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SCHVALOVACÍ PROCES V ORGÁNECH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

Rada Jihomoravského kraje materiál projednala a doporučila ke schválení dne 15. 6. 2020 usnesením 

č. 10214/20/R152. 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje materiál schválilo dne 18. 6. 2020 usnesením č. 2798/20/31. 

Aktualizace materiálu byla schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17. 9. 2020 

usnesením č. 2948/20/Z33. 
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ÚVOD 
V roce 2020 zpracovává a finalizuje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje nový 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2021 – 2023 (dále střednědobý plán), který je 

strategickým dokumentem, který nastiňuje dlouhodobý směr Jihomoravského kraje v oblasti podpory 

a řízení rozvoje sociálních služeb na svém území. 

Kromě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb zpracovává Jihomoravský kraj také jednoleté 

Akční plány rozvoje sociálních služeb (dále akční plán). Akční plán obsahuje priority rozvoje a podpory 

sociálních služeb v daném roce s cílem zajistit aktuální potřebnost služeb. 

Akční plán obsahuje rozvojovou strategii pro konkrétní rok, která se opírá o výstupy pracovních 

skupin pro plánování sociálních služeb, tj. pracovních skupin koordinátorů KPSS či okresních týmů, na 

kterých je řešena aktuální potřebnost rozvoje a podpory sociálních služeb v území. Rozvojová 

strategie je také součástí Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb, které stanovují podporovaný 

rozvoj sociálních služeb v roce 2021. 

Pro rok 2021 nebyla dána povinnost všem sociálním službám podávat žádost o zařazení služby do 

Základní sítě sociálních služeb (dále základní síť). Žádost podávaly pouze služby, které rozvíjely své 

kapacity nad rámec základní sítě pro rok 2020, nebo služby, které aktualizovaly své údaje (cílová 

skupina, věková kategorie, název služby, aj.) 

Základní síť sociálních služeb pro rok 2021 je součástí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JMK 

pro rok 2021.  
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POPISNÁ ČÁST 

Pracovní skupiny pro plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
 

Plánování rozvoje sociálních služeb v JMK a zpracování strategických dokumentů koordinuje Odbor 

sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve spolupráci s ustanovenými pracovními 

skupinami. 

Pracovní skupina pro komunitní plán 

Jedná se o poradní skupinu vedoucího odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

Pracovní skupina je složená ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a metodiků plánování. 

Je tak zachován princip triády. Cílem pracovní skupiny je odborná i metodická podpora procesu 

plánování sociálních služeb. 

Pracovní skupina okresních týmů 

Pracovní skupina je složená z koordinátorů komunitního plánování, vedoucích sociálních odborů a 

politických zástupců obcí s rozšířenou působností. Smyslem pracovní skupiny je prohloubení 

spolupráce a metodické podpory s přesahem na okresní úroveň. 

Pracovní skupina koordinátorů komunitního plánování sociálních služeb 21 obcí s rozšířenou 

působností  

Na úrovni obcí s rozšířenou působností probíhají procesy komunitního plánování sociálních služeb 

s cílem mapování a zajištění potřeb lidí v nepříznivé sociální situaci. Cílem pracovní skupiny je 

propojení výstupů komunitního plánování na krajskou úroveň. Součástí spolupráce je i metodická 

podpora, vzájemná informovanost a spolupráce při řešení problematiky na území. 

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 

Bc. Eva Kubíčková, DiS. 

janik.radim@brno.cz 

kubickova.eva@brno.cz 

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

Bučovice Mgr. Martina Teuchnerová teuchnerova@bucovice.cz 

Hodonín Mgr. Lenka Mikušová mikusova.lenka@muhodonin.cz 

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

Ivančice Mgr. Vladimír Surovčík, MBA surovcik@muiv.cz 

Kuřim Mgr. Aneta Štěpánková stepankova@kurim.cz 

Kyjov Bc. Jana Novotná kpss@mukyjov.cz 

Mikulov Mgr. Bohdana Souchopová souchopova@mikulov.cz 

mailto:kourilova@blansko.cz
mailto:renata.spidlikova@boskovice.cz
mailto:janik.radim@brno.cz
mailto:svetla.lazova@breclav.eu
mailto:teuchnerova@bucovice.cz
mailto:mikusova.lenka@muhodonin.cz
mailto:socialni@hustopece-city.cz
mailto:surovcik@muiv.cz
mailto:stepankova@kurim.cz
mailto:kpss@mukyjov.cz
mailto:souchopova@mikulov.cz
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Harmonogram zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském 

kraji 2021  
 

duben/2018 – duben/2019 Výzkum analýzy potřebnosti sociálních služeb v 
JMK 

listopad – prosinec 2019 Setkání pracovní skupiny okresních týmů s cílem 
zpracování strategie rozvoje sociálních služeb 
po dobu platnosti SPRSS a rozvojové strategie 
na rok 2021 

prosinec 2019 Setkání pracovní skupiny pro komunitní plán 

duben2020 Zpracování Akčního plánu na rok 2021  

květen 2020 Veřejné připomínkování AP 2021 

května 2020 Zapracování připomínek 

15. června 2020 Schválení Radou JMK 

18. června 2020 Schválení Zastupitelstvem JMK 

 

  

Moravský Krumlov JUDr. Věra Bártová bartovav@mkrumlov.cz 

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

Rosice Bc. Vítězslava Vaverková vvaverkova@mesto.rosice.cz  

Slavkov u Brna Mgr. Šárka Morongová sarka.morongova@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 Zuzana Machalová, DiS. z.machalova@meuvyskov.cz 

Znojmo Bc. Tereza Muchová tereza.muchova@muznojmo.cz 

Židlochovice Bc. Lenka Brázdová brazdova@zidlochovice.cz 

mailto:bartovav@mkrumlov.cz
mailto:silvie.maturova@pohorelice.cz
mailto:vvaverkova@mesto.rosice.cz
mailto:sarka.morongova@meuslavkov.cz
mailto:sunkova@slapanice.cz
mailto:michal.kudlacek@tisnov.cz
mailto:galova@veseli-nad-moravou.cz
mailto:z.machalova@meuvyskov.cz
mailto:tereza.muchova@muznojmo.cz
mailto:brazdova@zidlochovice.cz
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Novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
V době přípravy Střednědobého plánu připravovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí novelu 

zákona o sociálních službách. V době vydání tohoto dokumentu však novela schválena nebyla, takže 

na případné změny budeme reagovat průběžně i případnou aktualizací tohoto strategického 

dokumentu. 

Návrh úpravy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon) řeší jak dílčí úpravy, tak 

zásadní změnu v kompetencích při stanovení a řízení sítí sociálních služeb včetně změny kompetencí 

ve financování sociálních služeb. 

Hlavní oblastmi realizace výše zmíněného návrhu jsou: 

 systémové změny v oblasti financování a dostupnosti sociálních služeb, 

 systémové změny v oblasti kvality sociálních služeb s větším zaměřením na potřeby klientů 

sociálních služeb, ochranu jejich života a zdraví či základních práv  

 systémové změny v oblasti optimalizace postupů k získání oprávnění k poskytování sociálních 

služeb a v oblasti optimalizace typologie a základních činností sociálních služeb 

 systémové změny v oblasti prioritizace poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí 

a podpory pro segment neformální péče, 

 systémové změny v oblasti rozvoje sociální práce ve státní správě, 

 systémové změny v oblasti nastavení vlastního výkonu rozsahu činnosti sociálních služeb. 

Nefunkčnost systému před rokem 2015 byla důvodem decentralizace na krajskou úroveň. Přechod 

financování na kraje od 1. 1. 2015 měl za hlavní cíl přiblížit procesy rozhodování situacím a potřebám 

uživatelů, tj. přesunout kompetence rozhodování o financování sociálních služeb do regionů, čímž 

mělo zároveň dojít k prohlubování spolupráce s místními samosprávami. 

MPSV navrhuje opětovné vrácení do původního stavu, tj. na centrální model. 
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ANALITICKÁ ČÁST 

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 
 

V průběhu roku 2019 se podařilo z celkově 13 plánovaných aktivit a opatření v rámci systémových 

priorit splnit 12 z nich. 

 V roce 2019 probíhala realizace aktivit v rámci všech 5 plánovaných klíčových aktivit 

individuálního projektu OSV: "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK IV", tj. 

probíhala metodická setkání s poskytovateli sociálních služeb s cílem seznámení s 

Regionálními kartami, jejich využitím a zavedením do praxe poskytovatelů sociálních služeb. 

 Prostřednictvím nových modulů Krajského informačního systému došlo k elektronizaci sběru 

žádostí do Sítě a vydávání Pověření k poskytování sociální služby. Současně probíhala 

příprava modulu „Administrace dokumentů“ k elektronizaci vydávání a podepisování 

dotačních smluv. 

 V roce 2019 probíhala setkání s aktéry komunitního plánování, tedy s pracovní skupinou 

koordinátorů komunitního plánování proběhlo, pracovní skupinou 6 okresních týmů a 

pracovní skupinou poradního orgánu vedoucího odboru sociálních věcí. 

 V modulu "Administrace dokumentů" došlo k elektronizaci podepisování a vydávání Pověření 

k poskytování sociálních služeb. Došlo k propojení Krajského informačního systému se 

spisovou službou Jihomoravského kraje. Vygenerované Pověření statutární zástupce a 

zástupce JMK v prostředí Kissos podepíše elektronicky, podepsané Pověření je poté uloženo v 

systému Kissos a poskytovatelé jej mohou kdykoliv stáhnout. 

 V roce 2019 proběhla od záštitou projektu "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v 

JMK IV." metodická setkání se službami: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, domy na půl cesty, sociálně aktivizační služby pro 

seniory a OZP, tlumočnické služby, průvodcovské a předčitatelské služby, domovy pro 

seniory, domovy se zvláštním režimem,  krizová pomoc, telefonická krizová pomoc, 

intervenční centra, terapeutické komunity, kontaktní centra, terénní programy, služby 

následné péče, azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra. Předmětem setkání 

bylo představení Regionálních karet a požadavků JMK na podobu poskytované sociální 

služby.  

 Byla zajištěna kontinuita transformačního procesu a deinstitucionalizace v JMK. V rámci 

projektu Transformace DOZP Zámek Břežany p.o. „Otevřený zámek“ byly vystavěny a 

zkolaudovány 4 rodinné domy k bydlení s podporou pro 24 osob s mentálním a 

kombinovaným postižením (Hrušovany nad Jevišovkou a Hostěradice); v rámci projektu Srdce 

v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa byly vystavěny 2 rodinné domy k 

bydlení s podporou pro 12 osob s mentálním a kombinovaným postižením (Lednice). 

 Proběhlo pokračování realizace projektu gerontologické a organizační supervize v 

příspěvkových organizacích JMK. Jedním z úkolů projektu GOS je získání a obhajoba 

certifikátu Vážka. Probíhala setkání se sociálními pracovnicemi z DOZP, DS a DZR na téma 

aktuálních problémů, jako prostředí pobytových služeb, exteriér a interiér, zajištění účasti 

uživatelů služeb ve volbách, detence. 
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Nepodařilo se naplnit opatření B. 5 Akčního plánu, tj. „Posílení kontrolních mechanismů hospodaření, 

výkaznictví a efektivity sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb 

 Naplnění opatření je přesunuto do nového Akčního plánu pro rok 2020, kdy bude vytvořena 

metodika kontrolního šetření JMK v sociálních službách. 

V rámci priorit pro jednotlivé cílové skupiny bylo do akčního plánu zařazeno celkem 88 rozvojových 

záměrů, z toho 1 záměr na vznik nové sociální služby a 87 záměrů na rozšíření stávajících služeb. 

Pro cílovou skupinu Senioři bylo do Akčního plánu zařazeno 38 rozvojových záměrů na rozšíření 

kapacity pečovatelských služeb. Pečovatelské služby požadovaly navýšení v rozsahu od 0,5 až 3 

úvazky v přímé péči. Základní síť sociálních služeb v roce 2019 tak navýšila o 73,50 úvazků v přímé 

péči. Záměr se nepodařilo naplnit pouze jedné pečovatelské službě, jelikož se nepodařilo přijmout 

nové pracovníky.  

 Byl naplněn záměr vzniku nové sociální služby - odlehčovací služby pobytové formy o 

kapacitě 18 lůžek. 

Pro cílovou skupinu Osoby se zdravotním postižením bylo v Akčním plánu zaneseno celkem 25 

rozvojových záměrů. Osobní asistence mohly navýšit kapacitu o 1 úvazek v přímé péči. V roce 2019 

došlo k rozvoji 13 osobních asistencí o celkem 12,5 úvazku v přímé péči. Při navýšení personálních 

kapacit se služby stále potýkají s nedostatkem zájemců o pracovní pozici či komplikacemi na 

pracovišti u stávajících zaměstnanců (pracovní neschopnost, pracovní úraz). 

 V roce 2019 byl plánován rozvoj kapacit chráněného bydlení o 23 lůžek, přičemž se podařilo 

navýšit Základní síť sociálních služeb o 18 lůžek.  

 Záměr navýšení kapacity o 7 lůžek poskytovatele Domov pro mne, z.s. nebyl uskutečněn 

z důvodu nezískání nových bytů. Záměr je přesunut do dalšího plánovacího roku. 

 Záměr navýšení kapacity o 4 lůžka poskytovatele Diakonie ČCE - středisko v Brně byl 

uskutečněn částečně, a to navýšením o 2 lůžka. Navýšení počtu lůžek je přímo závislé na 

poskytnutí bytů v celoměstském zájmu pro poskytování sociální služby. Rada města Brna na 

své R7/136 schůzi schválila poskytnutí max. 4 bytů, dosud byl však předán pouze 1 byt, proto 

mohlo dojít k navýšení pouze o 2 lůžka na kapacitu 13 lůžek v roce 2019. Organizace nadále 

vyjednává o přidělení dalších bytů pro navýšení kapacity. 

 V souvislosti s podporou služeb pro osoby s duševním onemocněním byl umožněn rozvoj o 

13,33 úvazků v přímé péči službám sociální rehabilitace. Rozvoj se nepodařilo naplnit u 

jednoho poskytovatele v rozsahu 1 úvazku. 

Pro cílovou skupinu Děti, mládež a rodina nedošlo v roce 2019 v rámci Základní sítě sociálních služeb 

k rozvoji sociální služby. 

Pro cílovou skupinu Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi nedošlo v roce 2019 

v rámci Základní sítě sociálních služeb k rozvoji sociální služby. 
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Nákladovost sociálních služeb v roce 2021 

Rozpočtový 
rok 2021 

Druh 
sociálních 

služeb 

Celkové 
předpokládané 

náklady 

Požadovaná výše 
dotace z kapitoly 

313-MPSV 

Předpokládaná 
spoluúčast kraje 

Předpokládaná 
spoluúčast obce 

 

 
Výše nákladů - 

poradenství 

Výše dotace 
MPSV - 

poradenství 

Výše prostředků 
kraje - 

poradenství 

Výše prostředků 
obcí - 

poradenství 

Odborné 
sociální 

poradenství 
52 693 872 39 853 100 3 208 700 9 377 004 

Celkem 
odborné 
sociální 

poradenství 

52 693 872 39 853 100 3 208 700 9 377 004 

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 

108 550 944 68 347 900 6 475 000 6 551 113 

Pečovatelsk
á služba 

448 274 016 225 220 500 17 482 800 94 585 704 

Tísňová 
péče 

3 175 200 2 614 100 190 500 190 524 

Průvodcovsk
é a 

předčitatels
ké služby 

1 203 840 734 100 72 200 72 261 

Podpora 
samostatné
ho bydlení 

2 073 600 1 469 900 124 400 124 432 

Odlehčovací 
služby - 
terén 

4 623 840 2 258 300 178 200 277 561 

Odlehčovací 
služby - 
pobyt 

94 710 000 64 574 500 4 607 700 7 159 720 

Centra 
denních 
služeb 

15 046 044 9 936 900 808 400 997 125 

Denní 
stacionáře 

90 624 144 60 023 500 4 955 200 5 919 697 

Týdenní 
stacionáře 

32 054 400 14 894 400 1 835 500 1 293 743 

Domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

477 456 500 236 070 300 50 648 800 9 399 426 

Domovy pro 
seniory 

1 034 264 000 402 853 800 56 999 800 63 494 054 

Domovy se 
zvláštním 
režimem 

1 264 542 500 436 631 500 90 087 600 54 597 402 
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Chráněné 
bydlení 

331 785 000 102 375 000 12 405 600 6 133 657 

Sociální 
služby 

poskytovan
é ve 

zdravotnický
ch 

zařízeních 
lůžkové 

péče 

5 110 000 1 287 500 307 400 307 480 

Celkem 
služby 

sociální 
péče 

3 913 494 028 1 629 292 200 247 179 100 251 103 899 

Služby 
sociální 

prevence 

Výše nákladů – 
služby sociální 

prevence 

Výše dotace 
MPSV - služby 
sociální péče 

Výše prostředků 
kraje - služby 

sociální prevence 

Výše prostředků 
obcí - služby 

sociální prevence 

Raná péče 22 514 688 17 223 500 1 463 100 3 827 852 

Telefonická 
krizová 
pomoc 

3 168 000 2 423 500 205 900 538 580 

Tlumočnické 
služby 

4 154 880 3 178 300 270 000 706 397 

Azylové 
domy 

127 585 750 0 0 0 

Domy na půl 
cesty 

0 0 0 0 

Kontaktní 
centra 

22 096 152 16 697 900 1 418 500 3 711 041 

Krizová 
pomoc 

13 708 440 10 486 700 732 700 2 488 783 

Intervenční 
centra 

3 790 800 0 0 0 

Nízkoprahov
á denní 
centra 

11 108 448 8 497 600 721 800 1 888 685 

Nízkoprahov
á zařízení 
pro děti a 

mládež 

42 239 184 27 663 000 2 528 500 11 407 361 

Noclehárny 15 282 540 9 895 800 806 700 2 784 697 

Služby 
následné 

péče 
1 989 000 1 521 500 129 200 338 215 

Služby 
následné 

péče - pobyt 
0 0 0 0 
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Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny 
s dětmi 

