 - 967 000 2 586 000 - 804 000 2 335 000 4 611 000

pečovatel-
ská služba 538 000 11 360 000 - 706 000 11 003 000 - 619 000 10 292 000 11 119 000

podpora sa-
mostatného 
bydlení

52 000 0 - 26 000 0 - 28 000 0 60 000

průvodcov-
ské a před-
čitatelské 
služby

100 000 0 - 62 000 0 - 42 000 0 91 000

sociální 
služby 
poskytova-
né ve zdra-
votnických 
zařízeních 
ústavní 
péče

0 0 - 0 0 - 0 0 1 082 000

týdenní 
stacionáře 0 778 000 - 0 784 000 - 0 723 000 800 000

Služby sociální prevence*

azylové 
domy 300 000 0 - 115 000 0 - 193 000 0 425 000

domy na 
půl cesty 0 326 000 - 0 346 000 - 0 312 000

kontaktní 
centra 50 000 172 000 - 66 000 160 000 - 34 000 140 000 82 000

krizová 
pomoc 727 000 0 - 590 000 0 - 401 000 0 773 000

nízkopra-
hová denní 
centra

0 0 - 0 0 - 0 0

nízkopraho-
vá zařízení 
pro děti 
a mládež

566 000 393 000 - 724 000 436 000 - 618 000 447 000 1826 000

noclehárny 100 000 649 000 - 67 000 608 000 - 70 000 646 000 833 000

raná péče 344 000 248 000 - 423 000 243 000 - 275 000 226 000 966 000

služby 
následné 
péče

139 000 0 - 229 000 0 - 276 000 0 140 000



10

Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Dotační 
systém

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč)

Dotace JMK 
víceleté

(v Kč)

Ostatní
(v Kč)

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč)

Dotace JMK 
víceleté

(v Kč)

Ostatní
(v Kč)

Dotace 
JMK 

jednoleté 
(v Kč)

Dotace JMK 
víceleté

(v Kč)

Víceletý 
dotační     

titul 
(v Kč)

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny 
s dětmi

14 000 - 177 000 1 315 000 - 217 000 1 189 000 883 000

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory 
a osoby 
se ZP

745 000 1 730 000 - 826 000 325 000 - 1 189 000 283 000 2 900 000

sociální 
rehabilitace 142 000 0 - 115 000 0 - 145 000 0 842 000

sociálně 
terapeutic-
ké dílny

0 0 - 0 0 - 0 0 88 000

telefonická 
krizová 
pomoc

0 760 000 - 0 739 000 - 203 000 670 000 641 000

terape-
utická 
komunita

0 539 000 - 77 000 586 000 - 256 000 551 000 645 000

terénní 
programy 131 000 1 629 000 - 72 000 1 614 000 - 54 000 1 431 000 1 761 000

tlumočnic-
ké služby 162 000 0 - 349 000 0 - 302 000 0 555 000

Celkem 7 721 000 42 904 000 2 000000 8 000 000 43 000 000 2 000 000 8 000 000 40000 000 50 929 000 

Celkem za 
jednotlivé 
roky (Kč)

52 625 000 52 997 000 48 000 000 50 929 000

*  80 služeb sociální prevence v JMK bylo v letech 2009–2014 plně financováno v rámci individuálních projektů na zajištění vybraných služeb sociální 
prevence v JMK, tudíž nebyly podpořeny dotačními tituly JMK.

Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2014.

Dotace ze státního rozpočtu 
Dotace ze státního rozpočtu – do konce roku 2014 

rozdělovaná prostřednictvím Ministerstva práce a soci-
álních věcí, (dále jen MPSV) představuje základní zdroj 
financování sociálních služeb a je určena k financování 
běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociál-
ních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb kraje. 

Dotační řízení pro rok 2014
Do dotačního řízení MPSV pro rok 2013 bylo pro-

střednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kra-
je podáno 435 žádostí na finanční prostředky ve výši 
824,3 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 došlo k navý-
šení počtu žádostí, 14 však bylo vyloučeno z důvodů 
nesplnění podmínek definovaných v rámci Středně-
dobého plánu rozvoje sociálních služeb, akčních plánů 
a Metodiky pro vstup do systému financování. Základ-
ním východiskem při hodnocení sociálních služeb byla 
aktuální Metodika schválená Zastupitelstvem JMK dne 
19. 9. 2013.

Souhrnná žádost, obsahující požadavek pro jednotlivé 
sociální služby v nezbytné výši (tj. požadavek ponížený 
o neuznatelné náklady a vyhodnocený dle Metodiky), 
činila za Jihomoravský kraj 676 691 000 Kč. V prosin-
ci 2013 pak Jihomoravský kraj obdržel směrné číslo 
k zajištění financování sociálních služeb v kraji ve výši 
666 899 000 Kč, což ve srovnání s rokem 2013 předsta-
vovalo výrazné navýšení – viz následující tabulky.

Po vypočtení sumy bodů za 6 stanovených hodnotí-
cích kritérií dle Metodiky byly služby v rámci každého 
druhu seřazeny, přičemž pořadí mělo vliv na procen-
to, které bylo přiděleno pro účely krácení požadavku 
na dotaci. Výsledná částka poté byla označena jako op-
timální návrh dotace pro dotyčnou službu. Byly opět 
použity intervaly v rámci pořadí služeb daného druhu, 
a to takto: pořadí bylo rozděleno na osminy, kdy při-
dělené procento činilo u nejlepší osminy služeb 100 %, 
u druhé osminy 95 %, dále 90 %, 85 %, 80 %, 75 %, 
70 % a 65 %.

Po sečtení optimálních návrhů proběhlo krácení 
tak, aby navrhovaná celková částka dotací byla rovna 
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směrnému číslu pro JMK. Z krácení optimálních návrhů 
(celkem 435 žádostí) byly vyjmuty následující skupiny 
služeb: služby nově vzniklé či nově rozšířené na zákla-
dě posouzení potřebnosti (prostřednictvím zařazení 
do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomo-
ravském kraji pro rok 2014) v celkovém počtu 43 slu-
žeb; a dále služby zapojené do procesu transformace 
sociálních služeb – v počtu 4 služby. Zde byl stanoven 
reálný návrh ve výši optimálního. Ostatní služby byly 
kráceny o 1,6 %. Tím bylo dosaženo celkové požado-
vané dotace za JMK ve výši 666 899 000 Kč, což bylo 
rovno výši směrného čísla JMK pro rok 2014.

V průběhu září 2014 proběhne přerozdělení rezer-
vy MPSV z původní výše rozpočtu (nejedená se tedy 
o tzv. dofinancování, tj. navýšení rozpočtové kapitoly). 
Jednotlivé kraje obdrží seznam sociálních služeb, které 
se na MPSV obrátily s žádostí o dofinancování služeb. 
Na návrh kraje pak Dotační komise MPSV rezervní pro-
středky daným sociálním službám přerozdělí. V době 
zpracování dokumentu výše prostředků pro jednotlivé 
kraje není dosud známá. 

Dotační systém Ministerstva práce a sociálních věcí pro Jihomoravský kraj v letech 2010–2014 – přehled žádostí 
a reálných finančních prostředků

Dotační systém MPSV 
pro služby v JMK 2011 2012 2013 2014

počet žádostí 401 462* 429 435

požadovaná dotace (v Kč) 810 594 955 844 882 719 818 736 876 824 300 000

optimální návrh** (v Kč) 668 819 558 705 041 567 667 521 000 676 691 000

reálná podpora (v Kč) 563 571 845 541 940 000 568 555 000 666 899 000

*  Navýšení počtu žádostí bylo způsobeno žádostmi služeb prevence, které byly následně financovány z projektu „Zajištění vybraných služeb pre-
vence v JMK.“

** Uvedená částka je ovlivněna výpočtem dle metodiky k hodnocení dotací pro daný rok. 
Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2014.

Dotační systém Ministerstva práce a sociálních věcí pro Jihomoravský kraj v letech 2010–2014 (v Kč) – výše podpo-
ry pro jednotlivé typy sociálních služeb

Typ sociální služby 2011 2012 2013 2014

azylové domy 0 4 707 000 1 246 000 1 264 000

centra denních služeb 6 165 000 6 206 000 5 861 000 6 774 000

denní stacionáře 20 069 000 18 831 000 19 057 000 22 339 000

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 103 888 000 98 502 000 102 159 000 110 296 000

domovy pro seniory 151 603 000 146 274 000 135 057 000 153 814 000

domovy se zvláštním 
režimem 131 489 000 125 445 000 153 061 000 168 543 000

domy na půl cesty 0 249 000 326 000 0

chráněné bydlení 9 573 000 10 681 000 9 918 000 9 179 000

intervenční centra* 0 0 0 0

kontaktní centra 3 947 000 3 552 000 4 043 000 4 318 000

krizová pomoc 2 807 000 2 570 000 2 495 000 4 036 000

nízkoprahová denní 
centra* 0 0 0 0

nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 6 620 000 7 224 000 7 467 000 10 376 000

noclehárny 2 337 000 2 174 000 2 591 000 3 092 000

odborné sociální 
poradenství 20 531 000 19 902 000 17 756 000 24 881 000

odlehčovací služby 7 115 000 6 465 000 5 939 000 14 515 000
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Typ sociální služby 2011 2012 2013 2014

osobní asistence 8 769 000 10 326 000 11 449 000 12 968 000

pečovatelská služba 47 677 000 50 287 000 48 039 000 62 524 000

podpora samostatného 
bydlení 406 000 365 000 403 000 398 000

průvodcovské 
a předčitatelské služby 270 000 408 000 451 000 620 000

raná péče 3 678 000 4 270 000 5 318 000 5 057 000

služby následné péče 400 000 490 000 1 126 000 1 213 000

sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 82 000 1 386 000 2 655 000 4 587 000

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se ZP 9 237 000 9 833 000 11 561 000 12 801 000

sociálně terapeutické 
dílny* 0 0 0 230 000

sociální rehabilitace 690 000 427 000 1 138 000 2 047 000

sociální služby poskytova-
né ve zdravotním zařízení 
ústavní péče

2 713 300 2 155 000 2 104 000 5 959 000

telefonická krizová pomoc 1 462 000 1 326 000 1 211 000 2 292 000

terapeutické komunity 1 319 000 1 632 000

terénní programy 8 088 000 7 740 000 6 846 000 11 493 000

tlumočnické služby 2 619 000 3 614 000 3 050 000 3 415 000

týdenní stacionáře 5 539 000 4 743 000 4 909 000 6 236 000

Celkem 557 774 300 550 152 000 568 555 000 666 899 000

*  Uvedené sociální služby jsou financovány v rámci individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, 
tudíž nejsou podpořeny dotačními tituly MPSV. 

Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí KrÚ JMK, 2014.

Dotační řízení pro rok 2015
Dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpoč-

tu na rok 2015 je nově vyhlašováno pro kraje a Hlavní 
město Prahu. Dotace se poskytuje kraji/Hlavnímu měs-
tu Praze k financování běžných výdajů, které souvisejí 
s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpraco-
vaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 
kraje (viz §95, písm. d) zákona o sociálních službách). 
Finanční prostředky budou použity na podporu posky-
tování sociálních služeb, které mají místní či regionální 
charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskyto-
vány v souladu s místními či regionálními potřebami. 
Dotaci ze státního rozpočtu kraji lze poskytnout pouze 
na úhradu nákladů na poskytovávání základních dru-
hů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném 
základními činnostmi při poskytování sociálních služeb 
pro příslušný druh sociální služby. Dále se podpora so-
ciálních služeb řídí níže uvedenými prioritami dotační-
ho řízení.
Základní priority dotačního řízení pro rok 2015:
•  Podpora terénních a ambulantních služeb sociální 

péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich 
přirozeném prostředí. 

•  Podpora pobytových služeb sociální péče realizují-
cí kroky vedoucí k deinstitucionalizaci a humanizaci 
a podpora sociálních služeb vzniklých či vznikajících 
v souvislosti s procesem transformace pobytových 
zařízení. 

•  Podpora sociálních služeb určených osobám s dušev-
ním onemocněním. 

•  Podpora služeb pro osoby s poruchami autistického 
spektra, s neurodegenerativními poruchami (zejm. 
s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou choro-
bou), s kombinovanými vadami a s onemocněními 
s nízkou prevalencí. 

•  Podpora zajištění kontinuálního financování služeb 
sociální prevence, financovaných z individuálních 
projektů krajů. 

•  Podpora zásad a principů paliativní péče v sociálních 
službách. 

•  Podpora adekvátního personálního zajištění v sociál-
ních službách, zejména pracovníků v přímé péči (soci-
álních pracovníků a pracovníků v sociálních službách).

Termín podání žádosti pro kraje je od 15. října 2014 
do 15. listopadu 2014. Žádost musí být zpracována 
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a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace 
OK služby – Poskytovatel. Posouzení formálních náleži-
tostí žádosti provádí hodnotitel MPSV, posouzení věc-
ného obsahu žádosti provádí k tomuto účelu ustanove-
ná dotační komise. V případě, že kraj předloží v rámci 
své žádosti transparentní a ověřitelný způsob výpočtu 
optimálního návrhu finanční podpory poskytovatelům 
sociálních služeb v kraji, bude tento návrh akceptován. 
V opačném případě bude hodnocení provedeno dle 
Metodiky MPSV k dotačnímu řízení pro rok 2015.

Po schválení prováděcího předpisu pro vyhlášení 
dotačního řízení (Zásady dotačního řízení ze státního 
rozpočtu pro JMK) Zastupitelstvem JMK (18. 9. 2014), 
bude vyhlášen sběr žádostí o dotace pro poskytovatele 
sociálních služeb místního a regionálního charakteru. 
Základním dokumentem pro hodnocení žádostí posky-
tovatelů bude Metodika hodnocení sociálních služeb 
v JMK, která byla schválena dne 19. 6. 2014 Zastupitel-
stvem JMK. Ve shodě s Metodikou dojde ke stanovení 
optimálních požadavků. Po schválení státního rozpočtu 
obdrží JMK směrné číslo, vyhodnocené žádosti upra-
ví dle výše přidělených finančních prostředků pro kraj 
a v únoru předloží Zastupitelstvu JMK ke schválení. 
Dotace budou sociálním službám vyplaceny ve dvou 
splátkách: březen 2015 (60 %) a červen 2015 (40 %).

Financování služeb sociální prevence
K 1. 1. 2015 bude po 6 letech ukončeno financování 

80 služeb sociální prevence z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci indivi-
duálního projektu (dále jen „IP“) „Zajištění vybraných 
služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“. Roč-
ní náklady služeb byly ve výši 194 mil. Kč. Na základě 
optimalizace nákladovosti a propočtů podle Metodiky 
představují upravené náklady těchto služeb částku cca 
156, 3 mil. Kč.

JMK má v současné době schválený navazující IP „Vy-
brané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“, 
v rámci něhož je možné financování jen na část roku 
2015 (do září – tzn. 9 měsíců) a pouze pro vybrané 
druhy služeb sociální prevence (azylové domy, domy 
na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, intervenční 
centra). Celkem se jedná o částku 69 320 800 Kč, kte-
rou kraj získal z evropských fondů. V době zpracování 
dokumentu není znám konečný počet zapojených slu-
žeb. Předpokládáme, že do IP v roce 2015 bude zapo-
jeno cca 32 služeb (závisí na výsledcích veřejných zaká-
zek) a za splnění podmínek uznatelných nákladů budou 
vyčerpány prostředky IP v maximální výši. Na zbývající 
tři měsíce roku však tyto služby přejdou do dotačního 
řízení. Předpokládané náklady jsou cca 23 mil. Zbýva-
jící tři měsíce roku však musí být tyto služby hrazeny 
z dotací. Jejich financování je vyjednáváno z rozpočtu 
obcí (20 % z optimalizovaných nákladů služeb), kraje 
(35 %) a ze státního rozpočtu. 

Zbývajících 48 služeb sociální prevence (nízkoprahová 
denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terén-
ní programy a sociální rehabilitace) přejde od 1. ledna 
2015 do dotačních systémů s požadavky v plné roč-
ní výši (po optimalizaci cca 63 mil. Kč) a zařadí se tak 
ke službám prevence nefinancovaných z individuálního 
projektu, ke službám sociální péče a k odbornému so-
ciálnímu poradenství.

Z důvodu udržitelnosti financování a zabezpečení mi-
nimální sítě služeb v kraji probíhají od února 2014 jed-
nání s představiteli 21 obcí s rozšířenou působností, jak 
na politické úrovni s radním JMK pro sociální oblast, tak 
v rovině okresních týmů, kde jsou zastoupení političtí 
i odborní zástupci obcí, diskutuje se potřebnost slu-
žeb, priority území a s nimi související navýšení financí 
pro preventivní služby. Strategie JMK k zabezpečení 
minimální sítě služeb prevence nezbytné pro sociální 
stabilitu na území kraje vychází z deklarace a závazku 
obcí s rozšířenou působností financovat prioritní služ-
by prevence na jejich území v minimálním podílu 20 % 
z celkových nákladů. 

Tato garance spolufinancování obcí, prostřednictvím 
usnesení ze zastupitelstev obcí, zařadí danou službu 
sociální prevence do systému financované krajské sítě 
sociálních služeb – tzn. dofinancování nákladů slu-
žeb bude probíhat prostřednictvím dotací krajských 
(cca 35 %) i dotací ze státního rozpočtu. Zajištění mini-
mální sítě služeb sociální prevence pro rok 2015 před-
stavuje zvýšený podíl JMK na financování těchto služeb 
ve výši cca 30,5 mil. Kč (8,5 mil. Kč dofinancování slu-
žeb v navazujícím IP + cca 22 mil. Kč pro preventivní 
služby nezařazené do navazujícího projektu).
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ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 

Pro rok 2015 bude prioritou udržení a optimalizace 
stávajícího systému sociálních služeb. S ohledem na 
problematickou situaci ve financování služeb souvise-
jící s ukončením evropského projektu podporujícího 
vybrané služby prevence a s přechodem těchto služeb 
do dotačních systémů, bude podpora rozvojových zá-
měrů sociálních služeb pro rok 2015 výrazně omezena. 
Tato strategie napomůže stabilitě celého systému, a zá-
roveň podpoří finanční udržitelnost sítě služeb v kraji.

Současně jsou však vytvořeny podmínky pro dílčí 
rozvoj služeb, které zohledňují především dlouhodo-
bě plánované a podporované záměry, jejichž realizace 
nebyla dosud z různých důvodů uskutečněna. Podpora 
rozvoje bude zaměřena pouze na vybrané typy soci-
álních služeb – specifikované v níže uvedené tabulce, 
přičemž omezení je dáno neexistencí služby v dané 
lokalitě, nebo vymezenou cílovou skupinou.