30 559 932 0 0 0 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

8 432 424 5 607 400 548 000 2 276 862 

Sociálně 
terapeutické 

dílny 
23 955 360 0 0 0 

Terapeutick
é komunity 

0 0 0 0 

Terénní 
programy 

27 237 888 20 836 300 1 644 100 4 756 804 

Sociální 
rehabilitace 

- pobyt 
0 0 0 0 

Sociální 
rehabilitace 

86 476 440 66 153 600 5 620 000 14 701 963 

Celkem 
služby 

sociální 
prevence 

444 299 926 190 185 100 16 088 500 49 427 239 

Celkem za všechny sociální 
služby 

4 410 487 826 1 859 330 400 266 476 300 309 908 142 
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Předpokládaná míra spolufinancování sociálních služeb z úrovně Jihomoravského 

kraje a obcí s rozšířenou působností dle Pravidel financování na léta 2021 – 2022 
Procento spolufinancování služby z úrovně Jihomoravského kraje a obcí 

 
 

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 převažující cílovou skupinou osob, které jsou obětmi domácího násilí 
nebo trestních 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) 
8 16 0 

příspěvkové organizace 
Jihomoravského kraje 

0 0 24 

 
 

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) 
18 6 0 

příspěvkové organizace 
Jihomoravského kraje 

0 0 24 

 
 

služby sociální prevence: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, krizová 
pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, terapeutické komunity, terénní 

programy, sociální rehabilitace 

forma poskytovatele služby: 
   

obce a příspěvkové organizace obcí 20 3,5 0 

nestátní neziskové organizace, 
obchodní organizace (fyzické  

a právnické osoby) 
17 6,5 0 

příspěvkové organizace 
Jihomoravského kraje 

0 0 23,5 

 
 

služby sociální prevence: intervenční centra, sociálně terapeutické dílny, domy na půl cesty, azylové domy 

forma poskytovatele služby: 
   

obce a příspěvkové organizace obcí 20 3,5 0 
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nestátní neziskové organizace, 
obchodní organizace (fyzické  

a právnické osoby) 
20 3,5 0 

příspěvkové organizace 
Jihomoravského kraje 

0 0 23,5 

 
 

služby sociální prevence: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

forma poskytovatele služby: 
   

obce a příspěvkové organizace obcí 30 3,5 0 

nestátní neziskové organizace, 

obchodní organizace (fyzické  

a právnické osoby) 

27 6,5 0 

příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje 
0 0 33,5 

 
 

služby sociální péče (bez pečovatelské služby) 

forma poskytovatele služby: 
   

obce a příspěvkové organizace obcí 9,5 2,5 0 

nestátní neziskové organizace, 

obchodní organizace (fyzické  

a právnické osoby) 

6 6 0 

příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje 
0 0 12 

 

 

služby sociální péče: pečovatelská služba 

forma poskytovatele služby:    

obce a příspěvkové organizace obcí 22 3 0 

nestátní neziskové organizace, 

obchodní organizace (fyzické  

a právnické osoby) 

20 5 0 

příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje 
0 0 25 

 

Procenta spoluúčasti ze strany obcí jsou nastavována pro potřeby výpočtu finančních podpor č. 1 a č. 
3 poskytované Jihomoravským krajem ze svého, potažmo státního rozpočtu či rozpočtu ESF. Procenta 
spoluúčasti byla nastavena v souladu s multizdrojovým financováním sociálních služeb jakožto jedna 
ze složek v rámci tzv. vyrovnávací platby. Pro dotační řízení obcí mají tato procenta doporučující 
charakter. Obce mohou poskytovatelům sociálních služeb poskytnout finanční podporu v jiné výši.  
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STRATEGICKÁ ČÁST 

Rozvojová strategie sociálních služeb v JMK pro rok 2021 

 

Cílem strategie Jihomoravského kraje pro rok 2021, 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 2021 jsou stanovené celokrajské rozvojové priority, současně je však dán dílčí prostor pro 

realizaci priorit vyplývajících ze specifických potřeb jednotlivých okresů nebo obcí s rozšířenou 

působností 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 2020 

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

služeb již zařazených v Základní síti pro rok 2020 nad rámec kapacit uvedených v Základní síti 

2020 
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Přehled rozvojových priorit JMK pro rok 2021 

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 2019, tj. k datu 31. 12. 

2019. 

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 2019, tj. k datu 31. 12. 

2019. 

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 2019, tj. k datu 31. 12. 

2019. 

chráněné bydlení  

 vznik a rozšíření stávající služby v souladu s Doporučeným 

postupem MPSV č. 4/2018 Materiálně - technický standard pro 

služby sociální péče poskytované pobytovou formou1 

 pouze pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením  

 

 

 

 

 

 

                                     
1
 Viz. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+MTS+4_2018+IROP+81
%2C82.pdf/0373f8cc-c642-d1e1-4fde-437e6d3b1224 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+MTS+4_2018+IROP+81%2C82.pdf/0373f8cc-c642-d1e1-4fde-437e6d3b1224
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+MTS+4_2018+IROP+81%2C82.pdf/0373f8cc-c642-d1e1-4fde-437e6d3b1224
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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 

 vznik služby domov pro osoby se 

zdravotním postižením pouze pro 

cílovou skupinu osoby ohrožené 

sociálním vyloučením (osoby 

s vícečetnými diagnózami); maximálně 

do výše 30 lůžek na území 

 rozšíření stávajících služeb sociální 

rehabilitace v ambulantní a terénní 

formě poskytování pro specifickou 

cílovou skupinu osoby s duševním 

onemocněním; maximálně do výše 5 

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 

 rozšíření stávajících služeb sociální 

rehabilitace v ambulantní a terénní 

formě poskytování pro specifickou 

cílovou skupinu osoby s duševním 

onemocněním; maximálně do výše 

celkem 13,5 úvazků v přímé péči na 

území okresu (z nichž je 4,0 úvazku 

přímé péče alokováno pro okres Břeclav)  

 rozvoj stávající služby nízkoprahová 

denní centra, u kterých je splněna 

podmínka, že ORP příslušná k sídlu 

zařízení v roce 2019 naplnila 

předpokládanou procentní míru 

spolufinancování obcí služeb sociální 

péče, tj. 8%; maximálně do výše 2,0 

úvazku pracovníků přímé péče na území 

 vznik nové služby nízkoprahová denní 

centra; maximálně do výše celkem 8 

úvazků v přímé péči 

 Změna registrace chráněného bydlení 

na domov pro osoby se zdravotním 

postižením z důvodu potřeby zajištění 

vyšší míry péče a podpory uživatelům 

služby; maximálně do výše 12 lůžek na 

okres Brno - město 
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území 

 rozšíření stávajících služeb osobní 

asistence, u kterých je splněna 

podmínka, že ORP příslušná k sídlu 

zařízení v roce 2019 naplnila 

předpokládanou procentní míru 

spolufinancování obcí služeb sociální 

péče, tj. 8%; maximálně do výše 1,0 

úvazků pracovníků přímé péče 

 Změna registrace chráněného bydlení 

na domov se zvláštním režimem 

z důvodu potřeby zajištění vyšší míry 

péče a podpory uživatelům služby; 

maximálně do výše 20 lůžek na území 

 rozšíření stávajících služeb – domovy se 

zvláštním režimem, u kterých je splněna 

podmínka, že ORP příslušná k sídlu 

zařízení v roce 2019 naplnila 

předpokládanou procentní míru 

spolufinancování obcí služeb sociální 

péče, tj. 8%; maximálně do výše 6 lůžek 

na území 

ORP Židlochovice 

 rozšíření stávajících služeb pečovatelská 

služba, která nabízí a následně poskytuje 

služby dle potřeb uživatelů v rozsahu 

min. 84 hodin/týden, včetně víkendů a 

svátků, a u které je splněna podmínka, 

že ORP příslušná k sídlu zařízení v roce 

2019 naplnila předpokládanou procentní 

míru spolufinancování obcí pečovatelské 

služby, tj. 22%, přičemž rozvoj je reakcí 

na regionálně identifikované potřeby v 

území, deklarované zástupci ORP, 

s ohledem na identifikované potřeby 

v území, tj.: 

- okres Brno-venkov maximálně do 

výše 8 úvazků na území, z toho: 

o ORP Tišnov maximálně do výše 2 

úvazků na území 

o ORP Rosice maximálně do výše 2 

úvazků na území 

o ORP Ivančice maximálně do výše 

1 úvazku na území 

o ORP Židlochovice maximálně do 

   JMK 
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výše 2 úvazků na území 

o ORP Šlapanice maximálně do 

výše 1 úvazku na území 

- okres Brno maximálně do výše 11 

úvazků na území 

- okres Břeclav maximálně do výše 5 

úvazků na území, z toho: 

o ORP Hustopeče maximálně do 

výše 2 úvazků na území 

o ORP Mikulov maximálně do výše 

1 úvazku na území 

o ORP Břeclav maximálně do výše 

2 úvazků na území 

- okres Znojmo maximálně do výše 2 

úvazků na území 

- okres Blansko maximálně do výše 5 

úvazků na území, z toho: 

o ORP Blansko maximálně do výše 

3 úvazků na území 

o ORP Boskovice maximálně do 

výše 2 úvazků na území 

- okres Hodonín maximálně do výše 9 

úvazků na území, z toho: 

o ORP Hodonín maximálně do 

výše 3 úvazků na území 

o ORP Kyjov maximálně do výše 3 

úvazků na území 

o ORP Veselí nad Moravou 

maximálně do výše 3 úvazků na 

území 

- okres Vyškov maximálně do výše 3 

úvazků na území, z toho: 

o ORP Vyškov maximálně do výše 

2,5 úvazků na území 

o ORP Bučovice, Slavkov 

maximálně do výše 0,5 úvazků 

na území 

 rozšíření stávajících služeb denní 

stacionáře pro osoby s mentálním 

postižením, kombinovanými vadami 

(včetně PAS), u kterých je splněna 

podmínka, že ORP příslušná k sídlu 

zařízení v roce 2019 naplnila 

předpokládanou procentní míru 

spolufinancování obcí služeb sociální 

péče, tj. 8%; maximálně do výše 1,0 

ORP Hodonín 
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úvazků pracovníků přímé péče na území 

 rozvoj stávající služby – nízkoprahová 

denní centra, u kterých je splněna 

podmínka, že ORP příslušná k sídlu 

zařízení v roce 2019 naplnila 

předpokládanou procentní míru 

spolufinancování obcí služeb sociální 

péče, tj. 8%; maximálně do výše 1,0 

úvazku pracovníků přímé péče na území 

 rozšíření stávajících služeb denní 

stacionáře pro osoby s mentálním 

postižením, kombinovanými vadami 

(včetně PAS), u kterých je splněna 

podmínka, že ORP příslušná k sídlu 

zařízení v roce 2019 naplnila 

předpokládanou procentní míru 

spolufinancování obcí služeb sociální 

péče, tj. 8%; maximálně do výše 1,0 

úvazků pracovníků přímé péče na území 

ORP Kyjov 

 rozšíření stávajících služeb denní 

stacionáře pro osoby s mentálním 

postižením, kombinovanými vadami 

(včetně PAS), u kterých je splněna 

podmínka, že ORP příslušná k sídlu 

zařízení v roce 2019 naplnila 

předpokládanou procentní míru 

spolufinancování obcí služeb sociální 

péče, tj. 8%; maximálně do výše 1,0 

úvazků pracovníků přímé péče na území 

 vznik nové služby – nízkoprahová denní 

centra maximálně do výše 2,0 úvazků 

pracovníků přímé péče na území 

ORP Veselí nad Moravou 

 rozšíření stávajících služeb denní 

stacionáře pro osoby s mentálním 

postižením, kombinovanými vadami 

(včetně PAS), u kterých je splněna 

podmínka, že ORP příslušná k sídlu 

zařízení v roce 2019 naplnila 

předpokládanou procentní míru 

spolufinancování obcí služeb sociální 

péče, tj. 8%; maximálně do výše 2,0 

úvazků pracovníků přímé péče na území 

ORP Znojmo 
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 rozšíření stávající služby – pobytové 

odlehčovací služby pro osoby se 

zdravotním postižením, u kterých je 

splněna podmínka, že ORP příslušná 

k sídlu zařízení v roce 2019 naplnila 

předpokládanou procentní míru 

spolufinancování obcí služeb sociální 

péče, tj. 8%; maximálně do 4 lůžek na 

území 

ORP Hustopeče 

 vznik nové služby – pobytové 

odlehčovací služby; maximálně do 5 

lůžek na území 

ORP Slavkov u Brna 

 vznik nové služby – pobytové 

odlehčovací služby v území, kde služba 

absentuje, za podmínky povinného 

podílu spolufinancování obcí 

s rozšířenou působností, která je 

příslušná k sídlu zařízení, a to dle 

platných Pravidel financování, dále za 

podmínky neuskutečnění záměru 

budování nových kapacit zřizovaných 

Jihomoravským krajem; maximálně do 

10 lůžek na území 

ORP Ivančice 

 vznik nové služby – domovy pro seniory 

v území, kde služba absentuje, za 

podmínky povinného podílu 

spolufinancování obcí s rozšířenou 

působností, která je příslušná k sídlu 

zařízení, a to dle platných Pravidel 

financování, dále za podmínky 

neuskutečnění záměru budování nových 

kapacit zřizovaných Jihomoravským 

krajem; maximálně do 30 lůžek na území 

 vznik nové služby – domovy se 

zvláštním režimem v území, kde služba 

absentuje, za podmínky povinného 

podílu spolufinancování obcí 

s rozšířenou působností, která je 

příslušná k sídlu zařízení, a to dle 

platných Pravidel financování, dále za 
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podmínky neuskutečnění záměru 

budování nových kapacit zřizované 

Jihomoravským krajem, dále za 

podmínky souladu podoby poskytované 

služby s Doporučeným postupem MPSV 

č. 4/2018 materiálně technický standard 

pro služby sociální péče poskytované 

pobytovou formou2 

 

Pro zařazení rozvojového záměru sociálních služeb odpovídajícímu výše uvedené rozvojové 

strategii do Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2021 (a současně tedy do Akčního plánu 

rozvoje sociálních služeb pro rok 2021) 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 2021 

 deklarace potřebnosti je potvrzena schvalovacími orgány obcí a do 1. 5. 2020 předána na 

Odbor sociálních věcí – oddělení koncepce a plánování. 

 

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. 

 

Žádost o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb bylo možné zasílat v období od 17. 

2. 2020 do 28. 2. 2020. 

Nově žádosti podávaly pouze sociální služby, které se pro rok 2021 kapacitně rozvíjí nebo mění 

uvedené údaje obsažené v Základní síti sociálních služeb v roce 2020. tato změna má za cíl 

zjednodušení administrativy a zajištění stability Základní sítě sociálních služeb v JMK. 

Jihomoravský kraj obdržel celkem 144 žádostí o zařazení do Základní sítě sociálních služeb, z toho 39 

žádostí bylo aktualizujících údaje a 105 žádostí rozvojových. 

 

V termínu od 31. 7. 2020 do 7. 8. 2020 probíhal sběr žádostí o aktualizaci údajů v podobě 

poskytování sociální služby. Jihomoravský kraj obdržel celkem 54 žádostí o provedení změn. Po 

zhodnocení zaslaných formulářů proběhla změna v údajích a kapacitách u 47 sociálních služeb. 

                                     
2
 Viz. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+MTS+4_2018+IROP+81
%2C82.pdf/0373f8cc-c642-d1e1-4fde-437e6d3b1224 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+MTS+4_2018+IROP+81%2C82.pdf/0373f8cc-c642-d1e1-4fde-437e6d3b1224
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+MTS+4_2018+IROP+81%2C82.pdf/0373f8cc-c642-d1e1-4fde-437e6d3b1224
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SYSTÉMOVÉ PRIORITY 
 

PRIORITA A Podpora procesu plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

Opatření A. 1 Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. 
 
Opatření A. 2 Podpora vzájemné spolupráce a partnerství Jihomoravského kraji a 21 obcí s rozšířenou 
působností v oblasti komunitního plánování a procesů síťování sociálních služeb. 

 

PRIORITA B Podpora řízení krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji a její optimalizace 
s ohledem na potřebnost, dostupnost a kvalitu sociálních služeb a finanční udržitelnost Sítě 

Opatření B. 1 Zpracování jednoletých akčních plánů rozvoje sociálních služeb 
 
Opatření B. 2 Realizace individuálního projektu na financování služeb sociální prevence. 
 
Opatření B. 3 Nastavení kontrolních mechanismů hospodaření, výkaznictví a efektivity sociálních 
služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb. 
 
Opatření B. 4 Správa krajského informačního systému sociálních služeb Jihomoravského kraje s cílem 
zajištění dat pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti sociálních služeb. 

PRIORITA C Podpora zvyšování kvality sociálních služeb 

Opatření C. 1 Podpora kvality poskytovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji formou 

metodické podpory poskytovatelů sociálních služeb v návaznosti na zavádění Regionálních karet 

sociálních služeb do praxe poskytovatelů.  

Opatření C. 2 Podpora procesu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb  

Opatření C. 3 Podpora procesu reformy péče o duševní zdraví 

Opatření C.4 Podpora dostupnosti paliativní péče v Jihomoravském kraji 

 

PRIORITA D Podpora informovanosti o sociálních službách 

Opatření D. 1 Podpora informovanosti o roli sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

Opatření D. 2 Správa Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb a jeho aktualizace 
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Priorita A Podpora procesu plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

Opatření A. 1 Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. 