U ostatních sociálních služeb bude pro rok 2015 z do-
tačních titulů podporovaná stávající kapacita.

Rozvojem sociálních služeb není myšlen pouze vznik 
zcela nových sociálních služeb, ale také např. rozšíření 
stávající sociální služby nebo její celková transformace 
na službu jinou.

Pro zařazení rozvojového záměru sociálních služeb 
odpovídajícímu výše uvedené strategii do Akčního plá-
nu rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 a následné 
financování z dotačních titulů je nezbytná deklarace 
potřebnosti a podpory plánovaného záměru právě ze 
strany obce s rozšířenou působností, a to:
– uvedením v komunitním plánu pro dané území 
–  u nově registrovaných sociálních služeb, které plá-

nují od 1. 1. 2015 vstoupit do systému financová-
ní, bude požadována deklarace spoluúčasti obce/
obcí na pokrytí nákladů ve výši 10–20 % v závislosti 
na daném typu sociální služby, formě poskytování 
a potřebnosti služby identifikované v rámci území Ji-
homoravského kraje. Služba, jejíž potřebnost nebude 
podložena obcemi či krajem, a v případě nové služ-
by nebude navíc deklarován i finanční závazek, bude 
v získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů 
znevýhodněna, neboť nebude součástí krajem pod-
porovaných rozvojových záměrů. 
Nezbytnou podmínkou pro zařazení rozvojového zá-

měru sociální služby do akčního plánu a financování 
z dotačních systémů je soulad návrhu rozpočtu služby 

s aktuální Metodikou pro hodnocení sociálních služeb 
v JMK. 

Pro vstup nově vzniklých sociálních služeb do kraj-
ské financované sítě nebo podporu rozšiřujících se 
služeb, je zásadním kritériem soulad rozvojového zá-
měru sociální služby s aktivitami uvedenými v Akčním 
plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2015. 
Hodnocení a následná finanční podpora rozvojových 
záměrů bude zohledňovat potřebnost a finanční spo-
luúčast deklarovanou obcemi s rozšířenou působnos-
tí. Rozvojové záměry služeb budou podpořeny v pří-
padě, že jsou uvedeny v aktuálním akčním plánu. 

Rozvojové záměry sociálních služeb v Jihomoravském 
kraji pro rok 2015

V následující tabulce je uveden přehled rozvojových 
záměrů sociálních služeb na vznik nových nebo rozší-
ření stávajících služeb v Jihomoravském kraji pro rok 
2015. Uvedené rozvojové aktivity odpovídají strategii 
Jihomoravského kraje pro rok 2015 a jejich potřeb-
nost je reflektována v rámci procesů plánování sociál-
ních služeb na území 21 obcí s rozšířenou působností 
v Jihomoravském kraji. 

Potřebnost rozvoje je deklarována obcemi s rozší-
řenou působností v Jihomoravském kraji a u nových 
sociálních služeb byla doložena finanční spoluúčast 
v požadované výši – formou usnesení ze schvalova-
cích orgánů obcí. Podklady pro zařazení rozvojových 
záměrů byly do akčního plánu dodány koordinátory 

Pro rok 2015 bude podporován rozvoj pouze následujících sociálních služeb:

Typ služby Podmínky podpory rozvoje

chráněné bydlení cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

tísňová péče -

sociálně terapeutické dílny pouze v ORP, kde dosud tato sociální služba není

nízkoprahová denní centra pouze v ORP, kde dosud tato sociální služba není 

odlehčovací služby pouze v ORP, kde dosud tato sociální služba není / rozvoj služeb s cílovou skupinou: osoby v terminální fázi 
nevyléčitelného onemocnění – umírající

sociální rehabilitace cílová skupina: osoby s duševním onemocněním, osoby s autismem
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komunitního plánování sociálních služeb obcí s rozšíře-
nou působností na základě spolupráce s poskytovateli 

a uživateli sociálních služeb v daném regionu ve stano-
veném termínu – do 30. června 2014. 

Náklady vyplývající z výše uvedených 10 podporo-
vaných rozvojových záměrů jednotlivých sociálních 
služeb pro rok 2015 představují v souhrnu částku 
23 845 000 Kč. Z rozvojových záměrů služeb vyplýva-

jí nové požadavky na krajský dotační systém ve výši 
3 050 100 Kč, z dotací ze státního rozpočtu pak bude 
vyžadováno navýšení o 12 905 600 Kč. 

Přehled rozvojových záměrů sociálních služeb pro rok 2015 dodaných obcemi s rozšířenou působností v Jihomo-
ravském kraji

Poskytovatel
Sociální služba Obec s rozšířenou 

působností Komentář
Vznik nové Rozšíření stávající

Apla JM sociální rehabilitace Brno

Diecézní charita Brno 
– Správa DCHB a Služby 
Brno

chráněné bydlení Brno

Hospic sv. Alžběty, o.p.s. odlehčovací služby Brno

Ruka pro život, o.p.s. chráněné bydlení Brno

Sdružení Práh sociální rehabilitace Brno

Diecézní charita Brno, 
Oblastní charita Blansko chráněné bydlení Boskovice

Společnost Podané ruce, 
o.p.s.

nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež Boskovice

NEZAŘAZENO – záměr 
neodpovídá rozvojové 
strategii pro rok 2015 

Zelený dům pohody, p.o. chráněné bydlení Hodonín

Diakonie ČCE, středisko 
Betlém chráněné bydlení Hustopeče

Girasole, sdružení 
pro pomoc a rozvoj tísňová péče Hustopeče, Břeclav

NEZAŘAZENO – nebyla 
doložena finanční 
spoluúčast obcí

ve stanovené výši

Domov Horizont, p.o. chráněné bydlení Kyjov

Sanus Brno odlehčovací služba Šlapanice
NEZAŘAZENO – záměr 
neodpovídá rozvojové 
strategii pro rok 2015 

Charita 
Veselí nad Moravou SAS pro rodiny s dětmi Veselí nad Moravou

NEZAŘAZENO – záměr 
neodpovídá rozvojové 
strategii pro rok 2015 

Zdislava Veselí, o.p.s. odlehčovací služby Veselí nad Moravou
NEZAŘAZENO – nebyla 

doložena finanční  
spoluúčast obcí

Zdislava Veselí, o.p.s. denní stacionář Veselí nad Moravou
NEZAŘAZENO – záměr 
neodpovídá rozvojové 
strategii pro rok 2015 

Diecézní charita Brno, 
Oblastní charita Rajhrad chráněné bydlení Židlochovice
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PRIORITY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V OBLASTI 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2015 
PODPORA PROCESU PLÁNOVÁNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
NA MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Aktivita 1: Realizace projektů financovaných z Evropského sociálního fondu na podporu procesu plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK

Popis

Od ledna do června 2015 bude pokračovat realizace navazujícího individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“ Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Klíčové aktivity projektu navazují na již 
realizované předchozí dva individuální projekty, rozvíjí je a doplňují v souladu se specifiky plánovacího procesu v JMK 
a aktuálními trendy v oblasti plánování dostupnosti sociálních služeb na národní úrovni. 
Klíčové aktivity projektu:
1. Podpora udržitelného systému plánování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni 
2. Vytvoření a působení multidisciplinárních týmů
3.  Vznik a nastavení udržitelných nástrojů pro měření a hodnocení efektivnosti sociálních služeb – benchmarking 

sociálních služeb
4. Podpora zvyšování kvality sociálních služeb
5. Informační aktivity – podpora informovanosti o nabídce sociálních služeb
Po ukončení realizace výše uvedeného projektu budou, v závislosti na vypsaných výzvách následujícího programového 
období, zahájena příprava pokračujících návazných projektů.

Harmonogram 1. leden – 30. červen 2015 – pokračování v realizaci projektu, včetně jeho ukončení.
2. polovina 2015 – příprava navazujícího projektu v závislosti na vyhlášených výzvách.

Realizátor Realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“, Jihomoravský kraj.

Finanční náklady Prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“, Jihomoravský 
kraj.

Aktivita 2: Podpora vzájemné spolupráce a partnerství na místní a regionální úrovni

Popis

Nepostradatelnými partnery procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v JMK jsou obce s rozšířenou působností 
– tj. zadavatelé sociálních služeb koordinující jejich poskytování ve správním území ORP. Cílem aktivity je další podpora 
plánování na místní úrovni všech 21 ORP a úzká spolupráce s JMK v oblasti řízení, optimalizace a financování krajské sítě 
sociálních služeb. 
Vzájemná spolupráce JMK a obcí vychází z uzavřených smluv o spolupráci z roku 2010 a v aktualizované podobě od roku 
2012. Smyslem smluvních vztahů je nastavení a realizace aktivní spolupráce za účelem vzájemného provázání procesu 
plánování služeb, zajištění jednotného metodického přístupu a nastavení procesu získávání podkladů pro sestavování 
dokumentů v oblasti plánování sociálních služeb.
Prostřednictvím aktivity dochází také k podpoře vzájemné spolupráce mezi obcemi a vytváří se tak podmínky pro 
síťování sociálních služeb. 

Harmonogram Průběžně rok 2015 – pokračuje vlastní plnění obsahu smluv o spolupráci.