Popis a cíl opatření Opatření podporuje další zkvalitnění procesů plánování rozvoje 
a dostupnosti sociálních služeb na krajské úrovni, jehož cílem je efektivně 
nastavená a řízená síť sociálních služeb odpovídající skutečným potřebám 
a dostupným zdrojům. 

V Jihomoravském kraji je nastavena spolupráce mezi Jihomoravským krajem 
a obcemi s rozšířenou působností skrze pravidelná setkávání pracovních 
skupin, jejichž cílem je zachování a upevňování funkčního a efektivního 
procesu plánování sociálních služeb v JMK. 

V období platnosti nového SPRSS bude podoba pracovních skupin 
zachována, dojde však k vyjasnění smyslu a účelu jednotlivých pracovních 
skupin v systému plánování sociálních služeb na krajské úrovni a v procesu 
řízení krajské sítě sociálních služeb. 

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. 

 Pracovní skupina okresních týmů složená se zástupců koordinátorů 
komunitního plánování, vedoucích sociálních odborů obcí s rozšířenou 
působností a zástupců samospráv 

Záměrem Jihomoravského kraje v roce 2021 bude je zajistit pravidelné 
setkávání pracovních skupin. Tak bude podpořena odborná a metodická 
stránka procesu plánování sociálních služeb, jeho aktivní naplňování na 
místní i krajské úrovni, včetně vzájemné spolupráce. Tématem setkávání 
budou především aktivity související s řízením, optimalizací a financováním 
krajské sítě sociálních služeb. 

Bude dán prostor pro setkávání s poskytovateli sociálních služeb dle 
potřebného a požadovaného tématu. Jihomoravský kraj chce zvýšit 
metodickou podporu poskytovatelům sociálních služeb. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

1. Pravidelné setkávání a podpora činnosti pracovních skupin na krajské 
úrovni 

2. Tvorba Akčních plánů na příslušný kalendářní rok 

3. Pravidelný roční monitoring plnění priorit a opatření strategických 
dokumentů – Střednědobého a Akčních plánů 

4. Tematické setkávání s poskytovateli sociálních služeb a jejich metodická 
podpora 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, pracovní skupiny 

Časový horizont průběžně 

Předpokládané náklady náklady spojené s organizačně-technickým zázemím pro činnost pracovních 
skupin a s grafickým zpracováním a tiskem akčních plánů   
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Finanční zdroje Jihomoravský kraj, v případě realizace individuálního projektu využití 
finančních prostředků EU dle dílčí části rozpočtu příslušné aktivity projektu 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

 počet setkání pracovních skupin 

 zpracované a schválené Akční plány na příslušný kalendářní rok 

 zpracované informativní zprávy o naplňování priorit a opatření SPRSS – 
Akčních plánů předložené do schvalovacích orgánů Jihomoravského 
kraje 

 Počet realizovaných setkání s poskytovateli sociálních služeb a jejich 
metodická podpora 

 

Opatření A. 2 Podpora vzájemné spolupráce a partnerství Jihomoravského kraji a 21 
obcí s rozšířenou působností v oblasti komunitního plánování a procesů 
síťování sociálních služeb. 

Popis a cíl opatření Nepostradatelnými partnery procesu plánování dostupnosti sociálních 
služeb v Jihomoravském kraji jsou obce s rozšířenou působností (dále také 
ORP. Cílem aktivity je další podpora plánování na místní úrovni všech 
21 ORP a úzká spolupráce s Jihomoravským krajem v oblasti řízení, 
optimalizace a financování krajské sítě sociálních služeb. 

Cílem opatření je také podpora vzájemné spolupráce mezi obcemi 
a realizace procesu síťování sociálních služeb probíhajícího na úrovni 
jednotlivých okresů.  

S cílem zefektivnění procesu komunitního plánování na obecní úrovni a 
metodické podpory koordinátorů KPSS bude JMK realizovat kulaté 
stoly/semináře dle potřebných a požadovaných témat (např. Regionální 
karty, financování, kontroly, vykazování, potřeby cílových skupin,..). 

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 v daném okrese. 
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. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

1. Setkávání zástupců Jihomoravského kraje a 21 obcí s rozšířenou 
působností 

2. Každoroční předávání výstupů z plánovacích procesů v ORP na JMK – 
podklady pro krajské strategické dokumenty, provázanost s financováním 

3. Setkávání okresních týmů – nastavování minimální sítě služeb v území 

4. Tematické semináře pro koordinátory KPSS 

Realizátor Jihomoravský kraj, 21 obcí s rozšířenou působností 

Časový horizont průběžně v daném období 

Předpokládané náklady náklady spojené s organizačně-technickým zázemím pro realizovaná 
setkávání 

Finanční zdroje Jihomoravský kraj, v případě realizace individuálního projektu využití 
finančních prostředků EU dle nadcenění příslušné aktivity projektu 
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Výstupy a hodnotící 
indikátory 

 počet setkání se zástupci ORP   

 počet setkání okresních týmů 

 každoroční počet předaných podkladů – výstupů z procesu 
komunitního plánování sociálních služeb 21 obcí s rozšířenou 
působností na JMK 

 Počet realizovaných tematických seminářů pro koordinátory KPSS 
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Priorita B Podpora řízení krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji a její 

optimalizace s ohledem na potřebnost, dostupnost a kvalitu sociálních služeb a finanční 

udržitelnost Sítě 

Opatření B. 1 Zpracování jednoletých akčních plánů rozvoje sociálních služeb 

Popis a cíl opatření Akční plány představují jednoleté prováděcí dokumenty Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Jejich každoroční 
sestavování umožňuje Jihomoravskému kraji definování strategie v oblasti 
podpory sociálních služeb s ohledem na potřeby, priority a aktuální 
dostupné finanční zdroje. Prostřednictvím Akčních plánů může být stávající 
krajská síť sociálních služeb doplněna o nové služby nebo potřebné 
kapacity. 

Akční plány budou každoročně definovat podobu a nákladovost 
podporované sítě sociálních služeb v kraji a stanoví rozvojovou strategii na 
příslušný rok. 

S ohledem na krajem stanovenou rozvojovou koncepci, obce s rozšířenou 
působností odevzdávají 1x ročně na JMK záměry na rozvoj služeb (vznik 
nových/rozšíření stávajících) získané v rámci procesu komunitního 
plánování sociálních služeb.  

Jihomoravský kraj v návaznosti na záměry rozvoje sociálních služeb z území 
JMK a v souladu se strategií SPRSS vytvoří rozvojovou strategii pro daný rok. 

V návaznosti na vytvořenou Síť sociálních služeb deklarují obce s rozšířenou 
působností potřebnost rozvoje služeb na svém území přiložením rozhodnutí 
orgánů obce o spoluúčasti obce při financování sociální služby. 

V roce 2021 bude zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 
2022. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

1. Tvorba jednoletých Akčních plánů ve spolupráci se zástupci 21 ORP 
a pracovními skupinami 

2. Každoroční vyhodnocení realizace opatření a aktivit Akčního plánu 

3. Veřejné připomínkování Akčních plánů, zapracování připomínek 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, pracovní skupiny 

Časový horizont průběžně dle níže uvedeného harmonogramu 

1. vyhodnocení realizace Akčního plánu předchozího roku, stanovení 
rozvojové strategie 

2. odevzdání rozvojových záměrů sociálních služeb z obcí s rozšířenou 
působností na Jihomoravský kraj pro tvorbu akčního plánu na následující 
rok 

3. odevzdání deklarace potřebnosti rozvoje sociálních služeb s rozhodnutím 
samosprávních orgánů o spoluúčasti obce na spolufinancování služby. 

3. předložení zpracovaného Akčního plánu do schvalovacích orgánů JMK 

Předpokládané náklady náklady spojené s grafickým zpracováním a tiskem Akčních plánů   

Finanční zdroje Jihomoravský kraj 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

 zpracované a schválené Akční plány na příslušný kalendářní rok 

 zpracované vyhodnocení Akčních plánů za příslušný kalendářní rok 
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Opatření B. 2 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 probíhaly v rozmezí od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019. 
 
Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu „Vybrané služby sociální 
prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, který je finančně podpořen v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity projektu budou probíhat v 
období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021.  
 
Poskytované sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, sociálně terapeutické 
dílny. 
 
Cílem projektů je pomoci převážně sociálně vyloučeným osobám nebo 
osobám ohroženým sociálním vyloučením plně se zapojit do ekonomického, 
sociálního a kulturního života společnosti, zvýšit jejich uplatnitelnost ve 
společnosti a na trhu práce.  
 
Od 1. 1. 2020 realizuje Jihomoravský kraj projekt: „Podpora vybraných 
služeb na území JMK“, do kterého se zařadily služby osobní asistence. Daný 
projekt nahrazuje financování osobních asistencí dle §105 zákona o 
sociálních službách. 
 
Mezi hlavní přínosy projektu patří zejména ekonomická stabilita vybraných 
poskytovatelů sociálních služeb, personální stabilita a rozvoj kvality 
poskytovaných služeb. Výsledkem je zlepšení podmínek poskytování služeb 
a také větší spokojenost uživatelů.  

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

1. uzavření smluv s vybranými poskytovateli služeb v rámci veřejných 
zakázek  
2. financování sociálních služeb  

Realizátor Jihomoravský kraj, členové realizačního týmu projektu 

Časový horizont: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021 

Předpokládané náklady: … 

Finanční zdroje Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR 

Výstupy a hodnotící 
indikátory: 

 objem vyčerpaných finančních prostředků 
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Opatření B. 3 Nastavení kontrolních mechanismů hospodaření, výkaznictví a efektivity 
sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb. 

Popis a cíl opatření Záměrem JMK v následujícím období je provádět pravidelné kontroly 
a vyhodnocování činnosti poskytovatelů sociálních služeb zařazených do 
podporované krajské sítě sociálních služeb. Kontrolní šetření je realizováno 
zaměstnanci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
a bude zacílené jak na finanční oblast, tak na kontrolu efektivity a 
výkaznictví poskytovaných služeb. 

Od roku 2020 bude Jihomoravský kraj realizovat monitorovací návštěvy u 
sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb. Předmětem 
návštěv bude metodická podpora zavádění regionálních karet, ale i náhled 
do obsahu sociálních služeb. 

Kontrola kvalitativních prvků poskytování sociální služby bude součástí 
kontroly odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

V roce 2021 budou probíhat monitorovací návštěvy u poskytovatelů 
sociálních služeb. Pro jednotlivé sociální služby budou uspořádána dvě 
společná setkání, kde bude představena metodika monitorovacích návštěv. 
Po uskutečněné návštěvě proběhne další setkání s cílem shrnutí výstupů a 
další metodické podpory poskytovatelům služeb. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

1. Nastavení kontrolních mechanismů  

2. Realizace kontrolních šetření v sociálních službách 

3. Provázání výstupů s financováním sociálních služeb 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí 

Časový horizont průběžně v daném období 

Předpokládané náklady náklady spojené s cestovným a mzdovými prostředky pracovníků odboru 
sociálních věcí 

Finanční zdroje Jihomoravský kraj 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

 zpracované dokumenty k realizaci kontrolních šetření 

 počet provedených kontrolních šetření v daném roce 

 

Opatření B. 4 Správa krajského informačního systému sociálních služeb Jihomoravského 
kraje s cílem zajištění dat pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a 
účelnosti sociálních služeb. 

Popis a cíl opatření Cílem aktivity je zefektivnění nástrojů pro řízení krajské sítě sociálních 
služeb. Krajský informační systém sociálních služeb byl v minulých letech 
rozšířen o nové moduly, díky kterým může Jihomoravský kraj provádět 
hlubší analýzy (poskytovatelů, uživatelů, finančních toků) v návaznosti na síť 
sociálních služeb a v souladu se střednědobým plánováním. 
Prostřednictvím Krajského informačního systému došlo ze strany JMK 
k elektronizaci procesů spojených se zařazením sociální služby v krajské síti 
sociálních služeb (Elektronizace procesu žádostí do Sítě, vydávání Pověření, 



 

 

30 

 

elektronické podepisování smluv o poskytnutí finančních prostředků). 

V následujícím období je potřeba zkvalitnit prostředí krajského 
informačního systému, zajistit jeho aktuálnost a přehlednost. 

Ve spolupráci s dodavateli bude zvyšována úroveň a kvalita funkcionalit 
modulů. 

Správa aplikace bude zajištěna odborem sociálních věcí Krajského úřadu 
JMK. Udržitelnost databáze zahrnující aktualizaci modulů bude řešena 
prostřednictvím servisní smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

1. Provoz aplikace na základě servisní smlouvy s vybraným dodavatelem 

2. Zkvalitňování úrovně modulů 

Realizátor JMK – odbor sociálních věcí 

Časový horizont: průběžně  

Předpokládané náklady  

Finanční zdroje Jihomoravský kraj 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

 Funkční a uživatelsky přívětivý krajský informační systém 

 
  



 

 

31 

 

Priorita C Podpora zvyšování kvality sociálních služeb 

Opatření C. 1 Podpora kvality poskytovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
formou metodické podpory poskytovatelů sociálních služeb v návaznosti 
na zavádění Regionálních karet sociálních služeb do praxe poskytovatelů. 

Popis a cíl opatření Jihomoravský kraj dlouhodobě usiluje o zvyšování kvality sociálních služeb, 
které tvoří krajskou síť sociálních služeb a jsou financovány z veřejných 
rozpočtů. Pro kraj, stejně jako pro další poskytovatele finančních 
prostředků, je aktuální otázka rovnováhy mezi ekonomickou realitou, která 
klade jasná omezení z hlediska nákladů na poskytování služeb, nabízenou 
kvalitou a dostupností těchto služeb. 

Cílem opatření je další podpora zvyšování kvality sociálních služeb 
poskytovaných v zařízeních na území Jihomoravského kraje.  

V návaznosti na představení a zavádění Regionálních karet a na požadavky 
JMK na jednotlivé druhy sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb 
registrovaných a působících na území JMK budou v navazujícím 
individuálním projektu: „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK 
V.“ realizované monitorovací návštěvy zástupců JMK v sociálních službách s 
cílem metodické podpory a monitoringu plnění požadavků dle zavedených 
Regionálních karet pro jednotlivé druhy sociálních služeb. 

Dále budou realizována metodická setkání se zadavateli a poskytovateli 
sociálních služeb. Předmět setkání bude představení průběhu monitorovací 
návštěvy a následně její zhodnocení. 

"Monitorovací týmy", které budou provádět monitorovací návštěvy v 
sociálních službách (složené vždy z odborného pracovníka JMK a terénního 
pracovníka) budou metodicky vedeny v rámci průběžných setkávání týmů s 
lektory/metodiky. 

Do procesu monitorovacích návštěv budou zapojeni i koordinátoři 
komunitního plánování 21 ORP. 

V průběhu realizace návštěv dojde k setkávání garančního týmu aktivity, 
který bude složen z garanta aktivity, projektového manažera, vedoucího 
odboru sociálních věcí, vedoucí oddělení OSV zodpovědné za plánování a 
financování sociálních služeb. Průběžná setkávání budou sloužit k přenosu 
informací a zjištění, vycházejících z uskutečněných monitorovacích návštěv, 
a k návaznosti a propojenosti s procesem nastavení a financování sítě 
sociálních služeb. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

1. monitorovací návštěvy u sociálních služeb 

2. metodická setkání s poskytovateli sociálních služeb 

3. metodická setkání „monitorovacích týmů“ s lektory, intervize 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, dodavatel vzdělávacích aktivit 

Časový horizont: průběžně v daném období, dle harmonogramu individuálního projektu 

Předpokládané náklady  

Finanční zdroje Jihomoravský kraj, Evropský sociální fond 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

 Počet monitorovacích návštěv u sociálních služeb 

 Počet metodických setkání s poskytovateli sociálních služeb 

 počet metodických setkání „monitorovacích týmů“ s lektory, 
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intervize 

 

Opatření C. 2 Podpora procesu transformace a deinstitucionalizace pobytových 
sociálních služeb  

Popis a cíl opatření Jihomoravský kraj zpracovává novou strategii transformace sociálních služeb 
pro osoby se zdravotním postižením v JMK, kde jsou uvedeny hlavní 
zásady transformačního procesu, a která bude navazovat na Strategii 
transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na 
období 2014 – 2020. 

Cílem transformačních aktivit je nabídnout lidem se zdravotním postižením 
srovnatelné podmínky a možnosti pro život, jaké mají jejich vrstevníci, a tak 
být součástí přirozené komunity. Žádoucím stavem je udržení, případně 
obnovení rodinného zázemí, přátelských vazeb osob s postižením v běžném 
prostředí a zabezpečení nezbytné podpory a péče využitím potenciálu blízké 
komunity a dostupných terénních a ambulantních služeb v místě bydliště.  

Cílem opatření je podporovat proces snižování velkokapacitních zařízení 
ústavního typu a následný rozvoj komunitních pobytových sociálních služeb, 
které se svými podmínkami a materiálně-technickým zajištěním umožní 
klientům žít přirozeným způsobem života. 

V souvislosti s transformací bude podpořen rozvoj návazných terénních a 
ambulantních sociálních služeb, které umožní lidem v novém prostředí 
běžně fungovat a přispějí ke zvýšení jejich dovedností a samostatnosti. 