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“

Finanční náklady Jihomoravský kraj, prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK 
III.“
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OPTIMALIZACE SÍTĚ SLUŽEB V JMK S OHLEDEM NA POTŘEBNOST, 
KVALITU A FINANČNÍ UDRŽITELNOST 

Aktivita 4: Každoroční sestavování akčních plánů rozvoje sociálních služeb, včetně ekonomické části realizace

Popis

Akční plány představují jednoleté prováděcí dokumenty Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském 
kraji. Výchozím podkladem pro jejich zpracování jsou záměry na rozvoj služeb (vznik nových/rozšíření stávajících) získané 
z 21 obcí s rozšířenou působností v JMK v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb. Deklarací potřebnosti 
na svém území a finanční podporou nových záměrů tak jednotlivé obce doporučují rozvojové záměry zařadit do 
financované sítě služeb z dotačního systému kraje, a také navrhnout k podpoře z prostředků ze státního rozpočtu. 
Prostřednictvím akčních plánů je tak doplněna krajská síť sociálních služeb o nové služby a potřebné kapacity. Jejich 
každoroční sestavování umožňuje JMK definování strategie v oblasti podpory sociálních služeb s ohledem na potřeby, 
priority a aktuální dostupné finanční zdroje. Provázáním jednotlivých rozvojových záměrů s potřebností a finanční 
spoluúčastí jsou eliminovány nesystematické rozvojové tendence, které by způsobily neudržitelnost systému. 
V roce 2015 dojde k vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2014, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na 
období 2012–2014 a ke tvorbě Akčního plánu pro rok 2016, s ohledem na provázanost dokumentu s termíny dotačního 
řízení na sociální služby. 

Harmonogram

Březen/duben 2015 – vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2014 a Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v JMK na období 2012–2014.
30. červen 2015 – odevzdání rozvojových záměrů sociálních služeb z obcí s rozšířenou působností na Jihomoravský kraj 
pro tvorbu Akčního plánu pro rok 2016.
září 2015 – předložení Akčního plánu pro rok 2016 do schvalovacích orgánů JMK.

Realizátor Jihomoravský kraj.

Finanční náklady Jihomoravský kraj.

Aktivita 3: Pravidelné setkávání a efektivní činnost pracovních skupin JMK v oblasti plánování sociálních služeb

Popis

Nezbytným předpokladem pro realizaci procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území JMK je podpora činnosti 
a vzájemné spolupráce pracovních skupin, které vznikly za účelem koordinace a naplňování procesu. 
Organizační strukturu procesu plánování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje tvoří:
•  Pracovní skupina pro komunitní plán JMK složená na principu triády ze zástupců zadavatele, poskytovatelů a uživatelů, 

doplněná metodiky plánování.
• Pracovní skupina koordinátorů komunitního plánování 21 obcí s rozšířenou působností.
• Tým metodiků plánování sociálních služeb – je výstupem prvního individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v JMK“ (září 2009–srpen 2011) a projektu MPSV (2007). Díky jejich aktivnímu působení v obcích 
s rozšířenou působností je zajištěna celková kvalita procesu KPSS a jednotný metodický přístup.
V roce 2015 budou pokračovat pravidelná setkávání těchto pracovních skupin, do června v rámci realizace individuálního 
projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“, poté se zástupci odboru sociálních věcí. Tak bude 
podpořena odborná a metodická stránka procesu plánování sociálních služeb, jeho aktivní naplňování na místní i krajské 
úrovni, včetně vzájemné spolupráce. Tématem setkávání jsou především aktivity související s řízením, optimalizací 
a financováním krajské sítě sociálních služeb. 

Harmonogram Průběžně rok 2015 dle nastaveného harmonogramu.

Realizátor Realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“, Jihomoravský kraj.

Finanční náklady Prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“, Jihomoravský 
kraj.
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Aktivita 5: Setkávání okresních multidisciplinárních týmů a podpora participace obcí na financování krajské sítě 
sociálních služeb

Popis

Okresní multidisciplinární týmy představují od roku 2014 novou platformu pro vzájemná setkávání a řešení problematiky 
optimalizace a síťování sociálních služeb v daném okrese JMK. V JMK tak vznikl vzájemně provázaný tříúrovňový 
systém síťování sociálních služeb. Na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP) probíhají na základě uzavřených smluv 
s JMK místní procesy komunitního plánování sociálních služeb. Na okresní úrovni je pak prostřednictvím politických 
i odborných zástupců místních procesů řešena problematika provázanosti strategií a otázka návrhu a zajištění minimální 
sítě sociálních služeb pro dané území. Jihomoravský kraj pak nastavuje rámcové strategie, metodicky vede 21 ORP 
v komunitním plánování a ve spolupráci s okresními týmy monitoruje, analyzuje dopady a nastavuje jednotlivé 
mechanismy pro efektivní správu krajské sítě služeb. 
V roce 2015 bude cílem setkávání okresních týmů optimalizace sítě služeb sociální péče a odborného sociálního 
poradenství.
Mechanismy nastavení minimální okresní sítě služeb jsou úzce provázány s doložením potřebnosti jednotlivých služeb 
a deklarací příslušné ORP o spolufinancování služby. Závazek finanční spoluúčasti obcí dokládá potřebnost dané služby 
v regionu a je nezbytným předpokladem pro zařazení služby do krajské sítě služeb, která je financovaná z rozpočtu JMK 
a ze státního rozpočtu přerozdělovaného prostřednictvím JMK. 

Harmonogram Leden–červen 2015.

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“

Finanční náklady Prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“

Aktivita 6: Vytvoření benchmarkingové aplikace pro hodnocení a financování sociálních služeb v JMK, včetně ak-
tualizace systému hodnotících kritérií – Metodiky pro hodnocení sociálních služeb v JMK v návaznosti na síť sociál-
ních služeb a v souladu se střednědobým plánováním

Popis

Cílem aktivity je zefektivnění nástrojů pro řízení krajské sítě sociálních služeb. Benchmarkingová databáze sociálních 
služeb napomůže k zajištění, aby pro oblast plánování, financování služeb byly k dispozici analytické nástroje, informace 
a jednotná data potřebná pro efektivní správu sítě sociálních služeb. V průběhu roku 2015 dojde k finalizaci nastavení 
systému, bude odzkoušen provoz aplikace a proběhne zaškolení uživatelů. Oficiální spuštění aplikace se uskuteční 
ve 2. polovině roku v návaznosti na termíny dotačních řízení pro rok 2016. 
Metodika pro hodnocení sociálních služeb v JMK nastavuje základní kritéria a požadavky na kvalitu a efektivitu služeb 
v kraji. Je základním dokumentem pro hodnocení dotací – prostřednictvím schváleného systému kritérií a vah jsou 
hodnoceny žádosti o dotace na sociální služby, dle výsledků pak probíhá následné financování jednotlivých sociálních 
služeb. Každoroční aktualizace umožňuje zohledňovat potřeby, priority a optimalizovat podobu sítě sociálních služeb 
v kraji. 

Harmonogram
Leden–duben 2015 – nastavení a pilotní provoz aplikace.
Duben–květen 2015 – školení uživatelů, aktualizace Metodiky.
Od června 2015 – provoz aplikace + využití pro dotační tituly 2016.

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“

Finanční náklady Prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“

Aktivita 7: Realizace individuálního projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“

Popis

Projekt „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ navazuje na realizaci předchozích dvou individuálních 
projektů na financování vybraných služeb sociální prevence a potřeby nastavení optimální sítě služeb sociální prevence 
v kraji. Zároveň však přináší inovativní prvky, které souvisí s jeho úzkou vazbou na aktuální podobu a aktivity v rámci 
procesu plánování sociálních služeb v kraji, a také s větším důrazem na efektivitu poskytovaných sociálních služeb. 
Do projektu jsou zařazeny čtyři typy sociálních služeb: azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centrum a sociálně 
terapeutické dílny, jejichž dostupnost je v Jihomoravském kraji klíčová s ohledem na jejich pobytový charakter nebo 
minimální zastoupení v kraji. 
Financování vybraných služeb sociální prevence bude probíhat v období leden – září na základě smluv uzavřených 
prostřednictvím realizace veřejných zakázek. Celkové náklady na zajištění projektu činí 70 937 349 Kč. Náklady budou 
plně hrazeny z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Podmínkou realizace je nutnost zajistit závazek 
udržitelnosti po dobu 24 měsíců od skončení projektu v rozsahu 50% podpořených osob.

Harmonogram Leden – září 2015.

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“

Finanční náklady Prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“, Jihomoravský 
kraj.
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Priority Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Aktivita 9: Podpora procesu transformace, humanizace a modernizace pobytových sociálních služeb vycházející 
z mapování individuálních potřeb jejich uživatelů.