Jihomoravský kraj bude pokračovat v podpoře organizací zapojených do 
procesu transformace, které mají schválený transformační plán. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

1. zapojení JMK do projektů MPSV zaměřeným na podporu procesu 
transformace a deinstitucionalizace 

2. pravidelná setkávání Regionálního transformačního týmu 

3. konzultace se zapojenými organizacemi, účast na setkáních 
transformačních týmů v organizacích, metodická a další podpora 

4. hodnocení plnění Strategie transformace sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením v JMK na období 2014-2020, nastavení priorit 
pro navazující období 

5. podpora zapojených organizací při naplňování transformačních plánů, 
zejména prostřednictvím investičních projektů z evropských fondů 

6. registrace sociálních služeb vzniklých v průběhu transformačního 
procesu 

7. rozvoj sociálních služeb v souladu se Strategií transformace JMK 

Realizátor Jihomoravský kraj, Srdce v domě, p. o., Zelený dům pohody, p. o., Paprsek 
p. o., Zámek Břežany, p. o., Domov Horizont, p. o., Zámeček Střelice, p.o., 
MPSV 

Časový horizont průběžné naplňování aktivit dle schválených transformačních plánů 
zapojených organizací a dle vyhlášených výzev pro realizaci 
transformačních projektů 
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Předpokládané náklady Realizace investičních akcí z evropských fondů - Jihomoravský kraj zajišťuje 
předfinancování, povinné spolufinancování a hrazení neuznatelných 
nákladů projektů podaných do evropských výzev, nadále budou 
vynakládány nezbytné finanční prostředky z rozpočtu JMK. 

 

Finanční zdroje Jihomoravský kraj, IROP, ESF, MPSV 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

 počet osob odcházejících z velkokapacitního ústavu do služby 
poskytované komunitním způsobem 

 počet a kapacita vzniklých komunitních služeb  

 počet setkání RTT 

 počet individuálních konzultací a metodických setkání se 
zapojenými organizacemi 

 

Opatření C. 3 Podpora procesu reformy péče o duševní zdraví 

Popis a cíl opatření Rozvoj sociálních a sociálně-zdravotních služeb pro lidi se zkušeností s 
duševním onemocněním (dospělé, děti) s důrazem na služby terénní v 
komunitě v návaznosti na transformaci (snižování lůžkové péče) v 
psychiatrických nemocnicích; rozvoj kvality služeb podle potřeb a ve 
spolupráci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním a jejich blízkými 
osobami. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

 rozvoj služeb pro lidi se závažným duševním onemocněním (sociální 
rehabilitace, služby bydlení s různou mírou podpory/chráněné 
bydlení, krizová pomoc) 

 rozvoj služeb pro děti s rizikem v oblasti duševního zdraví/s 
psychiatrickou diagnozou (sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi); odborný rozvoj preventivních služeb pro rodiny s dětmi v 
riziku (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství ad.) 

 zvyšování kvality služeb v domovech se zvláštním režimem pro lidi s 
duševním onemocněním, které jsou zřizovány Jihomoravským 
krajem 

 podpora transformace velkokapacitních pobytových domovů se 
zvláštním režimem pro lidi s duševním onemocněním do 
komunitních služeb (Domov na Jarošce, p.o., Emin zámek, p.o.) 

 rozvoj kvality a odbornosti, mulitidisciplinární spolupráce v oblasti 
duševního zdraví, zajištění financování zdravotnických pracovníků 

 nastavení pravidel financování Jihomoravského kraje v souladu s 
realizací práce terénních multidisciplinárních týmů 

 podpora uživatelských spolků a podpora pečujících 

 podpora destigmatizačních opatření a aktivit 
 podpora rozvoje kompetencí pracovníků obcí v práci s lidmi se 

zkušeností s duševním onemocněním 

Realizátor  Jihomoravský kraj 
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 Ministerstvo zdravotnictví (projekty Reformy péče o duševní zdraví: 
Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné; Podpora 
multidisciplinární spolupráce; Podpora vzniku center duševního 
zdraví) 

 Národní ústav duševního zdraví (projekt Destigmatizace - iniciativa 
Na rovinu) 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí (řídící orgán strukturálních 
fondů EU v oblasti reformy péče o duševní zdraví) 

 poskytovatelé sociálních služeb 

 uživatelské spolky, spolky pečujících 

Časový horizont průběžně v daném období dle jednotlivých realizovaných aktivit 

Předpokládané náklady náklady na rozvoj služeb sociální rehabilitace, chráněného bydlení, krizové 
pomoci v lůžkové formě 

náklady na rozvoj kvality v pobytových sociálních službách, včetně 
transformačních procesů  

náklady na podporu uživatelských spolků a spolků pečujících osob (100tis. 
Kč/rok)  

náklady na destigmatizační aktivity (100tis Kč/rok)  

náklady na zvyšování odbornosti pracovníků obcí (sociálních pracovníků a 
veřejných opatrovníků; 50tis Kč/rok).  

Finanční zdroje  strukturální fondy EU (projekty reformy péče o duševní zdraví) 
Jihomoravský kraj 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

 počet úvazků sociální rehabilitace v terénní formě 

 počet úvazků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

 počet lůžek chráněného bydlení 

 počet lůžek krizové pomoci v lůžkové formě 

 počet osob žijících v domovech se zvláštním režimem, které 
přechází do jiné formy bydlení (chráněné bydlení, běžné byty s 
podporou) 

 vzdělávání pro poskytovatele soc. služeb pro dospělé se zkušeností s 
d. o. a rodiny s dětmi - počet zapojených poskytovatelů 

 opatření pro rozvoj kvality v domovech se zvláštním režimem pro 
lidi se zkušeností s d. o. 

 počet zdravotnických pracovníků (psychiatrických sester, 
všeobecných sester, psychiatrů) zapojených v sociálních službách) 

 podpořené aktivity uživatelských spolků a spolků pečujících 

 podpořené destigmatizační aktivity na území JMK 

 počet pracovníků obcí (sociálních pracovníků, veřejných 
opatrovníků) zapojených do vzdělávání v oblasti duševního zdraví 

 

 

Opatření C. 4 Podpora dostupnosti paliativní péče v Jihomoravském kraji 

Popis a cíl opatření Cílem opatření je podpora terénních služeb umožňující setrvat v domácím 
prostředí i v závěru života. Při dostupnosti paliativní péče v JMK je důležitá 
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mezirezortní spolupráce zdravotních a sociálních služeb. Z toho důvodu je 
podpora sociální oblasti paliativní péče systémovou prioritou SPRSS 2021 – 
2023.  

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

 Podpora rozvoje terénních sociálních služeb 

 Podpora vzdělávání terénních týmů v paliativní péče 

 Podpora pobytových zařízení v zajištění kvalitní paliativní péči 

 Podpora vzdělávání pracovníků pobytových služeb v paliativní péči 

Realizátor  Jihomoravský kraj (odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí) 

Časový horizont průběžně v daném období dle jednotlivých realizovaných aktivit 

Předpokládané náklady náklady spojené se vzdělávacími aktivitami, náklady spojené s rozvojem 
terénních sociálních služeb  

Finanční zdroje  JMK 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

 počet úvazků rozvoje terénních sociálních služeb 

 počet realizovaných vzdělávacích akcí s tématem paliativní péče 
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Priorita D Podpora informovanosti o sociálních službách 

Opatření D. 1 Podpora informovanosti o roli sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

Popis a cíl opatření Cílem opatření je posílit a zvýšit informovanost a povědomí laické i odborné 
veřejnosti o roli sociálních služeb a roli sociálních pracovníků v JMK. 
Jihomoravský kraj plánuje realizovat informační kampaň, která bude 
zaměřena na sociální pracovníky ve zdravotnictví, praktické lékaře pro děti 
a dorost a praktické lékaře pro dospělé, pracovníky obcí II. a I. typu, 
pracovníky Úřadu práce ČR, inspektory kvality sociálních služeb v JMK. 

Veškeré informační aktivity budou směřovány na nejširší veřejnost, obce – 
zadavatele, poskytovatele sociálních služeb, jejich uživatele, odbornou i 
laickou veřejnost.  

V rámci aktivity bude vybrán dodavatel na tvorbu a zpracování publikací, 
videí, spotů, článků, které poslouží jako prostředek ke zvyšování 
informovanosti o sociálních službách a sociální práci. 

Aktivita je zaměřena na zpracování, vytvoření a distribuci informačních 
materiálů s cílem osvěty a zvýšení informovanosti laické i odborné 
veřejnosti. 

Aktivita je také reakcí na komplexní problém ve společnosti, kterým je 
všeobecná neznalost odborného výkonu práce sociálního pracovníka a s tím 
spojené kontaktování odborníků, kteří se v sociální oblasti neorientují, což 
může mít za následek nevhodné řešení jejich sociální situace. 

Aktivitu lze rozdělit do dvou dimenzí, které jsou spolu úzce propojeny.  

 Odborná pozice sociálního pracovníka není ve společnosti známá, 
lidé ve společnosti běžně nevědí, jak jim může sociální pracovník v 
jejich životě pomoci, s jakými problémy by měli vyhledat sociálního 
pracovníka. Projekt se tedy zaměřuje na osvětu sociální práce a na 
to, aby lidé věděli, co sociální pracovník dělá a jak jim může 
pomoci. 

 Je nutné zjistit, jaké sociální problémy občany nejvíce tíží, s jakými 
potřebami a s jakými odborníky je řeší (např. praktičtí lékaři, 
učitelé, starostové menších obcí aj.) a v souvislosti s uvedeným jim 
pomoci pochopit, jak nalézt odpovědi na svou životní situaci, kde 
hledat a na koho se obrátit. A dále podat informace i pro uvedené 
odborníky. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

1. Informační kampaň s cílem posílit informovanost o roli sociálních služeb 
a roli sociální práce 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí 

Časový horizont: průběžně v daném období dle realizace projektových aktivit 

Předpokládané náklady:  

Finanční zdroje Jihomoravský kraj, Evropský sociální fond 

Výstupy a hodnotící 
indikátory: 

 Počet informačních setkání s cílovou skupinou kampaně 

 Počet vytvořených publikací 

 Počet vytvořených letáků 
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 Počet vytvořených video-spotů 

 Počet vytvořených tematických článků 

 

Opatření D. 2 Správa Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb a jeho 
aktualizace 

Popis a cíl opatření Jihomoravský kraj v roce 2018 vytvořil a zpřístupnil Elektronický katalog 
poskytovatelů sociálních služeb. Elektronický katalog obsahuje aktuální 
informace o celkové nabídce sociálních služeb poskytovaných na území 
Jihomoravského kraje. Každá služba je stručně charakterizována, přiložena 
je její adresa a odkaz na vlastní webové stránky, a pro přehlednost je služba 
vyobrazena na mapě Jihomoravského kraje. Katalog nabízí různé způsoby 
vyhledávání služby, a to skrze životní situace, jako např. potřebuji pomoc s 
péči o sebe, někoho blízkého, nebo klíčová slova např. drogy, duševní 
onemocnění, Alzheimerova choroba. Možné je také vyhledávat geograficky, 
dle okresu či obce. 

Katalog je primárně určen nejširší odborné i laické veřejnosti, dále také 
obcím, zadavatelům, poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb. Cílem 
opatření je nastavení a zpřístupnění aktuálních informací o sociálních 
službách prostřednictvím elektronického katalogu poskytovatelů služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb. Tento katalog zpřístupňuje nabídku 
sociálních služeb široké veřejnosti.  

Cílem opatření je správa Elektronického katalogu a jeho aktualizace s cílem 
zajištění aktuálních informací o poskytovatelích sociálních služeb v JMK. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění 

1. Správa Elektronického katalogu sociálních služeb 

Realizátor Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí 

Časový horizont: průběžně v daném období dle realizace projektových aktivit 

Předpokládané náklady:  

Finanční zdroje Jihomoravský kraj, Evropský sociální fond 

Výstupy a hodnotící 
indikátory: 

 Aktuální Elektronický katalog sociálních služeb 
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PRIORITY ROZVOJE DLE CÍLOVÝCH SKUPIN 

Senioři 
Vize Jihomoravského kraje v oblasti péče o seniory3 

Vizí JMK je umožnit lidem v seniorském věku co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, být 

součástí své přirozené komunity. 

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 

Zajištění dostupnost služeb umožňující seniorům v nepříznivé sociální situaci setrvat v domácím 

prostředí a být součástí své komunity 

Opatření 1. 1 Podpora rozvoje terénních sociálních služeb (pečovatelská služba a osobní asistence), 

s cílem zvýšit dostupnost péče v domácím prostředí 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – pečovatelská služba 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Personáln

í zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 2020 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Centrum 

sociálních 

služeb Kyjov, 

příspěvková 

organizace 

města 

Kyjova 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

6
1

9
6

3
1

2 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Kyjov 

 

ORP Kyjov 

 

 

 

105 

 

 

13,25 +2,00 

 

7 822 800 Kč 

 

Centrum 

sociálních 

služeb města 

Letovice, 

příspěvková 

organizace 

 P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

7
9

9
2

2
8

5 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

Boskovice 

ORP 

Boskovice 

 

91 9,20 +1,00 

 

5 431 680 Kč 

 

                                     
3
 Požadavky na poskytování sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
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Centrum 

sociálních 

služeb 

Vyškov, 

o.p.s. 

 P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

2
2

2
0

5
1

6 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Vyškov ORP Vyškov 91 12,00 +1,00 7 084 800 Kč 

 

Centrum 

sociálních 

služeb 

Znojmo, 

příspěvková 

organizace 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

4
5

0
3

6
3

5 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Znojmo 

ORP Znojmo, 

ORP 

Moravský 

Krumlov 

 

91 51,80 +1,00 

 

30 582 720 Kč 

 

Diecézní 

charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

4
7

8
9

3
0

5 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Kyjov 

ORP Kyjov, 

ORP Hodonín 

 

91 5,30 +0,80 

 

3 129 120 Kč 

 

Diecézní 

charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

4
2

4
3

4
3

6 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Bučovice 

 

ORP 

Bučovice, 

ORP Slavkov 

u Brna 

 

91 14,54 +0,50 

 

8 584 416 Kč 

 

 

Diecézní 

charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

2
8

5
9

9
0

9 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Hodonín 

 

ORP Hodonín 

 

91 13,94 +2,00 

 

8 230 176 Kč 

 

Diecézní 

charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

2
8

2
6

6
8

0 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Blansko 

 

okres 

Blansko 

 

91 25,11 +1,00 

 

14 824 944 Kč 

 

Diecézní 

charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

7
6

9
5

5
8

4 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Tišnov 

 

ORP Tišnov, 

ORP Kuřim 

 

91 14,06 +4,00 

 

8 301 024 Kč 
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Diecézní 

charita Brno 

 
P

eč
o

va
te

ls
ká

 s
lu

žb
a 

7
5

9
9

4
7

1 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Hodonín 

 

ORP Kyjov 

 

92,5 6,90 +0,50 

 

4 073 760 Kč 

 

Diecézní 

charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

5
9

5
2

9
9

1 

 
 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Znojmo 

 

okres 

Znojmo 

 

92,75 14,51 +1,00 

 

8 566 704 Kč 

 

Diecézní 

charita Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

9
5

9
2

0
2

5 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Židlochovice 

ORP 

Šlapanice, 

ORP 

Židlochovice, 

ORP Ivančice, 

ORP Rosice, 

ORP 

Pohořelice 

 

98 8,50 +2,00 

 

5 018 400 Kč 

 

Generace 

Care z. ú. 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

8
3

4
0

2
5

8 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Brno 

ORP Brno - 

město 

 

91 10,05 +1,00 
5 933 520 Kč 

 

Charita 

Kyjov 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

6
6

5
7

4
8

8 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

Kyjov 
ORP Kyjov 

 

91 20,10 +0,50 

 

11 867 040 Kč 

 

Charita 

Veselí nad 

Moravou 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

5
2

1
8

9
6

1 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Veselí nad 

Moravou 

 

ORP Veselí 

nad Moravou 

 

112 30,59 +1,30 

 

18 060 336 Kč 

 

Charita 

Vyškov 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

3
8

7
5

9
2

6 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Vyškov 

 

ORP Vyškov 

 

91 11,64 +1,50 

 

6 872 256 Kč 
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Město 

Blansko 

 
P

eč
o

va
te

ls
ká

 s
lu

žb
a 

8
4

6
6

3
2

5 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Blansko 

 

ORP Blansko 

 

168 29,50 +1,00 

 

17 416 800 Kč 

 

Město 

Hustopeče 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

2
5

0
1

1
1

4 

 
senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a 

rodiny/osoby 

ohrožené 

sociálním 

vyloučením a 

osoby v krizi 

Hustopeče 

ORP 

Hustopeče 

 

98 6,30 +1,00 

 

3 719 520 Kč 

 

Město 

Ivančice 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

5
0

4
1

9
8

5 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Ivančice 

 

ORP Ivančice 

 

98 11,50 +1,00 

 

6 789 600 Kč 

 

Město 

Židlochovice 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

1
7

8
6

3
0

9 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Židlochovice 

ORP 

Šlapanice, 

ORP 

Židlochovice 

 

91 8,40 +1,00 

 

4 959 360 Kč 

 

Městys 

Jedovnice 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

7
8

1
1

3
5

7 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Blansko 

 

ORP Blansko 

 

84 5,00 +0,79 

 

2 952 000 Kč 

 

NADĚJE 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

9
8

3
9

5
4

0 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Brno 

ORP Brno - 

město 

 

94,5 16,99 +2,00 

 

10 030 896 Kč 

 

Obec Říčany 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

2
9

7
8

6
9

9 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Rosice 

 

ORP Rosice 

 

91 6,00 +1,00 

 

3 542 400 Kč 

 

Pečovatelská 

služba 

Homediss, 

o.p.s. 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

6
0

8
9

3
1

5 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Hodonín 

 

ORP Hodonín 

 

112 20,00 +0,20 

 

11 808 000 Kč 
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Penzion pro 

důchodce 

Rosice, 

příspěvková 

organizace 

 P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

5
0

7
2

2
1

9 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Rosice 

 

ORP Rosice 

 

98,5 8,75 +1,00 

 

5 166 000 Kč 

 

REMEDIA 

PLUS z.ú. 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

7
1

0
5

3
3

9 

se
n

io
ři

/o
so

b
y 

se
 

zd
ra

vo
tn

ím
 

p
o

st
iž

en
ím

/d
ět

i, 
m

lá
d

ež
 a

 

ro
d

in
y 

  

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Břeclav 

 

ORP Břeclav 

 

98 12,64 +2,00 

 

7 462 656 Kč 

 

Statutární4 

město Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

8
8

4
8

5
7

0 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a 

rodiny/osoby 

ohrožené 

sociálním 

vyloučením a 

osoby v krizi 

Brno ORP Brno - 

město 
91 28,93 +3,00 

 

17 080 272 Kč 

 

Statutární 
5město Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

2
3

2
3

6
6

4 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Brno ORP Brno - 

město 
91 28,78 +3,00 

 

16 991 712 Kč 

 

Statutární6 

město Brno 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

1
9

3
7

0
8

8 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Brno ORP Brno - 

město 
91 21,10 +2,00 

 

12 457 440 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
4
 Podpořený rozvoj a celková kapacita bude převedena pod nové ID pečovatelská služba poskytovatele Centrum 

sociálních služeb, p.o. 
5
 Taktéž 

6
 Taktéž 
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Záměr Vznik nové sociální služby – pečovatelská služba 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
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 2021 

Maximální náklady 

pro rok 2021 dle 

Pravidel 

 

Obec Kobylí 

 

P
eč

o
va

te
ls

ká
 s

lu
žb

a 

9
5

6
6

8
7

1 

 
 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

Hustopeče 
ORP 

Hustopeče 

 

 

91 

 

 

2 

 

1 180 800 Kč 

 

 

Opatření 1. 2 Podpora zvyšování kvality terénních a ambulantních služeb zařazených v krajské síti 

sociálních služeb  

 

Priorita 2 

Zajištění dostupnosti pobytových zařízení, které jsou určeny seniorům v nepříznivé životní situaci, 

s vysokou mírou podpory, kteří již nemůžou zůstat v domácím prostřední za podpory pečujících 

osob či jiných forem sociálních služeb. 

Opatření 2. 1 Podpora zvyšování kvality poskytované péče v zařízeních pobytových sociálních služeb 

Záměr Vznik nové sociální služby – domovy se zvláštním režimem 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Počet 

lůžek 

Personální 

zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro rok 

2021 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Diecézní 

charita Brno 

D
o

m
o

vy
 s

e 
zv

lá
št

n
ím

 r
ež

im
em

 

V
 Ř

ÍZ
EN

Í 

 

senioři/ osoby 

se zdravotním 

postižením 

 

Židlochovice JMK 

 

 

168 

 

 

20 18,10 

 

9 490 000 Kč 

 

 

V roce 2021 bude ukončena registrace Chráněného bydlení sv. Luisy (ID: 3305036) poskytovatele 

Diecézní charita Brno. Z důvodu zhoršujícího se stavu a zvyšujících se potřeb klientů chráněného 

bydlení dojde k zajištění péče prostřednictvím nově registrované sociální služby domovy se zvláštním 

režimem. 
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Opatření 2. 2 Podpora vzniku komunitních služeb pro seniory 

Opatření 2.3 Podpora vzniku domovů pro seniory/domovů se zvláštním režimem pro seniory 

s vysokou mírou podpory v ORP, kde služba není zajištěna 

Záměr Vznik nové sociální služby – domovy se zvláštním režimem 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Počet 

lůžek 

Personální 

zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro rok 

2021 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Město 

Ivančice 

D
o

m
o

vy
 s

e 
zv

lá
št

n
ím

 r
ež

im
em

 

V
 Ř

ÍZ
EN

Í 

 

senioři 

 

Ivančice 

ORP 

Ivančice, 

ORP Rosice, 

ORP 

Moravský 

Krumlov 

 

 

168 

 

 

80 29,00 

 

37 960 000 Kč 

 

 

Realizace výstavby domova se zvláštním režimem je plánovaná v průběhu roku 2021 

Priorita 3 

Zajištění odlehčení pečujícím osobám a neformálním pečovatelům na přechodnou dobu a 

umožnění těmto osobám čas na oddych 

Opatření 3. 1 Podpora rozvoje odlehčovacích služeb pobytové formy, které nabízí časově omezenou 

péči pro seniory, čímž se dostává odlehčení pečujícím osobám 

 

Priorita 4 

Zajištění dostupnosti tzv. krizových lůžek na území JMK 

Opatření 4.1 Podpora rozvoje tzv. krizových lůžek s cílem zajištění krizové situace a akutních potřeb 

osobám v krizi  

 

Priorita 5  

Zajištění dostupnosti paliativní péče v Jihomoravském kraji 

Opatření 5.1 Podpora terénní sociální složky mobilních paliativních týmů  

Opatření 5. 2 Podpora vzdělávání pracovníků sociálních služeb v oblasti paliativní péče 
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Osoby se zdravotním postižením 
Vize Jihomoravského kraje v oblasti péče o lidi se zdravotním postižením 

Vizí Jihomoravského kraje je umožnit lidem se zdravotním postižením žít život srovnatelný s životem 

jejich vrstevníků a být součástí přirozené komunity. 

Potřeby osob se zdravotním postižením jsou zajišťovány přednostně v jejich přirozeném prostředí 

s využitím běžně dostupných veřejných služeb, za podpory a péče blízkých osob. Sociální služby jsou 

poskytovány v terénní a ambulantní formě. 

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

složeného z pracovních a volných dní. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny lidem s handicapem s vysokou mírou 

potřebné podpory, kteří z důvodu zdravotního postižení a potřebné péče nemohou zůstat v domácím 

prostředí. 

Pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány v neústavních 

zařízeních, tedy komunitních službách. Osoby se zdravotním postižením žijí v bydlení, které se svým 

nastavením přibližuje bydlení běžné společnosti, tj. nachází se v domech či bytech v běžné zástavbě7.  

 

Priorita 1 

Zajištění dostupnosti služeb terénní a ambulantní formy, které umožní lidem se zdravotním 

postižením žít v domácím prostředí 

Opatření 1.1 Podpora rozvoje terénních sociálních služeb zajišťující péči v domácím prostředí  

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – osobní asistence 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Personáln

í zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 2020 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Církevní 

střední 

zdravotnická 

škola s.r.o. 

 O
so

b
n

í a
si

st
en

ce
 

6
6

1
4

4
1

6 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a rodiny 

 

Brno 

 

ORP Brno - 

město 

 

 

 

168 

 

 

7,00 +1,00 

 

4 132 800 Kč 

 

                                     
7
 Požadavky na poskytování sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
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Domov pro 

mne, z. s. 

 
O

so
b

n
í a

si
st

en
ce

 

4
0

8
5

1
7

7 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Brno 

ORP Brno - 

město, ORP 

Blansko, 

ORP Kuřim, 

ORP 

Šlapanice, 

ORP 

Židlochovice 

168 27,88 +3,00 

 

16 460 352 Kč 

 

HEWER, z.s. 

 

O
so

b
n

í a
si

st
en

ce
 

4
7

3
5

3
3

1 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením 

Brno 

okres Brno - 

město, 

okres Brno - 

venkov, 

okres 

Blansko 

168 29,87 +1,00 

 

17 635 248 Kč 

 

 

Liga 

vozíčkářů, z. 

ú. 

 O
so

b
n

í a
si

st
en

ce
 

1
6

0
7

8
7

5 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Brno 

ORP Brno-

město, ORP 

Šlapanice, 

ORP Slavkov 

u Brna, ORP 

Kuřim 

168 22,00 +1,00 

 

12 988 800 Kč 

 

Maltézská 

pomoc, 

o.p.s. 

 

O
so

b
n

í a
si

st
en

ce
 

4
1

2
0

4
3

2 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Brno 

okres Brno - 

město, 

okres Brno - 

venkov 

168 16,81 +1,00 

 

9 924 624 Kč 

 

Pečovatelská 

služba 

Homediss, 

o.p.s. 

O
so

b
n

í a
si

st
en

ce
 

9
7

4
0

5
3

4 

 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Hodonín 

 

ORP 

Hodonín 

 

168 8,10 +0,20 

 

4 782 240 Kč 

 

 

Slezská 

diakonie 

 

O
so

b
n

í a
si

st
en

ce
 

2
3

4
6

0
7

0 

 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením/děti, 

mládež a 

rodiny/senioři 

Brno 

Okres Brno-

město, 

Okres Brno-

venkov, 

Okres 

Břeclav, 

Okres 

Blansko, 

Okres 

Vyškov 

168 12,35 +1,00 

 

7 291 440 Kč 
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Opatření 1.2 Podpora rozvoje ambulantních služeb, které zajišťují lidem se zdravotním postižením 

podporu a pomoc během dne, umožňují nácvik a rozvoj dovedností a pracovních návyků osob se 

zdravotním postižením 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – centra denních služeb 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Personáln

í zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 2020 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Pečovatelská 

služba 

Homediss, 

o.p.s. 

 

C
en

tr
a 

d
en

n
íc

h
 s

lu
že

b
 

9
9

6
1

3
8

0 

 

senioři/ osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Hodonín 
ORP 

Hodonín 

 

 

50 

 

 

3,12 +1,10 

 

2 092 896 Kč 

 

 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – denní stacionáře 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Personáln

í zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 2020 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

BILICULUM, 

z. ú. 

 

D
en

n
í s

ta
ci

o
n

ář
e

 

9
9

2
6

0
8

8 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Mikulov JMK 

 

 

50 

 

 

15,10 +3,00 

 

10 129 080 Kč 

 

Centrum pro 

rodinu a 

sociální péči 

Hodonín, z.s. 

D
en

n
í s

ta
ci

o
n

ář
e

 

7
2

2
3

9
7

4 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Hodonín 

ORP 

Hodonín, 

ORP Kyjov, 

ORP 

Břeclav, 

ORP 

Hustopeče 

50 5,13 +0,63 

 

3 441 204 Kč 

 

Centrum 

sociálních 

služeb Kyjov, 

příspěvková 

organizace 

města 

Kyjova D
en

n
í s

ta
ci

o
n

ář
e

 

7
6

3
2

8
1

5 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením 

Kyjov 

ORP Kyjov, 

ORP 

Hodonín 

50 3,40 +1,00 

 

2 280 720 Kč 
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Diecézní 

charita Brno 

 
D

en
n

í s
ta

ci
o

n
ář

e
 

5
0

6
4

6
0

3 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Znojmo 
Okres 

Znojmo 
50 6,74 +1,00 

 

4 521 192 Kč 

 

 

Priorita 2 

Zajištění dostupnosti služeb, které zajišťují péči osobám se zdravotním postižením v raném věku 

Viz. Opatření 1.1 u cílové skupiny Rodiny s dětmi  

 

Priorita 3 

Zajištění dostupnosti komunitních služeb pobytové formy pro osoby se zdravotním postižením, 

které se nachází v domech či bytech v běžné zástavbě 

Opatření 3.1 Podpora rozvoje komunitních služeb pobytové formy, které jsou poskytované v běžné 

zástavbě (např. chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením) 

Záměr Vznik nové sociální služby – chráněné bydlení 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Počet 

lůžek 

Personální 

zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro rok 

2021 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Liga 

vozíčkářů, z. 

ú. 

 C
h

rá
n

ěn
é 

b
yd

le
n

í 

V
 Ř

ÍZ
EN

Í 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Brno 
ORP Brno - 

město 

 

 

168 

 

 

12 6,70 

 

10 950 000 Kč 
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Záměr Rozšíření stávající sociální služby – chráněné bydlení (navýšení úvazků v přímé péči) 

Poskytovatel 
So

ci
ál

n
í s

lu
žb

a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předklád

á 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnos

t služby za 

týden 

(hodiny) 

Počet 

lůžek 

Personál

ní 

zajištění 

služby 

v úvazcíc

h PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 

2020 

Maximální 

náklady pro 

rok 2021 dle 

Pravidel 

 

Diecézní 

charita Brno 

 

C
h

rá
n

ěn
é 

b
yd

le
n

í 

1
9

4
4

9
5

8 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Brno JMK 

 

 

168 

 

 

35 33,60 +7,67 

 

 

31 937 500 Kč 

 

 

 

Diecézní 

charita Brno 

 

C
h

rá
n

ěn
é 

b
yd

le
n

í 

6
1

9
8

9
9

8 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Boskovic

e 

Okres 

Blansko 
168 10 8,00 +0,5 

 

9 125 000 Kč 

 

 

Opatření 3.2 Podpora rozvoje služeb, které podporují osoby se zdravotním postižením 

v samostatném bydlení (např. podpora samostatného bydlení) 

 

Priorita 4 

Zajištění procesu transformace a deinstitucionalizace pobytových služeb s velkou kapacitou pro 

osoby se zdravotním postižením s cílem snižování jejich kapacit a vzniku nových komunitních 

služeb 

Opatření 4.1 Podpora rozvoje komunitních pobytových sociálních služeb, které vznikají v kontextu 

procesu transformace zařízení ústavního typu. 

Záměr Vznik nové sociální služby – chráněné bydlení 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Počet 

lůžek 

Personální 

zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro rok 

2021 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 
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Zámeček 

Střelice, 

příspěvková 

organizace 

 

C
h

rá
n

ěn
é 

b
yd

le
n

í 

V
 Ř

ÍZ
EN

Í 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Šlapanice JMK 

 

 

168 

 

 

6 3,35 

 

5 475 000 Kč 

 

 

Realizace vzniku nového chráněného bydlení je plánovaná v průběhu roku 2021 

 

Opatření 4.2 Podpora rozvoje terénních a ambulantních služeb, které v návaznosti na transformaci 

pobytových služeb zajišťují podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením a zvyšují tak jejich 

soběstačnost či pracovní dovednosti (např. podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické 

dílny) 

 

Priorita 5 

Zajištění dostupnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra  

5. 1 Podpora rozvoje sociálních služeb terénní a ambulantní formy, které zajišťují péči lidem s PAS 

v domácím prostředí a během dne 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – osobní asistence 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Personáln

í zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 2020 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Paspoint, 

z.ú. 

 

O
so

b
n

í a
si

st
en

ce
 

9
9

7
7

3
0

9 

 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením/senioři 

 

Brno 

 

JMK 

 

 

 

168 

 

 

12,70 +1,00 

 

7 498 080 Kč 

 

 

5. 2 Podpora vzniku pobytových služeb komunitního charakteru pro lidi s poruchou autistického 

spektra, které zajistí potřeby lidí s PAS v kombinaci s „problémovým“ chováním 
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Priorita 6 

Zajištění dostupnosti sociálních služeb podporujících osoby s duševním onemocněním 

Opatření 6.1 Podpora terénních sociálních služeb, které podporují běžné fungování osob s duševním 

onemocněním (např. sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení) 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – sociální rehabilitace 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Personáln

í zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 2020 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Práh jižní 

Morava, z.ú. 

 

So
ci

ál
n

í r
eh

ab
ili

ta
ce

 

7
5

8
7

8
5

2 

 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením/osob

y ohrožené 

sociálním 

vyloučením a 

osoby v 

krizi/senioři/děti

, mládež a 

rodiny 

 

Brno 

 

JMK 

 

 

 

50 

 

 

54,18 +17,50 

 

33 548 256 Kč 

 

 

Navýšení kapacity sociální rehabilitace bude mít vliv na zajištění služby po celém území 

Jihomoravského kraje. Z uvedeného rozvoje bude 5 úvazků v přímé péči zabezpečovat sociální část v 

Centru duševního zdraví. 

Záměr Vznik nové sociální služby – sociální rehabilitace 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
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 2021 

Maximální náklady 

pro rok 2021 dle 

Pravidel 

 

Nový Prostor, z.ú. 

 

So
ci

ál
n

í r
eh

ab
ili

ta
ce

 

5
8

7
4

0
1

7 

osoby se 

zdravotním 

postižením/osob

y ohrožené 

sociálním 

vyloučením a 

osoby v krizi 

Brno JMK 

 

 

40 

 

 

0,90 

 

603 720 Kč 

 

 

 

Opatření 6.2 Podpora rozvoje pobytových sociálních služeb komunitního typu pro osoby s duševním 

onemocněním  
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Záměr Vznik nové sociální služby – domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Poskytovatel 
So

ci
ál

n
í s

lu
žb

a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Počet 

lůžek 

Personální 

zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro rok 

2021 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Centrum 

sociálních 

služeb, 

příspěvková 

organizace 

D
o

m
o

vy
 p

ro
 o

so
b

y 
se

 

zd
ra

vo
tn

ím
 p

o
st

iž
en

ím
 

V
 Ř

ÍZ
EN

Í 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Brno JMK 

 

 

168 

 

 

15 9,00 

 

13 687 500 Kč 

 

 

Opatření 6.3 Podpora rozvoje sociálních služeb, zajišťujících podporu rodinám s dětmi s psychickými 

obtížemi 

Opatření 6. 4 Podpora transformace pobytových velkokapacitních sociálních služeb pro lidi 

s duševním onemocněním do komunitních služeb, s cílem umožnit lidem s duševním onemocněním, 

kteří nevyžadují vysokou míru podpory, žít běžným způsobem života, za podpory jiných běžně 

dostupných služeb (veřejných, sociálních) 

 

Priorita 7 

Zajištění odlehčení pečujícím osobám a neformálním pečovatelům na přechodnou dobu a 

umožnění těmto osobám čas na oddych 

Opatření 7. 1 Podpora rozvoje odlehčovacích služeb pobytové formy, které nabízí časově omezenou 

péči o osoby se zdravotním postižením, čímž se dostává odlehčení pečujícím osobám 

Záměr Rozvoj stávající sociální služby – odlehčovací služby 

Poskytovat

el 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová 

skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnos

t 

Časová 

dostupno

st služby 

za týden 

(hodiny) 

Počet 

lůžek 

 

Navýšení 

lůžek 

oproti 

roku 

2019 

Personál

ní 

zajištění 

služby 

v úvazcíc

h PP pro 

rok 2021 

Maximální 

náklady pro 

rok 2021 dle 

Pravidel 

 

Diakonie 

ČCE - 

středisko 

BETLÉM  

 O
d

le
h

čo
va

cí
 s

lu
žb

y 

6
5

1
3

2
5

6 

 

senioři/osoby 

se zdravotním 

postižením 

Hustopeče JMK 

 

 

168 

 

 

2  
(do 

31.3.202
1) 

6 (od 

1.4.2020

) 

+ 4 8,00 

 

2 292 000 Kč 
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K plánovanému navýšení kapacity odlehčovací služby dojde od dubna 2021. V období od ledna do 

března 2021 bude kapacity služby 2 lůžka. 