Popis

Cílem opatření je nabídnout lidem s postižením srovnatelné možnosti a podmínky pro život jako ostatním občanům. 
Jihomoravský kraj se již několik let hlásí k myšlenkám deinstitucionalizace a má zájem transformovat a humanizovat 
pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením v souladu se současnými trendy v oblasti poskytování sociálních 
služeb. Nově nastavené služby mají zajistit dostatečné respektování individuálních potřeb uživatelů a jejich práva. 
Jihomoravský kraj kontinuálně přešel od realizace pilotního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ 
k projektu navazujícímu s názvem „Transformace sociálních služeb“. Projekt je, stejně jako pilotní, hrazen z prostředků 
Evropského sociálního fondu a jsou do něj zapojena čtyři zařízení. Jedná se o organizace, jejichž zřizovatelem je 
Jihomoravský kraj, konkrétně se jedná o tato zařízení: Srdce v domě, p.o., Paprsek, p.o., Domov Horizont, p.o., Zelený 
dům pohody, p.o. Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti deinstitucionalizace a připravuje aktéry transformačního 
procesu na proces změny. Hlavními aktivitami projektu jsou konzultace a supervize, pořádání kulatých stolů či tvorba 
webových stránek, vzdělávání a mapování a vyhodnocování průběhu procesu. 
V průběhu roku 2015 bude pokračovat realizace investiční části transformace, tzn. výstavba rodinných domků pro klienty, 
kteří vymění bydlení ve velkokapacitním ústavu za bydlení komunitního typu v běžné zástavbě. Aktivita je součástí 
částečné transformace zařízení Srdce v domě, p.o. Projekt je rozdělen do dvou etap dle místa výstavby. V rámci I. etapy 
budou vybudovány dva rodinné domy v obci Lednice se skupinovými domácnostmi (po 3 uživatelích). Celkem zde najde 
nový domov 12 uživatelů ze stávajícího DOZP. Součástí projektu je i výstavba objektu, který zajistí sociálně aktivizační 
a volnočasové aktivity uživatelům z domácností. II. etapa projektu je realizována v obci Mikulov, kde budou vystavěny 
2 rodinné domy (disponující skupinovými domácnostmi po 3 uživatelích) pro dalších 12 osob. 
V rámci transformačního procesu dojde také počátkem roku 2015 k zahájení poskytování 2 nových služeb chráněného 
bydlení pro stávající klienty Domova Horizont, p.o.(Kyjov) a Zeleného domu pohody, p.o. (Hodonín) v celkové kapacitě 
20 lůžek. Cílem registrace nových služeb je umožnit osobám se zdravotním postižením prožít důstojný život v přirozeném 
prostřední, s možností využívat běžně dostupné veřejné služby a začlenit se do většinové společnosti.

Harmonogram

I. etapa transformace – Lednice.
2. polovina 2015 – dokončení stavebních prací, kolaudace stavby, zahájení poskytování služby.
II. etapa transformace – Mikulov.
Leden – duben 2015 – dokončení stavebních prací, kolaudace stavby.
2. polovina 2015 – zahájení poskytování služby.
Chráněná bydlení Domov Horizont, p.o. a Zelený dům pohody, p.o.
Leden 2015 – zahájení poskytování sociální služby.

Realizátor Jihomoravský kraj, Srdce v domě, p.o., Domov Horizont, p.o., Zelený dům pohody, p.o.

Finanční náklady

26 145 572 Kč hrazeno z Integrovaného operačního programu a rozpočtu ČR, 2.465.091 Kč hrazeno z rozpočtu JMK 
v rámci projektu „Srdce v domě, p.o. – Transformace I. etapa“.
16 247 738 Kč hrazeno z Integrovaného operačního programu a rozpočtu ČR, 3.299.415 Kč hrazeno z rozpočtu JMK 
v rámci projektu „Srdce v domě, p.o. – Transformace II. etapa“.
1 254 000 Kč předpokládaný příspěvek zřizovatele – Jihomoravského kraje na služby chráněného bydlení p.o. Domov 
Horizont a p.o. Zelený dům pohody. 

PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Aktivita 8: Realizace kontrolních šetření kvality sociálních služeb a auditů kvality

Popis

Cílem realizace aktivity je další podpora zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v zařízeních na území 
Jihomoravského kraje – pro poskytovatele služeb zpětná vazba ohledně kvality jejich služeb a pro Jihomoravský kraj 
získání měřitelných a vzájemně srovnatelných výstupů pro hodnocení kvality služeb v návaznosti na jejich financování. 
V roce 2015 proběhne 3. kontrolní etapa v období březen – květen, do etapy budou zařazeny služby, které neprošly 
hodnocením v průběhu roku 2014. Předmětem šetření bude osobní dokumentace uživatelů: záznam o uzavření smlouvy, 
plán průběhu služby pro uživatele, záznam o poskytování služby, hodnocení naplňování osobních cílů. Dle aktuální 
Metodiky pro hodnocení dotací v JMK se výsledky šetření podílí z 16 % na hodnocení dané služby, od kterého se pak 
odvíjí financování z rozpočtu JMK. 
Kontrolní šetření budou probíhat i po ukončení projektu – ve druhé polovině roku 2015, na základě finanční podpory 
z rozpočtu JMK. 
Audity kvality budou v průběhu roku 2015 probíhat ve zbývajících 10 příspěvkových organizacích JMK působících 
v sociální oblasti dle nastaveného harmonogramu.

Harmonogram Průběžně rok 2015.

Realizátor Jihomoravský kraj, realizační tým projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“

Finanční náklady Jihomoravský kraj, prostředky ESF a státního rozpočtu ČR v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK 
III.“
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Priority Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Aktivita 10: Realizace projektu gerontologické a organizační supervize 

Popis

Cílem realizace a pokračování projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v pobytových zařízeních zřizovaných JMK, a to v souladu s kritérii České alzheimerovské společnosti. 
Základem projektu je podpora vzdělávání a rozvoje pracovníků pečujících o seniory s demencí a Alzeheimerovou 
chorobou. Pro rok 2015 je prioritou rozšíření odborné podpory a vzdělávání pracovníků v oblasti dlouhodobé zdravotně-
sociální péče, pokračování v realizaci programu Bon Appetit, dramaterapie a taneční terapie. Nová témata pro vzdělávání 
budou zaměřena na podporu a rozvoj manažerských kompetencí středního a nižšího managementu, podpora vedoucích 
pracovníků zařízení a další rozvoj jejich kompetencí jsou klíčové pro rozvoj kvality služby. Další oblastí vzdělávání je 
spolupráce s rodinou a vedení případu s cílem přispět k posílení spolupráce a společné odpovědnosti profesionálních 
a rodinných pečujících v zajišťování péče, zejména integraci sociální a zdravotní péče. V zařízeních, která dosud nezískala 
certifikát Vážka, bude probíhat intenzivní podpora a průběžné supervize. Některá zařízení budou certifikát obhajovat 
v rámci re-auditu.

Harmonogram Průběžně v roce 2015.

Realizátor Jihomoravský kraj, Česká Alzheimerovská společnost, Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií.

Finanční náklady Jihomoravský kraj.
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Priority pro cílové skupiny

Podpora dostupnosti chráněných bydlení 
pro osoby se zdravotním postižením 
Vznik nové sociální služby

ORP Blansko

Zá
kla

dn
í

úd
aje

 o
 sl

už
bě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram 

realizace 
Územní

působnost

Forma 
poskyto-

vání
Cílová skupina

Diecézní charita Brno, 
Oblastní charita Blansko chráněné bydlení

registrace: leden 2015 
zahájení poskytování: 

leden 2015 

region 
Olešnicka pobytová osoby se zdravotním 

postižením

Ka
pa

cit
a a

 p
er

so
ná

ln
í 

za
be

zp
eč

en
í s

lu
žb

y

Kapacita služby Výkonnost služby Počet úvazků /  
pracovníků Finanční náklady služby (Kč)

terénní ambu-
lantní pobytová

kontakty / 
intervence

osobo 
hodiny

uživatelo 
měsíce

lůžkodny / 
obložnost

přímá 
sociální 

péče
3,3 / 4 provozní mzdové celkem

denní /
roční

denní /
roční

počet 
lůžek

- - 8 - - - 2520 / 
86 %

nepřímá 
péče – 

technicko 
-admini-
strativní 
personál

0,5 / 2 500 000 1 000 000 1 500 000

Fin
an

čn
í 

zd
ro

je
 

slu
žb

y Úhrada od uživatelů 
(Kč)

Dotace z rozpoču JMK 
(Kč)

Dotace ze státního rozpočtu (JMK) 
(Kč)

Dotace 
z rozpočtu 
obce/obcí 

(Kč)

Příspěvek 
zřizovatele 

(Kč)

Dotace ze 
strukturál-
ních fondů 

EU (Kč)

Jiné zdroje (ÚP, sbírky, 
dary, nadace, nadační 

fondy) 
(Kč)

350 000 450 000 500 000 150 000 - - 50 000

Zd
ův

od
ně

ní
 

po
tře

bn
os

ti 
zá

m
ěr

u

Služba chráněného bydlení napomáhá k zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život osob se zdravotním postižením v regionu Olešnicka. Jedná se o jedinečnou 
službu v území – v rámci ORP Boskovice není chráněné bydlení dosud provozováno. Vznik služby je v souladu s komunitním plánem Boskovicka. Potřebnost 
chráněného bydlení je také doložena ze zkušeností s poskytováním pečovatelské služby, kdy je při práci v terénu ze strany osob se zdravotním postižením 

dlouhodoběji monitorována poptávka po pobytovém zařízení komunitního typu v místě, či poblíž místa dosavadního bydliště, kde mají budoucí uživatelé trvalé vazby 
a probíhá tak přirozená integrace.

PRIORITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY
V rámci kapitoly Priority pro cílové skupiny jsou pod 

jednotlivými opatřeními zařazeny záměry na vznik no-
vých nebo rozvoj stávajících služeb pro rok 2015. Uve-
dené rozvojové aktivity jsou v souladu se strategií 
JMK pro rok 2015 a jejich potřebnost je reflektována 
v rámci procesů plánování sociálních služeb na území 
21 obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kra-

ji. Konkrétní informace byly do akčního plánu dodány 
koordinátory komunitního plánování v obcích s rozšíře-
nou působností na základě spolupráce s poskytovateli 
v daném regionu. Potvrzení potřebnosti rozvoje služby 
bylo doloženo schválením příslušné obce s rozšířenou 
působností. V případě vzniku nové služby bylo doložen 
také závazek spolufinancování služby.



22

Priority pro cílové skupiny

ORP Brno

Zá
kla

dn
í

úd
aje

 o
 sl

už
bě

Poskytovatel Sociální služba Harmonogram 
realizace 

Územní
působnost

Forma 
poskyto-

vání
Cílová skupina

Ruka pro život o.p.s. chráněné bydlení
registrace: 30. 9. 2014               
zahájení poskytování: 

1. 3. 2015        
JMK pobytová

osoby s poruchou 
autistického spektra, 

s mentálním  
a kombinovaným 

postižením

Ka
pa

cit
a a

 p
er

so
ná

ln
í 

za
be

zp
eč

en
í s

lu
žb

y

Kapacita služby Výkonnost služby Počet úvazků /  
pracovníků Finanční náklady služby (Kč)

terénní ambu-
lantní pobytová

kontakty / 
intervence

osobo 
hodiny

uživatelo 
měsíce

lůžkodny / 
obložnost

přímá 
sociální 

péče
13,5 / 18 provozní mzdové celkem

denní /
roční

denní /
roční

počet 
lůžek

- - 6 - - -
2190 / 
odhad 
90 %

nepřímá 
péče – 

technicko 
-admini-
strativní 
personál

1,5 / 5 1 762 000 3 273 000 5 035 000

Fin
an

čn
í 

zd
ro

je
 

slu
žb

y Úhrada od uživatelů 
(Kč)

Dotace z rozpoču JMK 
(Kč)

Dotace ze státního rozpočtu (JMK) 
(Kč)

Dotace 
z rozpočtu 
obce/obcí 

(Kč)

Příspěvek 
zřizovatele 

(Kč)

Dotace ze 
strukturál-
ních fondů 

EU (Kč)

Jiné zdroje (ÚP, sbírky, 
dary, nadace, nadační 

fondy) 
(Kč)

828 000 457 000 3 200 000 550 000 - - -

Zd
ův

od
ně

ní
 

po
tře

bn
os

ti 
zá

m
ěr

u Poptávka po službě Chráněného bydlení na území Jihomoravského kraje dlouhodobě převyšuje nabídku míst v pobytové službě tohoto typu. Z řad uživatelů našeho 
Denního stacionáře je vysoká poptávka po pobytové službě. Rádi bychom umožnili spoluobčanům s poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným 

postižením, aby mohli žít svůj plnohodnotný život v maximální možné míře s podporou jiných, i když jsme si vědomi, že uvedená cílová skupina podle stupně postižení 
bude potřebovat vyší míru podpory v našem chráněném bydlení, ve kterém najdou svůj celoživotní domov.

ORP Hodonín

Zá
kla

dn
í

úd
aje

 o
 sl

už
bě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram 

realizace 
Územní

působnost

Forma 
poskyto-

vání
Cílová skupina

Zelený dům pohody Hodonín, p.o. chráněné bydlení
registrace: 30. 9. 2014             
zahájení poskytování: 

1. 1. 2015        
JMK pobytová

osoby s mentálním 
a kombinovaným 

postižením

Ka
pa

cit
a a

 p
er

so
ná

ln
í 

za
be

zp
eč

en
í s

lu
žb

y

Kapacita služby Výkonnost služby Počet úvazků /  
pracovníků Finanční náklady služby (Kč)

terénní ambu-
lantní pobytová

kontakty / 
intervence

osobo 
hodiny

uživatelo 
měsíce

lůžkodny / 
obložnost

přímá 
sociální 

péče
2,5 / 8 provozní mzdové celkem

denní /
roční

denní /
roční

počet 
lůžek

- - 4 - - - 1460 / 
100 %

nepřímá 
péče – 

technicko 
-admini-
strativní 
personál

0,2 / 2 290 000 789 000 1 079 000

Fin
an

čn
í 

zd
ro

je
 

slu
žb

y Úhrada od uživatelů 
(Kč)

Dotace z rozpoču JMK 
(Kč)

Dotace ze státního rozpočtu (JMK) 
(Kč)

Dotace 
z rozpočtu 
obce/obcí 

(Kč)

Příspěvek 
zřizovatele 

(Kč)

Dotace ze 
strukturál-
ních fondů 

EU (Kč)

Jiné zdroje (ÚP, sbírky, 
dary, nadace, nadační 

fondy) 
(Kč)

420 000 - 475 000 - 169 000 - 15 000

Zd
ův

od
ně

ní
 

po
tře

bn
os

ti 
zá

m
ěr

u Zařízení již praktikuje tzv. tréninkový byt a poněvadž se tato forma osvědčila chce ji překlenout do služby chráněného bydlení, kterou by kapacitně obsadili stávající 
uživatelé a tím dojde k částečné transformaci zařízení. V Hodoníně a blízkém okolí tato služba ještě není.
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Priority pro cílové skupiny

ORP Hustopeče

Zá
kla

dn
í

úd
aje

 o
 sl

už
bě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram 

realizace 
Územní

působnost

Forma 
poskyto-

vání
Cílová skupina

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, 
Klobouky u Brna chráněné bydlení

registrace: 8/2014  
zahájení poskytování: 

1/2015     
JMK pobytová

osoby s mentálním 
a kombinovaným 

postižením

Ka
pa

cit
a a

 p
er

so
ná

ln
í 

za
be

zp
eč

en
í s

lu
žb

y

Kapacita služby Výkonnost služby Počet úvazků /  
pracovníků Finanční náklady služby (Kč)

terénní ambu-
lantní pobytová

kontakty / 
intervence

osobo 
hodiny

uživatelo 
měsíce

lůžkodny / 
obložnost

přímá 
sociální 

péče
12,7 / 14 provozní mzdové celkem

denní /
roční

denní /
roční

počet 
lůžek

- - 12 - - - 4200 / 
96 %

nepřímá 
péče – 

technicko 
-admini-
strativní 
personál

2,3 / 8 1 666 000  3 246 000 4 912 000

Fin
an

čn
í 

zd
ro

je
 

slu
žb

y Úhrada od uživatelů 
(Kč)

Dotace z rozpoču JMK 
(Kč)

Dotace ze státního rozpočtu (JMK) 
(Kč)

Dotace 
z rozpočtu 
obce/obcí 

(Kč)

Příspěvek 
zřizovatele 

(Kč)

Dotace ze 
strukturál-
ních fondů 

EU (Kč)

Jiné zdroje (ÚP, sbírky, 
dary, nadace, nadační 

fondy) 
(Kč)

2 421 000 930 000 1 048 000 429 000 - - 21 000

Zd
ův

od
ně

ní
 

po
tře

bn
os

ti 
zá

m
ěr

u

Jedná se o realizaci služby chráněného bydlení, která je součástí 2. komunitního plánu ORP Hustopeče (201102013) a střednědobého plánu JMK. Projekt reaguje 
na velkou poptávku po službě chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením, a to nejen v regionu ORP Hustopeče, ale 
v celé jižní části Jihomoravského kraje, kde tato služba dosud zcela chybí. Půjde o chráněné bydlení v obci Brumovice (okr. Břeclav) určené osobám mentálním 

a kombinovaným postižením s vyšší mírou závislosti na pomoci a dohledu druhé osoby. Objekt Chráněného bydlení Mirandie bude rozdělen na dvě samostatné 
domácnosti , z nichž každá bude mít kapacitu 6 uživatelů. Vybudování objektu Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích bylo na základě podpory JMK z 85 % 

spolufinancováno Evropskou unií (ERDF) prostřednictvím ROP Jihovýchod 
(3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, sociální infrastruktura – č. projektu: CZ.1.11/3.3.00/20.01303).                         

ORP Kyjov

Zá
kla

dn
í

úd
aje

 o
 sl

už
bě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram 

realizace 
Územní

působnost

Forma 
poskyto-

vání
Cílová skupina

Domov Horizont, p.o. chráněné bydlení
registrace: 2. pol. 2014            
zahájení poskytování: 

1. 1. 2015
ČR pobytová osoby s mentálním  

postižením

Ka
pa

cit
a a

 p
er

so
ná

ln
í 

za
be

zp
eč

en
í s

lu
žb

y

Kapacita služby Výkonnost služby Počet úvazků /  
pracovníků Finanční náklady služby (Kč)

terénní ambu-
lantní pobytová

kontakty / 
intervence

osobo 
hodiny

uživatelo 
měsíce

lůžkodny / 
obložnost

přímá 
sociální 

péče
9 provozní mzdové celkem

denní /
roční

denní /
roční

počet 
lůžek

- - 16 - - - 5256 / 
90 %

nepřímá 
péče – 

technicko 
-admini-
strativní 
personál

0,55 1 183 000 3 358 000 4 541 000

Fin
an

čn
í 

zd
ro

je
 

slu
žb

y Úhrada od uživatelů 
(Kč)

Dotace z rozpoču JMK 
(Kč)

Dotace ze státního rozpočtu (JMK) 
(Kč)

Dotace 
z rozpočtu 
obce/obcí 

(Kč)

Příspěvek 
zřizovatele 

(Kč)

Dotace ze 
strukturál-
ních fondů 

EU (Kč)

Jiné zdroje (ÚP, sbírky, 
dary, nadace, nadační 

fondy) 
(Kč)

1 456 000 - 2 000 000 - 1 085 000 - -

Zd
ův

od
ně

ní
 

po
tře

bn
os

ti 
zá

m
ěr

u

Navázat na tréninkové bydlení (tzv. podporované bydlení) v Domově Horizont. Cílem je sociální začleňování a osamostatňování lidí s mentálním postižením vzhledem 
k jejich možnostem a přechod co největší části uživatelů do komunitního typu služeb. Na Kyjovsku v současné době není registrováno žádné chráněné bydlení. 