 

Záměr Vznik nové sociální služby – odlehčovací služby 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Počet 

lůžek 

Personální 

zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro rok 

2021 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Diecézní 

charita Brno 

 

O
d

le
h

čo
va

cí
 s

lu
žb

y 

V
 Ř

ÍZ
EN

Í 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením  

Slavkov u 

Brna 

 

ORP Slavkov 

u Brna 

 

 

 

168 

 

 

5 5,62 

 

2 190 000 Kč 

 

Město 

Ivančice 

O
d

le
h

čo
va

cí
 s

lu
žb

y 

V
 Ř

ÍZ
EN

Í senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením 

Ivančice 

ORP 

Ivančice, 

ORP Rosice, 

ORP 

Moravský 

Krumlov 

168 10 3,50 

 

4 380 000 Kč 

 

 

Vznik nové odlehčovací služby ve Slavkově u Brna je plánován od 1. 1. 2022. 

Vznik odlehčovací služby v Ivančicích j plánován během roku 2021. 

 

Záměr Rozvoj stávající sociální služby – odlehčovací služby (navýšení úvazků v přímé péči) 

Poskytovat

el 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnos

t 

Časová 

dostupno

st služby 

za týden 

(hodiny) 

Počet 

lůžek 

Personál

ní 

zajištění 

služby 

v úvazcíc

h PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 

2020 

Maximální 

náklady pro 

rok 2021 dle 

Pravidel 

 

Charita 

Vyškov 

 

O
d

le
h

čo
va

cí
 s

lu
žb

y 

9
0

7
2

6
6

8 

 

senioři/osoby se 

zdravotním 

postižením 

Vyškov JMK 

 

 

168 

 

 

20 13,00 +5,38 

 

8 760 000 Kč 
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Rodiny s dětmi 
Vize Jihomoravského kraje v oblasti služeb pro ohrožené děti a rodiny 

Sociální služby se svou činností zaměřují na podporu rozvoje rodičovských kompetencí. Mezi 

rodičovské kompetence můžeme zahrnout jak dovednosti v základní péči o dítě, zajištění a vedení 

domácnosti, zajištění zdravotní péče o dítě, zajištění přístupu ke vzdělání aj. 

Sociální služby prevence vyhledávají ohrožené rodiny a nabízejí pomoc při řešení nepříznivé sociální 

situace. Za tímto účelem mají navázánu spolupráci s dalšími odbornými službami či odborníky, 

subjekty veřejné správy i dalšími vhodnými subjekty (např. OSPOD, školy, úřady práce aj.). 

 

Priorita 1 

Zajištění potřeb rodin s dítětem se zdravotním postižením 

Opatření 1.1 Podpora rozvoje sociálních služeb zajišťujících péči o dítě se zdravotním postižením 

v raném věku  

Opatření 2.1 Podpora rozvoje sociálních služeb zajišťujících podporu dětí s duševním onemocněním 

 

Priorita 2 

Zajištění záchytu ohrožených dětí a rodin a posilování kompetencí rodičů 

Opatření 2.1 Podpora rozvoje sociálních služeb určené k posilování kompetencí rodičů či pěstounů 

(např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 

Opatření 2.2 Podpora rozvoje terénních a ambulantních sociálních služeb, které se zaměřují na práci 

s dětmi, mládeži a mladými dospělými, ohroženými sociálně nežádoucími jevy (např. nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež)  

  



 

 

55 

 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Vize Jihomoravského kraje v oblasti podpory osob ohrožených sociálním vyloučením8 

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.  

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. 

Priorita 1  

Podpora stávajících sociálních služeb zařazených v krajské síti s cílem zvyšování kvality a 

provázanosti jednotlivých služeb 

Služby sociální prevence při řešení negativního jevu mají navázánu spolupráci a spolupracují 

s návaznými službami a dalšími subjekty, jako např. OSPOD, Policie ČR, školy, úřady práce aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření 1.1 Podpora a zkvalitňování stávajících ambulantních a terénních sociálních služeb sociální 

prevence 

                                     
8
 Požadavky na poskytování sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
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Záměr Rozšíření stávající sociální služby – kontaktní centra 

Poskytovatel 
So

ci
ál

n
í s

lu
žb

a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Personáln

í zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 2020 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Společnost 

Podané ruce 

o.p.s. 

 K
o

n
ta

kt
n

í c
en

tr
a 

8
0

4
6

4
8

2 

 

osoby ohrožené 

sociálním 

vyloučením a 

osoby v krizi 

 

Brno 

 

ORP Brno – 

město, ORP 

Blansko, 

ORP Vyškov 

 

 

 

40 

 

 

5,23 +0,40 

 

3 508 284 Kč 

 

 

Navýšení o 0,40 úvazků v přímé péči kontaktního centra dojde převedením úvazků z odborného 

sociálního poradenství (ID: 7235009), jehož registrace bude k 31. 12. 2020 ukončena. 

 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – krizová pomoc 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Personáln

í zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 2020 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

SPONDEA, 

o.p.s.  

 K
ri

zo
vá

 p
o

m
o

c 

5
4

4
4

9
0

4 

 

děti, mládež a 

rodiny/osoby 

ohrožené 

sociálním 

vyloučením a 

osoby v krizi 

Brno 

 

JMK 

 

 

 

48 

 

 

7,45 +4,60 

 

5 229 900 Kč 

 

 

Kapacita 4,60 úvazků v přímé péči je převedena ze sociálně aktivizační služby (ID: 6524140), která 
bude k 31. 12. 2020 ukončena. 
 

 

 

 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – odborné sociální poradenství 
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Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Personáln

í zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 2020 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Diecézní 

charita Brno 

 

O
d

b
o

rn
é 

so
ci

ál
n

í p
o

ra
d

en
st

ví
 

5
0

0
4

7
3

9 
 

osoby ohrožené 

sociálním 

vyloučením a 

osoby v krizi 

 

Brno 

 

okres Brno – 

město, 

okres Brno – 

venkov 

 

 

 

40 

 

 

4,65 +2,00 

 

3 191 760 Kč 

 

 

Potřebný nárůst 2 úvazků v přímé péči je převeden ze stávající služby sociální rehabilitace (ID: 

1081811). 

 

Priorita 2  

Zajištění základních životních potřeb lidí bez domova 

Cílem priority je reagovat na regionální potřebnost z území (např. ORP Znojmo, okres Hodonín, ORP 

Brno) s cílem zajištění základních životních potřeb lidí bez domova, jako je potřeba tepla, jídla, 

hygieny apod. 

Opatření 2.1 Podpora rozvoje nízkoprahových sociálních služeb, jejichž cílem je zajistit základní 

životní potřeby lidí bez domova  

Záměr Vznik nové sociální služby – domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Počet 

lůžek 

Personální 

zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro rok 

2021 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Centrum 

sociálních 

služeb, 

příspěvková 

organizace 

D
o

m
o

vy
 p

ro
 o

so
b

y 
se

 

zd
ra

vo
tn

ím
 p

o
st

iž
en

ím
 

V
 Ř

ÍZ
EN

Í 

 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Brno JMK 

 

 

168 

 

 

15 (od 

1.3.2021) 
11,00 

 

13 687 500 Kč 

 

Plánované zahájení poskytování služby proběhne od 1. 3. 2021. 
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Záměr Vznik nové sociální služby – nízkoprahová denní centra 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
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 2021 

Maximální náklady 

pro rok 2021 dle 

Pravidel 

Společnost 

Podané ruce 

o.p.s. 

 

K
o

n
ta

kt
n

í c
en

tr
a 

V
 Ř

ÍZ
EN

Í 

osoby ohrožené 

sociálním 

vyloučením a 

osoby v krizi 

Brno ORP Brno 

 

 

40 

 

 

8 

 

3 508 284 Kč 

 

 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – nízkoprahová denní centra 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Personáln

í zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 2020 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Armáda 

spásy v 

České 

republice, z. 

s. 

 

N
íz

ko
p

ra
h

o
vá

 d
en

n
í c

en
tr

a 

7
3

4
2

2
3

3 

 

osoby ohrožené 

sociálním 

vyloučením a 

osoby v krizi 

 

Brno 

 

ORP Brno - 

město 

 

 

 

35 

 

 

3,95  +1,00 

 

2 649 660 Kč 

 

Diecézní 

charita Brno 

N
íz

ko
p

ra
h

o
vá

 d
en

n
í c

en
tr

a 

2
7

8
5

4
7

9 

osoby ohrožené 

sociálním 

vyloučením a 

osoby v krizi 

 

Brno JMK 35 4,90 +1,00 3 286 920 Kč 
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Opatření 2.2 Podpora terénních sociálních služeb, které se zaměřují na práci s osobami bez přístřeší, 

uživatele návykových látek, nebo omamných psychotropních látek, osoby v sociálně vyloučených 

lokalitách včetně seniorů s nízkým příjmem, osoby pracující v sex byznysu a jiné osoby ohrožené 

sociálním vyloučením včetně dětí a mladistvých ohrožených sociálně patologickými jevy. 

Záměr Rozšíření stávající sociální služby – terénní programy 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
ti

fi
ká

to
r 

Cílová skupina 

Předkládá 

ORP 

Územní 

působnost 

Časová 

dostupnost 

služby za 

týden 

(hodiny) 

Personáln

í zajištění 

služby 

v úvazcích 

PP pro 

rok 2021 

Navýšení 

úvazků 

oproti 

roku 2020 

Maximální 

náklady pro rok 

2021 dle 

Pravidel 

 

Armáda 

spásy v 

České 

republice, z. 

s. 

 

Te
ré

n
n

í p
ro

gr
am

y 

9
2

4
5

9
5

1 

 

 

osoby ohrožené 

sociálním 

vyloučením a 

osoby v krizi 

 

Brno 

 

ORP Brno - 

město 

 

 

 

40 

 

 

5,10 +2,00 

 

3 378 240 Kč 

 

 

Záměr Vznik nové sociální služby – terénní programy 

Poskytovatel 

So
ci

ál
n

í s
lu

žb
a 

Id
e

n
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 2021 

Maximální náklady 

pro rok 2021 dle 

Pravidel 

Diecézní charita 

Brno 

Te
ré

n
n
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8
8

1
4
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7 
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sociálním 

vyloučením a 

osoby v krizi 

Brno ORP Brno 

 

 

40 

 

 

2,70 

 

1 788 480 Kč 
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Síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

Základní síť sociálních služeb v JMK (dále jen „Základní síť JMK“) 

je tvořena registrovanými sociálními službami se zařízením na území JMK (službě bylo vydáno 

rozhodnutí o registraci dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), které v dostatečné 

kapacitě, náležité kvalitě, požadované efektivitě a odpovídající místní dostupností napomáhají řešit 

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

potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními zdroji. Základní síť sociálních služeb 

Jihomoravského kraje definuje kapacitu a působnost sociálních služeb, které zajišťují uspokojování 

zjištěných potřeb poskytování sociálních služeb. 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, 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 2021 a v Akčním plánu na daný rok ve 

shodě se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2021-2023 – 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 7. 8. 

2020 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 koncepce a plánování OSV. 

 deklarace potřebnosti a spolufinancování 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 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.  
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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 nově vzniklých sociálních služeb, které plánují od 1. 1. 2021 vstoupit do Základní sítě, bude 

požadována deklarace spoluúčasti obce/obcí na pokrytí nákladů ve výši 8 - 30 % v závislosti na daném 

typu sociální služby, formě poskytování a potřebnosti služby identifikované v rámci území 

Jihomoravského kraje. Služba, jejíž potřebnost nebude podložena finanční spoluúčastí obcí a kraje, 

nebude do Základní sítě pro rok 2021 zařazena. 

V případě sociálních služeb, které plánují od 1. 1. 2021 rozšířit kapacitu služby nad rámec roku 2020, 

bude požadována deklarace spoluúčasti obce/obcí na pokrytí nákladů ve výši 8 - 30 % v závislosti na 

daném typu sociální služby, formě poskytování a potřebnosti služby identifikované v rámci území 

Jihomoravského kraje. Rozvoj služby, jehož potřebnost nebude podložena finanční spoluúčastí obcí či 

kraje, nebude do Základní sítě pro rok 2021 zařazen. 

 

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 2020 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 koncepce a plánování Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje předána informace o 

nepotřebnosti/zbytnosti služby v území, což bude ze strany JMK akceptováno, a tato služba nebude 

do Základní sítě JMK zařazena. 



Příloha č. 1 Přehled služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 

ORP                     
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druh sociální 
služby 

forma 
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věková 
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počet lůžek 
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úvazky v 
přímé péči 

(bez ZP) 
pro r. 2021 

úvazky v 
nepřímé 

péči r. 
2021 

Nákladovost 
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Brno Armáda spásy v 
České republice, z. s. 

7619250 azylové domy P 
ORP Brno - 

město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+ 85 168 11,30 4,80 13 961 250,00 Kč 

Kyjov 

Centrum sociálních 
služeb Kyjov, 
příspěvková 

organizace města 
Kyjova 

1831607 azylové domy P ORP Kyjov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 64 7 168 1,50 0,25 1 277 500,00 Kč 

Vyškov 
Centrum sociálních 

služeb Vyškov, o.p.s. 
7057894 azylové domy P okres Vyškov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 99+ 21 168 6,00 0,30 3 832 500,00 Kč 

Znojmo 

Centrum sociálních 
služeb Znojmo, 

příspěvková 
organizace 

4301624 azylové domy P ORP Znojmo 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 80 42 168 5,25 1,80 6 898 500,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
3078190 azylové domy P JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+ 40 168 7,80 1,95 6 570 000,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
2834230 azylové domy P JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+ 36 168 7,08 1,50 5 913 000,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
3140895 azylové domy P JMK 

děti, mládež a 
rodiny 

18 až 80 48 168 6,96 2,00 8 760 000,00 Kč 

Blansko Diecézní charita Brno 3296431 azylové domy P JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 64 24 168 6,57 1,95 4 380 000,00 Kč 
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Boskovice Diecézní charita Brno 9978647 azylové domy P JMK 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 64 27 168 7,23 2,10 4 927 500,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 1626353 azylové domy P JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+ 30 168 5,00 2,75 4 927 500,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 2989817 azylové domy P JMK 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 64 100 168 11,79 5,77 18 250 000,00 Kč 

Břeclav Diecézní charita Brno 5979031 azylové domy P okres Břeclav 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

 0 až 64 40 168 6,50 1,35 7 300 000,00 Kč 

Hodonín Diecézní charita Brno 5368372 azylové domy P Okres Hodonín 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 64 35 168 6,40 1,40 6 387 500,00 Kč 

Znojmo Diecézní charita Brno 4344823 azylové domy P ORP Znojmo 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 64 43 168 6,55 1,97 7 847 500,00 Kč 

Brno MAGDALENIUM z.s. 9062056 azylové domy P JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 80 27 168 5,50 2,30 4 927 500,00 Kč 
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Moravský 
Krumlov 

Město Moravský 
Krumlov 

3992546 azylové domy P 
ORP Moravský 

Krumlov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 64 7 168 1,50 0,10 1 277 500,00 Kč 

Brno Na počátku, o.p.s. 3165111 azylové domy P JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 64 17 168 5,48 1,65 3 102 500,00 Kč 

Brno Na počátku, o.p.s. 2291415 azylové domy P JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 64 15 168 2,60 1,05 2 737 500,00 Kč 

Blansko Obec Petrovice 6640712 azylové domy P ORP Blansko 
děti, mládež a 

rodiny 
0 až 99+ 28 168 6,75 1,00 5 110 000,00 Kč 

Hodonín 
Psychocentrum 

Domeček Hodonín, 
o.p.s. 

1747232 azylové domy P okres Hodonín 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

19 až 70 21 168 3,50 0,80 3 449 250,00 Kč 

Brno 
Statutární město 

Brno 
2795393 azylové domy P 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

15 až 26 35 168 10,50 2,75 5 748 750,00 Kč 

Vyškov  Charita Vyškov 2285333 
centra denních 

služeb 
A ORP Vyškov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+   45 2,59 0,78 1 737 372,00 Kč 



Příloha č. 1 Přehled služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 

ORP                     
příslušná k 

sídlu zařízení 
poskytovatel identifikátor 

druh sociální 
služby 

forma 
poskytování 

působnost 
základní cílová 

skupina 
věková 

kategorie 

počet lůžek 
- pobytová 
forma 2021 

časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

úvazky v 
přímé péči 

(bez ZP) 
pro r. 2021 

úvazky v 
nepřímé 

péči r. 
2021 

Nákladovost 

 

65 

 

Znojmo 

Centrum sociálních 
služeb Znojmo, 

příspěvková 
organizace 

7004339 
centra denních 

služeb 
A ORP Znojmo 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+   50 4,00 1,05 2 683 200,00 Kč 

Boskovice 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
8009474 

centra denních 
služeb 

A JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

19 až 80   50 3,25 0,95 2 180 100,00 Kč 

Brno 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
1952650 

centra denních 
služeb 

A JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

27 až 99+   50 2,00 0,60 1 341 600,00 Kč 

Boskovice Diecézní charita Brno 1642122 
centra denních 

služeb 
A okres Blansko 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

7 až 64   50 3,37 1,01 2 260 596,00 Kč 

Slavkov u Brna Diecézní charita Brno 2708960 
centra denních 

služeb 
A 

ORP Slavkov u 
Brna, ORP 
Bučovice 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+   50 2,20 0,66 1 475 760,00 Kč 

Brno Liga vozíčkářů, z. ú. 7415704 
centra denních 

služeb 
A 

okres Brno - 
město 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64   50 1,90 0,57 1 274 520,00 Kč 

Hodonín 
Pečovatelská služba 

Homediss, o.p.s. 
9961380 

centra denních 
služeb 

A ORP Hodonín 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

27 až 99+   50 3,12 0,93 2 092 896,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
V ŘÍZENÍ denní stacionáře A 

ORP Brno - 
město 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+   50 7,80 2,11 5 232 240,00 Kč 

Mikulov BILICULUM, z. ú. 9926088 denní stacionáře A JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

3 až 65   50 15,10 3,83 10 129 080,00 Kč 
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Hodonín  
Centrum pro rodinu 

a sociální péči 
Hodonín, z.s. 