Domov Horizont je zapojen do projektu MPSV „Transformace sociálních služeb“. Registrace služby vychází a je v souladu s transformačními vizemi Domova Horizont, 
které jsou podporovány JMK. Zřízením chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením by bylo naplněno jedno z opatřeních Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015. Konkrétně priorita č. 3 v rámci III. pracovní skupiny, opatření č. 3.1 „Zajištění chráněného bydlení pro osoby s mentálním 
postižením“.
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Priority pro cílové skupiny

ORP Židlochovice

Zá
kla

dn
í

úd
aje

 o
 sl

už
bě

Poskytovatel Sociální služba Harmonogram 
realizace 

Územní
působnost

Forma 
poskyto-

vání
Cílová skupina

Diecézní charita Brno, 
Oblastní charita Rajhrad

chráněné bydlení pro osoby se 
zdravotním postižením – osoby 

s demencí

registrace: podání 
žádosti na KÚ 9/2014     
zahájení poskytování: 

1. 1. 2015         

JMK pobytová osoby s jiným 
zdravotním postižením

Ka
pa

cit
a a

 p
er

so
ná

ln
í 

za
be

zp
eč

en
í s

lu
žb

y

Kapacita služby Výkonnost služby Počet úvazků /  
pracovníků Finanční náklady služby (Kč)

terénní ambu-
lantní pobytová

kontakty / 
intervence

osobo 
hodiny

uživatelo 
měsíce

lůžkodny / 
obložnost

přímá 
sociální 

péče
9,2 / 9,5 provozní mzdové celkem

denní /
roční

denní /
roční

počet 
lůžek

- - 20 - - - 7300 / 
100 %

nepřímá 
péče – 

technicko 
-admini-
strativní 
personál

2,4 / 2,5 2 018 483 3 821 517 5 840 000

Fin
an

čn
í 

zd
ro

je
 

slu
žb

y Úhrada od uživatelů 
(Kč)

Dotace z rozpoču JMK 
(Kč)

Dotace ze státního rozpočtu (JMK) 
(Kč)

Dotace 
z rozpočtu 
obce/obcí 

(Kč)

Příspěvek 
zřizovatele 

(Kč)

Dotace ze 
strukturál-
ních fondů 

EU (Kč)

Jiné zdroje (ÚP, sbírky, 
dary, nadace, nadační 

fondy) 
(Kč)

1 460 000 - 3 504 000 584 000 - - 292 000

Zd
ův

od
ně

ní
 

po
tře

bn
os

ti 
zá

m
ěr

u Ve spádovém území je v současnosti nedostatek vhodných kapacit pro výše uvedený typ chráněného bydlení a péče o lidi s demencí vůbec. Sociální služba si klade 
za cíl maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta, s důrazem na individuální přístup ke každému klientovi respektující jeho potřeby, přání, 

požadavky a celoživotní zvyklosti.

Rozšíření stávajících sociálních služeb

ORP Brno

Zá
kla

dn
í

úd
aje

 o
 sl

už
bě Poskytovatel Registrační číslo Sociální služba Harmonogram 

realizace 
Územní

působnost

Forma 
poskyto-

vání
Cílová skupina

Diecézní charita Brno-SB, Chráněné 
bydlení sv. Anežky 5962440 chráněné bydlení květen až srpen 2014 JMK pobytová

osoby se zdravotním 
postižením a chronic-
kým onemocněním 

Ka
pa

cit
a a

 p
er

so
ná

ln
í 

za
be

zp
eč

en
í s

lu
žb

y

Kapacita služby Výkonnost služby
Počet úvazků /  

pracovníků Finanční náklady služby (Kč)

terénní ambu-
lantní pobytová

kontakty / 
intervence

osobo 
hodiny

uživatelo 
měsíce

lůžkodny / 
obložnost

přímá 
sociální 

péče 4,
5 /

 5

5,
5 /

 6

provozní 1 340 000 1 470 000

denní /
roční

denní /
roční

počet 
lůžek mzdové 1 780 000 2 060 000

20
14 - - 19 - - - 6710 / 

99,4 %

nepřímá 
péče – 

technicko 
-admini-
strativní 
personál

0,
72

25
 / 

4

0,
82

25
 / 

4

celkem 3 120 000 3 530 000

20
15 - - 21 - - - 7665 / 

99,4 %

Fin
an

čn
í 

zd
ro

je
 

slu
žb

y

Úhrada od uživatelů 
(Kč)

Dotace 
z rozpoču 
JMK (Kč)

Příspěvek 
zřizovatele 

(Kč)

Dotace ze 
strukturál-
ních fondů 

EU (Kč)

Jiné zdroje (ÚP, sbírky, dary, nadace, 
nadační fondy) 

(Kč)

173 000 - - -

200 000 - - -

Zd
ův

od
ně

ní
 

po
tře

bn
os

ti 
zá

m
ěr

u

Stále je větší poptávka po chráněném bydlení, zvláště ze strany dlouhodobě hospitalizovaných v psychiatrické léčebně, které ve větší míře nemocnice propouští, 
a kteří zde byli hospitalizováni spíše ze sociálních důvodů. Ovšem nejenom těchto klientů, ale i s různým stupněm zdravotního postižení.Chráněné bydlení zachovává 
prvky bydlení ve své domácnosti s celodenní podporou pečovatelek tam, kde již nestačí péče terénní. Proto bychom chtěli nabídnout nové místa pro klienty a rozšířit 

personál o jednu pečovatelku pro zajštění potřeb klientů.Také bychom chtěli nabídnout chráněné bydlení pro manžele se zdravotním postižením, kteří se nám 
do sociální služby hlásí, ale doposud jsme neměli kapacitu pro tyto situace. Byty nejsou pro dva klienty, proto připojíme k jednomu bytu 1+1 jednu místnost.

2014

Dotace ze státního 
rozpočtu (JMK) 

(Kč)

Dotace z rozpočtu 
obce/obcí 

(Kč)

20152014 2015

20
14

20
15

1 659 000 1 150 000 280 000

1 833 631 1 170 000 285 000
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Priority pro cílové skupiny

Podpora rozvoje odlehčovacích služeb 
pro osoby v terminální fázi nevyléčitelných onemocnění

Rozšíření stávajících sociálních služeb

ORP Brno

Zá
kla

dn
í

úd
aje

 o
 sl

už
bě

Poskytovatel Registrační číslo Sociální služba Harmonogram 
realizace 

Územní
působnost

Forma 
poskyto-

vání
Cílová skupina

Hospic sv. Alžběty o.p.s. 9679100 odlehčovací  
služba

v průběhu roku 2014,  
nejpozději do 1. 1. 2015

Brno Měs-
to a Brno  
venkov do 
30 km od 

sídla 
služby

terénní

osoby s jiným zdravot-
ním postižením – osoby 
v terminální fázi nevylé-
čitelného onemocnění 

– umírající

Ka
pa

cit
a a

 p
er

so
ná

ln
í 

za
be

zp
eč

en
í s

lu
žb

y

Kapacita služby Výkonnost služby
Počet úvazků /  

pracovníků Finanční náklady služby (Kč)

terénní ambu-
lantní pobytová

kontakty / 
intervence

osobo 
hodiny

uživatelo 
měsíce

lůžkodny / 
obložnost

přímá 
sociální 

péče 4,
38

 / 
6H

PP
, 

8D
PP

5,
68

 / 
6H

PP
, 

8D
PP

provozní 81 000 88 000

denní /
roční

denní /
roční

počet 
lůžek mzdové 1 305 000 1 592 000

20
14 12 / 

70 - - - 4 500 - -
nepřímá 
péče – 

technicko 
-admini-
strativní 
personál

0,
11

 / 
2

0,
11

 / 
2

celkem 1 386 000 1 680 000

20
15 16 / 

90 - - - 5 500 - -

Fin
an

čn
í 

zd
ro

je
 

slu
žb

y

Úhrada od uživatelů 
(Kč)

Dotace 
z rozpoču 
JMK (Kč)

Příspěvek 
zřizovatele 

(Kč)

Dotace ze 
strukturál-
ních fondů 

EU (Kč)

Jiné zdroje (ÚP, sbírky, dary, nadace, 
nadační fondy) 

(Kč)

37 000 - - 79 000

250 000 - - 20 000

Zd
ův

od
ně

ní
 

po
tře

bn
os

ti 
zá

m
ěr

u

Cílem je navýšení kapacity odlehčovacích služeb poskytované formou terénní pro uživatele v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění – umírající. O službu je 
stále rostoucí zájem a v posledních měsících je organizace nucena uchazeče odmítat z důvodů nedostatečné kapacity. Ani v tuto chvíli často není schopna vždy 

reagovat při zhoršení stavu uživatele a jeho požadavku na navýšení hodin péče. Roste počet požadavků na dlouhodobější dohledy (potřebnost odpočinku dlouhodobě 
pečujících osob) a požadavky na péči ve večerních hodinách, přes noc (ve chvíli, kdy je rodina zcela vyčerpána) a o víkendu. Uživatelé dané cílové skupiny jsou ve velmi 

nestabilním zdravotním stavu, vyžadují speciální postupy při poskytování úkonů (z důvodu bolestivosti při manipulaci, celkového ochrnutí, komatu, proto je žádoucí, 
pokud tyto služby zajišťují pracovníci řádně zaškoleni přímo v péči o lidi v terminální fázi onemocnění. Ne vždy je totiž v plném rozsahu mohou zabezpečit pracovníci 
jiných sociálních služeb. Totéž platí o komunikaci s nemocným a osobami pečujícími. Vzhledem k tomu, že většina pracovníků odlehčovací služby pracuje na částečný 

úvazek, je záměrem navýšit úvazky stávajícím pracovníkům a využít tak plně jejich zkušeností.

2014

Dotace ze státního 
rozpočtu (JMK) 

(Kč)

Dotace z rozpočtu 
obce/obcí 

(Kč)

20152014 2015

20
14

20
15

450 000 345 000 400 000

550 000 410 000 450 000
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Priority pro cílové skupiny

Vznik nové sociální služby

ORP Brno

Zá
kla

dn
í

úd
aje

 o
 sl

už
bě

Poskytovatel Sociální služba Harmonogram 
realizace 

Územní
působnost

Forma 
poskyto-

vání
Cílová skupina

Asociace pomáhající lidem 
s autismem APLA-JM sociální rehabilitace

registrace: léto 2014                
zahájení poskytování: 

listopad 2014
JMK

terénní 
a ambu-

lantní

osoby se zdravotním 
postižením – osoby 

s poruchou autistického 
spektra

Ka
pa

cit
a a

 p
er

so
ná

ln
í 

za
be

zp
eč

en
í s

lu
žb

y

Kapacita služby Výkonnost služby Počet úvazků /  
pracovníků Finanční náklady služby (Kč)

terénní ambu-
lantní pobytová

kontakty / 
intervence

osobo 
hodiny

uživatelo 
měsíce

lůžkodny / 
obložnost

přímá 
sociální 

péče
2,5 / 5 provozní mzdové celkem

denní /
roční

denní /
roční

počet 
lůžek

30 roční 4 denní - 960 / 1250 - - -

nepřímá 
péče – 

technicko 
-admini-
strativní 
personál

0,5 / 1

1 409 605 Kč 
(10 měsíců 

financováno 
z ESF 

1 331 605 Kč 
+ 2 měsíce 
financování 

z dotací 
78 000 Kč

1 580 167 Kč 
(10 měsíců 
financování 

z ESF 
a rozpočet 

ČR: 
1 424 167 Kč 
+ 2 měsíce 
financování 

z dotací 
156 000 Kč

2 989 772 Kč 
(10 měsíců 
financování 

z ESF 
a rozpočet 

ČR: 
2 755 772 Kč 
+ 2 měsíce 
financování  

z dotací 
234 000 Kč

Fin
an

čn
í 

zd
ro

je
 

slu
žb

y Úhrada od uživatelů 
(Kč)

Dotace z rozpoču JMK 
(Kč)

Dotace ze státního rozpočtu (JMK) 
(Kč)

Dotace 
z rozpočtu 
obce/obcí 

(Kč)

Příspěvek 
zřizovatele 

(Kč)

Dotace ze 
strukturál-
ních fondů 

EU (Kč)

Jiné zdroje (ÚP, sbírky, 
dary, nadace, nadační 

fondy) 
(Kč)

- 93 600 93 600 46 800 - 2 755 772 -

Zd
ův

od
ně

ní
 

po
tře

bn
os

ti 
zá

m
ěr

u

Lidé s poruchami autistického spektra tvoří různorodou skupinu, která zahrnuje osoby s mentálním postižením i s nadprůměrnými mentálními schopnostmi ostře 
kontrastujícími k nesamostatnosti a zásadním komunikačním a sociálním deficitům. Z hlediska cílových skupin tak zahrnuje osoby se zdravotním postiženími i osoby 
ohrožené sociálním vyloučením. V souvislosti s počátkem diagnostiky PAS v polovině 90. let a stárnutím populace narůstá skupina mládeže a dospělých, od kterých 
se očekává vstup do běžného života. Nabídka stávající sociální rehabilitace od jiných poskytovatelů v JmK je pro osoby s PAS nedostatečná. Zkušenosti vypodvídají 
o nepiřpravenosti pracovníků na tuto cílovou skupinu. Lidé s PAS bývají často odmítání z důvodu negativního vymezení cílové skupiny, zároveň nás kontaktují jiní 

poskytovatelé s žádostí o podporu pro své klienty, kteří řeší otázky spojené s osamostatněním a vyhledáním pracovního uplatnění . Službu plánuje využívat 25 osob, 
stále nás také kontaktují noví zájemci (akt. 10 žadatelů). Lze předpoládat, že se cílová skupina bude, s ohledem na nárůst mezi lety 2002 až 2012 o 983 %, do budoucna 

rozšiřovat.

Podpora rozvoje sociální rehabilitace pro osoby 
s duševním onemocněním a autismem
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Rozšíření stávajících sociálních služeb

ORP Brno

Zá
kla

dn
í

úd
aje

 o
 sl

už
bě

Poskytovatel Registrační číslo Sociální služba Harmonogram 
realizace 

Územní
působnost

Forma 
poskyto-

vání
Cílová skupina

Sdružení Práh 7587852 sociální 
rehabilitace

k navýšení kapacity 
a rozšíření došlo již 

v r. 2014 díky 
mimořádné dotaci 

města Brna

JMK terénní,  
ambulantní

osoby s duševním 
onemocněním

Ka
pa

cit
a a

 p
er

so
ná

ln
í 

za
be

zp
eč

en
í s

lu
žb

y

Kapacita služby Výkonnost služby
Počet úvazků /  

pracovníků Finanční náklady služby (Kč)

terénní ambu-
lantní pobytová

kontakty / 
intervence

osobo 
hodiny

uživatelo 
měsíce

lůžkodny / 
obložnost

přímá 
sociální 

péče

9,
3 (

pů
v. 

4,
6)

9,
3

provozní 618 500 618 500

denní /
roční

denní /
roční

počet 
lůžek mzdové 3 638 000 3 638 000

20
14 20 / 

200 15 / 100 -

13051 
intervencí 
(původně 

4096)

- - -
nepřímá 
péče – 

technicko 
-admini-
strativní 
personál

1,
8 (

pů
v. 

1,
65

)

1,
8 celkem 4 256 500 4 256 500

20
15 20 / 

200 15 / 100 - 2907 / 
13051 - - -

Fin
an

čn
í 

zd
ro

je
 

slu
žb

y

Úhrada od uživatelů 
(Kč)

Dotace 
z rozpoču 
JMK (Kč)

Příspěvek 
zřizovatele 

(Kč)

Dotace ze 
strukturál-
ních fondů 

EU (Kč)

Jiné zdroje (ÚP, sbírky, dary, nadace, 
nadační fondy) 

(Kč)

- - 2 879 500 377 000

879 500 - - 377 000

Zd
ův

od
ně

ní
 

po
tře

bn
os

ti 
zá

m
ěr

u

Se zlepšením možností léčby závažných duševních chorob moderními psychofarmaky se přesouvá pobyt nemocných z léčebných zařízení do komunity. Léčba 
psychofarmaky a hospitalizace zbaví duševně nemocné závažných příznaků nemoci, nevrátí jim však dovednosti ztracené v důsledku nemoci. Ambulantní služby 

nejsou schopni využívat v důsledku ztráty sociálního fungování. Z toho důvodu je potřeba rozšířit poskytování služeb v terénu, přímo tam, kde to osoby s duševním 
onemocněním potřebují. Je třeba podchytit pacienty s první atakou ve spolupráci s psychiatry již při první hospitalizaci a pomoci jim se s touto situací vyrovnat a vrátit 

se do přirozeného prostředí (do školy, do zaměstnání, samostatného bydlení) za současné podpory tohoto přirozeného prostředí (rodinných příslušníků, pedagogů, 
přátel). Zároveň je potřeba poskytnout dlouhodobou podporu osobám, které jsou postupně propouštěny z dlouhodobé hospitalizace v psychiatrické nemocnici 

a pomoci jim udržet se v přirozeném prostředí co nejdéle. K rozšíření služby sociální rehabilitace poskytované v terénu došlo již v r.2014 díky navýšení počtu 
intervencí Individuálního projektu JMK a díky jednorázové mimořádné dotaci Magistrátu města Brna. Terénní sociální rehabilitace je zaměřena na podporu v oblasti 

zvládání běžného života, bydlení, studia, práce. Ve spolupráci s Armádou spásy bude poskytována také podpora osobám s duševním onemocněním bez domova, 
v noclehárnách a Azylových domech. (3.Komunitní plán Města Brna – priorita č.3, opatření 3.1. a 3.3.)

2014

Dotace ze státního 
rozpočtu (JMK) 

(Kč)

Dotace z rozpočtu 
obce/obcí 

(Kč)

20152014 2015

20
14

20
15

- - 1 000 000

- 2 000 000 1 000 000

Priority pro cílové skupiny