7223974 denní stacionáře A 

ORP Hodonín, 
ORP Kyjov, 

ORP Břeclav, 
ORP 

Hustopeče 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

1 až 26   50 5,13 1,35 3 441 204,00 Kč 

Kyjov 

Centrum sociálních 
služeb Kyjov, 
příspěvková 

organizace města 
Kyjova 

7632815 denní stacionáře A 
ORP Kyjov, 

ORP Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+   50 3,40 1,00 2 280 720,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
5642560 denní stacionáře A JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64   52,5 8,08 1,25 5 420 064,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
8014564 denní stacionáře A JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64   52,5 3,43 0,80 2 300 844,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
7282975 denní stacionáře A JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64   52,5 3,53 1,00 2 367 924,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
6080385 denní stacionáře A JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64   52,5 4,18 1,25 2 803 944,00 Kč 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM  
6875763 denní stacionáře A 

okres Břeclav, 
okres Brno - 
město, okres 

Brno - venkov, 
okres Hodonín 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

4 až 26   50 2,73 0,81 1 831 284,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 3942745 denní stacionáře A 

ORP Brno - 
město, ORP 

Šlapanice, ORP 
Blansko, ORP 
Židlochovice, 
ORP Rosice 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 64   50 18,50 5,50 12 409 800,00 Kč 

Znojmo Diecézní charita Brno 5064603 denní stacionáře A okres Znojmo 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

16 až 64   50 6,74 2,02 4 521 192,00 Kč 
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Břeclav 
Domov seniorů 

Břeclav, příspěvková 
organizace 

5713004 denní stacionáře A ORP Břeclav senioři 60 až 99+   50 2,60 0,78 1 744 080,00 Kč 

Blansko 
Hnutí Humanitární 

Pomoci 
8559032 denní stacionáře A 

ORP Blansko, 
ORP Boskovice 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 80   50 8,15 2,00 5 467 020,00 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

Charita Veselí nad 
Moravou 

9233766 denní stacionáře A 
ORP Veselí nad 
Moravou, ORP 

Kyjov 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

6 až 45   50 2,85 0,85 1 911 780,00 Kč 

Ivančice Město Ivančice 5291917 denní stacionáře A ORP Ivančice 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

27 až 99+   50 1,35 0,25 905 580,00 Kč 

Židlochovice Město Židlochovice V ŘÍZENÍ denní stacionáře A 
ORP 

Židlochovice 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 65   50 3,00 0,50 2 012 400,00 Kč 

Brno NADĚJE 7756168 denní stacionáře A JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

50 až 99+   50 3,30 0,98 2 213 640,00 Kč 

Břeclav REMEDIA PLUS z.ú. 5837225 denní stacionáře A okres Břeclav 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

3 až 64   50 8,08 2,42 5 420 064,00 Kč 

Brno Ruka pro život o.p.s. 2554429 denní stacionáře A JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

16 až 80   50 6,42 1,19 4 506 840,00 Kč 
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Brno Sdružení Veleta, z.s. 2966360 denní stacionáře A 
ORP Brno - 

město 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+   55 6,36 1,77 4 266 288,00 Kč 

Kyjov 

Sociálně-
psychiatrické 

centrum - Fénix, 
o.p.s. 

1925838 denní stacionáře A okres Hodonín 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+   50 1,80 0,50 1 207 440,00 Kč 

Vyškov 
Sociální služby 

Vyškov, příspěvková 
organizace 

7677225 denní stacionáře A JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 50   50 4,30 1,29 2 884 440,00 Kč 

Znojmo 
Zámek Břežany, 

příspěvková 
organizace 

8662662 denní stacionáře A JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

6 až 40   50 2,04 0,36 1 368 432,00 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

Zdislava Veselí, z.ú. 9066694 denní stacionáře A 
ORP Kyjov, 

ORP Veselí nad 
Moravou 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+   50 2,43 0,70 1 630 044,00 Kč 

Hodonín 
Zelený dům pohody, 

příspěvková 
organizace 

9513026 denní stacionáře A JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 64   50 3,50 1,00 2 347 800,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
V ŘÍZENÍ 

domovy pro osoby 
se zdravotním 

postižením 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 15 168 
11,00 (od 
1.3.2020) 

1,50 13 687 500,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
V ŘÍZENÍ 

domovy pro osoby 
se zdravotním 

postižením 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 15 168 9,00 2,00 13 687 500,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
2728236 

domovy pro osoby 
se zdravotním 

postižením 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64 7 168 8,49 1,73 3 321 500,00 Kč 



Příloha č. 1 Přehled služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 

ORP                     
příslušná k 

sídlu zařízení 
poskytovatel identifikátor 

druh sociální 
služby 

forma 
poskytování 

působnost 
základní cílová 

skupina 
věková 

kategorie 

počet lůžek 
- pobytová 
forma 2021 

časová 
dostupnost 

služby za 
týden 

úvazky v 
přímé péči 

(bez ZP) 
pro r. 2021 

úvazky v 
nepřímé 

péči r. 
2021 

Nákladovost 

 

69 

 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
4410746 

domovy pro osoby 
se zdravotním 

postižením 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64 8 168 8,08 1,25 3 796 000,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
1196696 

domovy pro osoby 
se zdravotním 

postižením 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 70 12 168 8,57 2,00 5 694 000,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
3666863 

domovy pro osoby 
se zdravotním 

postižením 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

6 až 45 20 168 20,07 1,80 9 490 000,00 Kč 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM  
9688098 

domovy pro osoby 
se zdravotním 

postižením 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 64 12 168 22,86 5,09 10 950 000,00 Kč 

Kyjov 
Domov Horizont, 

příspěvková 
organizace 

9244854 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 200 168 115,40 45,80 76 650 000,00 Kč 

Moravský 
Krumlov 

Domov u lesa 
Tavíkovice, 
příspěvková 
organizace 

1128257 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 96 168 41,00 24,87 45 552 000,00 Kč 

Vyškov 
Habrovanský zámek, 

příspěvková 
organizace 

8531900 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 35 168 14,50 8,61 16 607 500,00 Kč 

Boskovice 
Paprsek, příspěvková 

organizace 
1694112 

domovy pro osoby 
se zdravotním 

postižením 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+ 88 168 43,55 25,89 41 756 000,00 Kč 
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Brno Ruka pro život o.p.s. 5342451 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 64 11 168 26,39 5,65 12 045 000,00 Kč 

Brno Sdružení Veleta, z.s. 1267235 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P 
ORP Brno - 

město 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+ 15 168 9,20 4,01 13 687 500,00 Kč 

Boskovice 

Sociální služby 
Šebetov, 

příspěvková 
organizace 

2407579 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

19 až 99+ 65 168 35,20 18,18 30 842 500,00 Kč 

Mikulov 
Srdce v domě, 
příspěvková 
organizace 

2505796 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 87 168 41,80 23,00 41 281 500,00 Kč 

Šlapanice 
Zámeček Střelice, 

příspěvková 
organizace 

7016635 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

3 až 99+ 100 168 49,51 23,76 47 450 000,00 Kč 

Znojmo 
Zámek Břežany, 

příspěvková 
organizace 

3460991 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

19 až 64 12 168 14,50 2,01 10 950 000,00 Kč 

Znojmo 
Zámek Břežany, 

příspěvková 
organizace 

9683822 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

19 až 80 12 168 8,50 1,71 10 950 000,00 Kč 

Znojmo 
Zámek Břežany, 

příspěvková 
organizace 

3820614 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

16 až 99+ 117 168 71,83 32,11 55 516 500,00 Kč 

Hodonín 
Zelený dům pohody, 

příspěvková 
organizace 

4255646 
domovy pro osoby 

se zdravotním 
postižením 

P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 17 168 9,30 4,90 8 066 500,00 Kč 
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Brno 
Betanie - křesťanská 

pomoc, z. ú. 
4201906 

domovy pro 
seniory 

P 
ORP Brno - 

město 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

60 až 99+ 75 168 18,75 11,25 31 481 250,00 Kč 

Kyjov 

Centrum služeb pro 
seniory Kyjov, 
příspěvková 
organizace 

9749252 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 69 168 27,50 17,90 28 962 750,00 Kč 

Boskovice 

Centrum sociálních 
služeb města 

Letovice, 
příspěvková 
organizace 

2382579 
domovy pro 

seniory 
P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

60 až 99+ 72 168 28,80 19,20 30 222 000,00 Kč 

Znojmo 

Centrum sociálních 
služeb Znojmo, 

příspěvková 
organizace 

9095717 
domovy pro 

seniory 
P ORP Znojmo senioři 60 až 99+ 47 168 19,00 9,33 19 728 250,00 Kč 

Znojmo 
Domov Božice, 

příspěvková 
organizace 

4518695 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 17 168 6,70 4,20 7 135 750,00 Kč 

Brno 
Domov Ludmila 

o.p.s. 
4760913 

domovy pro 
seniory 

P 
ORP Brno - 

město 
senioři 65 až 99+ 40 168 13,50 9,00 16 790 000,00 Kč 

Židlochovice Domov Matky Rosy 8793711 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 55 až 99+ 40 168 13,75 7,50 16 790 000,00 Kč 

Hodonín 

Domov pro seniory 
Bažantnice, 
příspěvková 
organizace 

1780806 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 105 168 42,00 21,50 40 241 250,00 Kč 

Blansko 

Domov pro seniory 
Černá Hora, 
příspěvková 
organizace 

4238164 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 17 168 6,06 3,42 7 135 750,00 Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Foltýnova, 

příspěvková 
organizace 

1899371 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 112 168 45,45 20,30 42 924 000,00 Kč 
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Brno 

Domov pro seniory 
Holásecká, 

příspěvková 
organizace 

7493926 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 65 až 99+ 105 168 38,41 25,50 40 241 250,00 Kč 

Znojmo 

Domov pro seniory 
Jevišovice, 

příspěvková 
organizace 

2591643 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 34 168 10,20 6,80 14 271 500,00 Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Kociánka, 

příspěvková 
organizace 

8826952 
domovy pro 

seniory 
P 

ORP Brno - 
město 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

60 až 99+ 279 168 80,25 54,22 
106 926 750,00 

Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Koniklecová, 
příspěvková 
organizace 

6178837 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 65 až 99+ 70 168 28,00 11,35 29 382 500,00 Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Mikuláškovo nám., 

příspěvková 
organizace 

5157967 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 60 168 23,00 15,26 25 185 000,00 Kč 

Brno 
Domov pro seniory 

Okružní, příspěvková 
organizace 

8789895 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 69 168 23,00 13,00 28 962 750,00 Kč 

Znojmo 
Domov pro seniory 
Plaveč, příspěvková 

organizace 
3487893 

domovy pro 
seniory 

P JMK senioři 60 až 99+ 12 168 4,82 2,88 5 037 000,00 Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Podpěrova, 
příspěvková 
organizace 

2954127 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 65 až 99+ 70 168 22,20 14,75 29 382 500,00 Kč 

Tišnov 

Domov pro seniory 
Předklášteří, 
příspěvková 
organizace 

5384538 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 52 168 21,60 12,90 21 827 000,00 Kč 

Moravský 
Krumlov 

Domov pro seniory 
Skalice, příspěvková 

organizace 
5244030 

domovy pro 
seniory 

P JMK senioři 60 až 99+ 11 168 4,55 2,70 4 617 250,00 Kč 
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Šlapanice 

Domov pro seniory 
Sokolnice, 

příspěvková 
organizace 

3610600 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 21 168 6,13 4,08 8 814 750,00 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

Domov pro seniory 
Strážnice, 

příspěvková 
organizace  

9904653 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 26 168 9,90 5,80 10 913 500,00 Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Věstonická, 
příspěvková 
organizace 

9417537 
domovy pro 

seniory 
P 

ORP Brno - 
město 

senioři 60 až 99+ 104 168 30,50 20,50 39 858 000,00 Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Vychodilova, 
příspěvková 
organizace 

9297353 
domovy pro 

seniory 
P 

okres Brno - 
město 

senioři 60 až 99+ 143 168 42,90 16,95 54 804 750,00 Kč 

Rosice 

Domov pro seniory 
Zastávka, 

příspěvková 
organizace 

3555091 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 24 168 9,73 5,46 10 074 000,00 Kč 

Břeclav 
Domov seniorů 

Břeclav, příspěvková 
organizace 

4318271 
domovy pro 

seniory 
P ORP Břeclav senioři 60 až 99+ 104 168 41,20 27,73 39 858 000,00 Kč 

Tišnov Domov sv. Alžběty 3872563 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 65 až 99+ 45 168 17,95 12,12 18 888 750,00 Kč 

Šlapanice 
Domov u Františka, 

příspěvková 
organizace 

1332779 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 20 168 8,00 5,40 8 395 000,00 Kč 

Vyškov Domov u zámku, z.s. 3936340 
domovy pro 

seniory 
P ORP Vyškov senioři 60 až 99+ 90 168 23,00 8,50 37 777 500,00 Kč 

Mikulov 
G-centrum Mikulov, 

příspěvková 
organizace 

8217341 
domovy pro 

seniory 
P okres Břeclav senioři 55 až 99+ 43 168 14,60 4,20 18 049 250,00 Kč 
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Vyškov 
Habrovanský zámek, 

příspěvková 
organizace 

6573261 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 35 168 14,50 8,61 14 691 250,00 Kč 

Kyjov Charita Kyjov 6789121 
domovy pro 

seniory 
P ORP Kyjov senioři 65 až 99+ 26 168 9,80 6,25 10 913 500,00 Kč 

Brno LUMINA, spolek 4644909 
domovy pro 

seniory 
P 

okres Brno - 
město 

senioři 55 až 99+ 12 168 5,50 3,25 5 037 000,00 Kč 

Břeclav Město Valtice 8095558 
domovy pro 

seniory 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 

postižením/senioři 
55 až 99+ 40 168 10,25 6,50 16 790 000,00 Kč 

Břeclav Město Velké Bílovice 5180189 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 65 až 99+ 18 168 8,00 3,50 16 425 000,00 Kč 

Boskovice 

Městská správa 
sociálních služeb 

Boskovice, 
příspěvková 
organizace 

6842079 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 121 168 41,25 27,00 46 373 250,00 Kč 

Brno NADĚJE 6854999 
domovy pro 

seniory 
P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

65 až 99+ 31 168 12,51 7,26 13 012 250,00 Kč 

Brno NADĚJE 8522971 
domovy pro 

seniory 
P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

65 až 99+ 27 168 10,74 6,91 11 333 250,00 Kč 

Hodonín 
S - centrum Hodonín, 

příspěvková 
organizace 

9073962 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 35 168 11,50 7,63 14 691 250,00 Kč 

Blansko 
SENIOR centrum 

Blansko, příspěvková 
organizace 

8234276 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 70 168 20,50 12,40 29 382 500,00 Kč 

Vyškov 
Sociální služby 

Vyškov, příspěvková 
organizace 

7412103 
domovy pro 

seniory 
P JMK senioři 60 až 99+ 159 168 62,48 42,50 60 936 750,00 Kč 
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Židlochovice Diecézní charita Brno V ŘÍZENÍ 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

55 až 99+ 20 168 18,10 3,85 9 490 000,00 Kč 

Židlochovice 
Betanie - křesťanská 

pomoc, z. ú. 
9227640 

domovy se 
zvláštním režimem 

P 
ORP Brno - 
město, ORP 
Židlochovice 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 20 168 8,20 3,75 9 490 000,00 Kč 

Kyjov 

Centrum služeb pro 
seniory Kyjov, 
příspěvková 
organizace 

5221884 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 55 až 99+ 57 168 23,50 15,00 27 046 500,00 Kč 

Znojmo 

Centrum sociálních 
služeb Znojmo, 

příspěvková 
organizace 

7670978 
domovy se 

zvláštním režimem 
P ORP Znojmo senioři 55 až 99+ 136 168 54,40 33,85 52 122 000,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 9903962 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 65 až 99+ 44 168 21,62 8,64 20 878 000,00 Kč 

Znojmo 
Domov Božice, 

příspěvková 
organizace 

2051705 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 52 až 99+ 70 168 28,30 17,80 33 215 000,00 Kč 

Vyškov 
Domov Hvězda, 

příspěvková 
organizace 

9031067 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 55 až 99+ 106 168 43,00 26,00 40 624 500,00 Kč 
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Hodonín 
Domov na Jarošce, 

příspěvková 
organizace 

3027749 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

40 až 99+ 71 168 28,00 19,00 33 689 500,00 Kč 

Blansko 

Domov pro seniory 
Černá Hora, 
příspěvková 
organizace 

3690323 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 55 až 99+ 117 168 55,58 23,08 44 840 250,00 Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Foltýnova, 

příspěvková 
organizace 

2889694 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 60 až 99+ 112 168 46,30 17,10 42 924 000,00 Kč 

Znojmo 
Domov pro seniory 

Hostim, příspěvková 
organizace 

4198086 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 55 až 99+ 67 168 27,00 17,50 31 791 500,00 Kč 

Znojmo 

Domov pro seniory 
Jevišovice, 

příspěvková 
organizace 

8653859 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

55 až 99+ 71 168 27,80 18,20 33 689 500,00 Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Kociánka, 

příspěvková 
organizace 

4698456 
domovy se 

zvláštním režimem 
P 

ORP Brno - 
město 

senioři/ osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

50 až 99+ 102 168 43,60 23,48 39 091 500,00 Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Kosmonautů, 
příspěvková 
organizace 

9560431 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 50 až 99+ 119 168 40,92 24,76 45 606 750,00 Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Mikuláškovo nám., 

příspěvková 
organizace 

6072616 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 60 až 99+ 60 168 23,83 15,76 28 470 000,00 Kč 
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Brno 
Domov pro seniory 

Nopova, příspěvková 
organizace 

1298677 
domovy se 

zvláštním režimem 
P 

ORP Brno - 
město 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 225 168 88,42 32,00 86 231 250,00 Kč 

Znojmo 
Domov pro seniory 
Plaveč, příspěvková 

organizace 
7643099 

domovy se 
zvláštním režimem 

P JMK senioři 55 až 99+ 61 168 24,70 16,12 28 944 500,00 Kč 

Tišnov 

Domov pro seniory 
Předklášteří, 
příspěvková 
organizace 

8982809 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 55 až 99+ 32 168 16,00 9,60 15 184 000,00 Kč 

Moravský 
Krumlov 

Domov pro seniory 
Skalice, příspěvková 

organizace 
6510655 

domovy se 
zvláštním režimem 

P JMK senioři 50 až 99+ 59 168 24,45 15,80 27 995 500,00 Kč 

Šlapanice 

Domov pro seniory 
Sokolnice, 

příspěvková 
organizace 

9063866 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 55 až 99+ 99 168 36,87 24,92 46 975 500,00 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

Domov pro seniory 
Strážnice, 

příspěvková 
organizace  

3854895 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 55 až 99+ 57 168 26,10 15,20 27 046 500,00 Kč 

Brno 

Domov pro seniory 
Věstonická, 
příspěvková 
organizace 

1082847 
domovy se 

zvláštním režimem 
P 

ORP Brno - 
město 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

55 až 99+ 300 168 92,50 59,50 
114 975 000,00 

Kč 
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Rosice 

Domov pro seniory 
Zastávka, 

příspěvková 
organizace 

5923890 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 55 až 99+ 121 168 49,73 27,54 46 373 250,00 Kč 

Břeclav 
Domov seniorů 

Břeclav, příspěvková 
organizace 

1543010 
domovy se 

zvláštním režimem 
P ORP Břeclav senioři 60 až 99+ 100 168 40,00 26,70 47 450 000,00 Kč 

Šlapanice 
Domov u Františka, 

příspěvková 
organizace 

3526406 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 55 až 99+ 80 168 32,10 21,60 37 960 000,00 Kč 

Znojmo 
Emin zámek, 
příspěvková 
organizace 

4576187 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+ 60 168 23,00 15,00 28 470 000,00 Kč 

Brno/Blansko LUMINA, spolek 2405551 
domovy se 

zvláštním režimem 
P 

ORP Brno ORP 
Blansko 

senioři 55 až 99+ 85 168 34,00 7,75 40 332 500,00 Kč 

Boskovice 

Městská správa 
sociálních služeb 

Boskovice, 
příspěvková 
organizace 

1590027 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 

postižením/senioři 
55 až 99+ 32 168 14,95 10,00 15 184 000,00 Kč 

Brno NADĚJE 9904705 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

55 až 99+ 30 168 14,32 9,01 14 235 000,00 Kč 

Brno PRÁVO NA ŽIVOT z.s. 4252814 
domovy se 

zvláštním režimem 
P 

ORP Brno - 
město 

senioři 55 až 99+ 40 168 17,00 4,00 18 980 000,00 Kč 
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Břeclav REMEDIA PLUS z.ú. 4654254 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 17 168 10,89 6,00 15 512 500,00 Kč 

Hodonín 
S - centrum Hodonín, 

příspěvková 
organizace 

8974646 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 55 až 99+ 106 168 46,50 25,37 40 624 500,00 Kč 

Blansko 
SENIOR centrum 

Blansko, příspěvková 
organizace 

8761774 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK senioři 55 až 99+ 74 168 38,50 12,40 35 113 000,00 Kč 

Boskovice 

Sociální služby 
Šebetov, 

příspěvková 
organizace 

8691611 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

50 až 99+ 60 168 37,00 16,09 28 470 000,00 Kč 

Vyškov 
Sociální služby 

Vyškov, příspěvková 
organizace 

4065630 
domovy se 

zvláštním režimem 
P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

50 až 99+ 37 168 14,40 9,78 17 556 500,00 Kč 

Brno Liga vozíčkářů, z. ú. V ŘÍZENÍ chráněné bydlení P 
ORP Brno - 

město 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 12 168 6,7 1,34 10 950 000,00 Kč 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM  
2162414 chráněné bydlení P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 64 6 168 6,90 1,37 5 475 000,00 Kč 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM  
3983313 chráněné bydlení P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 64 12 168 14,26 3,03 10 950 000,00 Kč 

Boskovice 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
6588890 chráněné bydlení P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 64 9 168 5,25 1,16 8 212 500,00 Kč 
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Brno 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
4535100 chráněné bydlení P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 70 15 168 3,00 0,91 13 687 500,00 Kč 

Židlochovice 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
3258055 chráněné bydlení P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

40 až 99+ 10 168 8,50 1,94 9 125 000,00 Kč 

Boskovice Diecézní charita Brno 6198998 chráněné bydlení P okres Blansko 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 64 10 168 8,00 3,70 9 125 000,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 1944958 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 35 168 33,60 4,80 31 937 500,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 5962440 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

26 až 99+ 31 168 10,00 2,68 28 287 500,00 Kč 

Tišnov Diecézní charita Brno 2824576 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 11 168 5,19 1,82 10 037 500,00 Kč 

Kyjov 
Domov Horizont, 

příspěvková 
organizace 

6133524 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 80 18 168 4,60 0,40 16 425 000,00 Kč 

Brno Domov pro mne, z. s. 2878153 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

19 až 80 8 168 10,00 1,85 7 300 000,00 Kč 

Vyškov 
Habrovanský zámek, 

příspěvková 
organizace 

5286690 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 12 168 10,00 1,84 10 950 000,00 Kč 

Blansko 
Hnutí Humanitární 

Pomoci 
8269535 chráněné bydlení P okres Blansko 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 80 9 168 5,00 0,70 8 212 500,00 Kč 
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Vyškov Charita Vyškov 5218778 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 60 11 168 6,00 1,20 10 037 500,00 Kč 

Boskovice 
Paprsek, příspěvková 

organizace 
2388878 chráněné bydlení P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+ 8 168 4,18 0,66 7 300 000,00 Kč 

Boskovice 
Paprsek, příspěvková 

organizace 
9275230 chráněné bydlení P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+ 12 168 13,01 0,96 10 950 000,00 Kč 

Brno 
Práh jižní Morava, 

z.ú. 
6532530 chráněné bydlení P 

ORP Brno - 
město 

osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 64 33 84 12,00 3,60 30 112 500,00 Kč 

Hodonín 
Psychocentrum 

Domeček Hodonín, 
o.p.s. 

7553466 chráněné bydlení P okres Hodonín 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

19 až 70 12 168 3,10 0,70 10 950 000,00 Kč 

Boskovice 

Sociální služby 
Šebetov, 

příspěvková 
organizace 

5419571 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

19 až 64 25 168 9,80 2,73 22 812 500,00 Kč 

Brno 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
5771621 chráněné bydlení P 

ORP Brno - 
město 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 64 4 168 0,90 0,27 1 460 000,00 Kč 

Mikulov 
Srdce v domě, 
příspěvková 
organizace 

4021450 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 64 12 168 8,10 0,50 10 950 000,00 Kč 
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Mikulov 
Srdce v domě, 
příspěvková 
organizace 

3966886 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 80 12 168 6,10 0,50 10 950 000,00 Kč 

Znojmo 
Zámek Břežany, 

příspěvková 
organizace 

5367841 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

19 až 99+ 17 168 5,10 0,60 15 512 500,00 Kč 

Hodonín 
Zelený dům pohody, 

příspěvková 
organizace 

2764928 chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

19 až 64 16 168 9,50 3,10 14 600 000,00 Kč 

Brno SPONDEA, z.ú. 5594939 intervenční centra A/T JMK 

senioři/děti, 
mládež a 

rodiny/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

0 až 99+   48 5,40 0,70 3 790 800,00 Kč 

Brno 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
V ŘÍZENÍ kontaktní centra A ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   40 8,00 2,40 5 366 400,00 Kč 

Břeclav Diecézní charita Brno 9052035 kontaktní centra A/T 
okres Břeclav, 
okres Brno - 

venkov 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

16 až 80   42,5 4,00 1,20 2 683 200,00 Kč 

Hodonín Diecézní charita Brno 6390642 kontaktní centra A/T ORP Hodonín 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

15 až 99+   40 2,60 0,78 1 744 080,00 Kč 
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Kyjov Charita Kyjov 7731712 kontaktní centra A/T 
ORP Kyjov, 

ORP Veselí nad 
Moravou 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

16 až 65   44 4,20 1,26 2 817 360,00 Kč 

Brno RENADI, o.p.s.  9740266 kontaktní centra A 
ORP Brno - 

město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

11 až 80   40 3,00 0,90 2 012 400,00 Kč 

Brno 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
8046482 kontaktní centra A 

ORP Brno - 
město, ORP 

Blansko, ORP 
Vyškov 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

12 až 64   40 5,23 1,55 3 508 284,00 Kč 

Brno 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
7562257 kontaktní centra A 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

16 až 80   40 3,31 0,99 2 220 348,00 Kč 

Znojmo 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
5807132 kontaktní centra A/T okres Znojmo 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

16 až 64   40 2,60 0,78 1 744 080,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
7578239 krizová pomoc A JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   168 7,51 1,05 5 272 020,00 Kč 

Blansko Diecézní charita Brno 3977071 krizová pomoc T/A JMK osoby v krizi 0 až 99+   32,5 3,80 0,76 2 462 400,00 Kč 
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Znojmo Diecézní charita Brno 4377636 krizová pomoc A/T ORP Znojmo 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   30 1,06 0,32 744 120,00 Kč 

Brno SPONDEA, z.ú. 5444904 krizová pomoc A/T JMK 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

3 až 65   48 7,45 2,20 5 229 900,00 Kč 

Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. s. 
7342233 

nízkoprahová 
denní centra 

A 
ORP Brno - 

město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   35 3,95 1,19 2 649 660,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 2785479 
nízkoprahová 
denní centra 

A JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   27 4,90 1,17 3 286 920,00 Kč 

Blansko Diecézní charita Brno 4841959 
nízkoprahová 
denní centra 

A okres Blansko 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   35 3,19 0,95 2 139 852,00 Kč 

Břeclav Diecézní charita Brno 9310625 
nízkoprahová 
denní centra 

A ORP Břeclav 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   26,5 2,00 0,60 1 341 600,00 Kč 

Hodonín Diecézní charita Brno 7594915 
nízkoprahová 
denní centra 

A 

ORP Hodonín, 
ORP Kyjov, 

ORP Veselí nad 
Moravou 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   40 2,52 0,75 1 690 416,00 Kč 

Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. s. 
8223337 

nízkoprahová 
zařízení pro děti a 

mládež 
A 

ORP Brno - 
město 

děti, mládež a 
rodiny 

6 až 26   37,5 9,00 2,70 5 756 400,00 Kč 
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Blansko Diecézní charita Brno 9054343 
nízkoprahová 

zařízení pro děti a 
mládež 

A ORP Blansko 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

7 až 26   35 2,97 0,89 1 899 612,00 Kč 

Hodonín Diecézní charita Brno 2562069 
nízkoprahová 

zařízení pro děti a 
mládež 

A/T ORP Hodonín 
děti, mládež a 

rodiny 
11 až 21   25 2,60 0,78 1 662 960,00 Kč 

Moravský 
Krumlov 

Diecézní charita Brno 7023613 
nízkoprahová 

zařízení pro děti a 
mládež 

A/T 
ORP Moravský 

Krumlov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

11 až 26   28 3,50 1,05 2 238 600,00 Kč 

Tišnov Diecézní charita Brno 3406047 
nízkoprahová 

zařízení pro děti a 
mládež 

A/T 
ORP Tišnov, 
ORP Kuřim 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

9 až 26   30,5 3,80 1,14 2 430 480,00 Kč 

Znojmo Diecézní charita Brno 8322308 
nízkoprahová 

zařízení pro děti a 
mládež 

A/T ORP Znojmo 
děti, mládež a 

rodiny 
11 až 26   30 3,80 1,14 2 430 480,00 Kč 

Židlochovice Diecézní charita Brno 9187744 
nízkoprahová 

zařízení pro děti a 
mládež 

A/T 
ORP 

Židlochovice 
děti, mládež a 

rodiny 
9 až 26   26 0,70 0,48 447 720,00 Kč 

Brno 
DROM, romské 

středisko 
1129380 

nízkoprahová 
zařízení pro děti a 

mládež 
A 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

6 až 20   20 6,60 1,98 4 221 360,00 Kč 
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Kyjov Charita Kyjov 2534444 
nízkoprahová 

zařízení pro děti a 
mládež 

A ORP Kyjov 
děti, mládež a 

rodiny 
7 až 26   25 2,00 0,60 1 279 200,00 Kč 

Brno IQ Roma servis, z. s. 8326775 
nízkoprahová 

zařízení pro děti a 
mládež 

A/T 
ORP Brno - 

město 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

6 až 26   25 7,25 2,18 4 637 100,00 Kč 

Brno 
RATOLEST BRNO, z. 

s. 
9032134 

nízkoprahová 
zařízení pro děti a 

mládež 
A/T 

ORP Brno - 
město 

děti, mládež a 
rodiny 

12 až 26   20 5,80 1,60 3 709 680,00 Kč 

Brno 
RATOLEST BRNO, z. 

s. 
2255875 

nízkoprahová 
zařízení pro děti a 

mládež 
A/T 

ORP Brno - 
město 

děti, mládež a 
rodiny 

6 až 26   16 4,80 1,40 3 070 080,00 Kč 

Brno Sdružení Petrov, z.s.  3914089 
nízkoprahová 

zařízení pro děti a 
mládež 

A/T 
ORP Brno - 

město 

děti, mládež  a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

6 až 18   40 2,92 0,88 1 867 632,00 Kč 

Blansko 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
2474603 

nízkoprahová 
zařízení pro děti a 

mládež 
A/T ORP Blansko 

děti, mládež a 
rodiny 

13 až 26   40 3,00 0,90 1 918 800,00 Kč 

Brno 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
4202404 

nízkoprahová 
zařízení pro děti a 

mládež 
A/T 

ORP Brno - 
město 

děti, mládež a 
rodiny 

6 až 26   40 2,50 0,75 1 599 000,00 Kč 

Brno 
Statutární město 

Brno 
6661382 

nízkoprahová 
zařízení pro děti a 

mládež 
A 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

15 až 26   23,5 2,50 0,75 1 599 000,00 Kč 
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Brno 
Teen Challenge 
International ČR 

5995327 
nízkoprahová 

zařízení pro děti a 
mládež 

A/T 
ORP Brno - 

město 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

6 až 16   15 1,30 0,35 831 480,00 Kč 

Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. s. 
3971288 noclehárny A 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+ 42 91 5,40 1,50 3 790 800,00 Kč 

Znojmo 

Centrum sociálních 
služeb Znojmo, 

příspěvková 
organizace 

5919491 noclehárny A JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 80 7 84 1,25 0,38 877 500,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
1855124 noclehárny A JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+ 42 84 3,40 0,45 2 386 800,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
1048474 noclehárny A JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+ 43 84 4,20 1,05 2 948 400,00 Kč 

Blansko Diecézní charita Brno 5317909 noclehárny A JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+ 15 84 2,47 0,74 1 733 940,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 6165464 noclehárny A JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+ 34 84 2,43 0,72 1 705 860,00 Kč 

Hodonín Diecézní charita Brno 2729262 noclehárny A 

ORP Hodonín, 
ORP Kyjov, 

ORP Veselí nad 
Moravou 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+ 20 80,5 2,62 0,78 1 839 240,00 Kč 
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Vyškov 
Centrum sociálních 

služeb Vyškov, o.p.s. 
1298008 

odborné sociální 
poradenství 

A/T okres Vyškov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 99+   37 2,80 0,30 1 921 920,00 Kč 

Znojmo 

Centrum sociálních 
služeb Znojmo, 

příspěvková 
organizace 

7996005 
odborné sociální 

poradenství 
A okres Znojmo 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi/děti, 
mládež a rodiny 

18 až 99+   40 2,13 0,40 1 462 032,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
9679672 

odborné sociální 
poradenství 

A JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
18 až 99+   47,5 4,33 0,85 2 972 112,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
4565033 

odborné sociální 
poradenství 

A JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
18 až 99+   52 3,51 0,85 2 409 264,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
1582961 

odborné sociální 
poradenství 

A JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
18 až 99+   47 3,31 0,85 2 271 984,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
1257225 

odborné sociální 
poradenství 

A JMK 
děti, mládež a 

rodiny 
18 až 99+   52,5 7,07 0,65 4 852 848,00 Kč 

Boskovice Diecézní charita Brno 6343505 
odborné sociální 

poradenství 
A/T okres Blansko 

senioři/děti, 
mládež a 

rodiny/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   35 1,30 0,39 892 320,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 5004739 
odborné sociální 

poradenství 
A/T 

okres Brno - 
město, okres 
Brno - venkov 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   40 4,65 1,40 3 191 760,00 Kč 
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Brno Diecézní charita Brno 9956461 
odborné sociální 

poradenství 
A/T JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   37,5 4,50 1,35 3 088 800,00 Kč 

Hodonín Diecézní charita Brno 2033004 
odborné sociální 

poradenství 
A/T 

ORP Hodonín, 
ORP Kyjov, 

ORP Slavkov, 
ORP Bučovice 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   56 2,20 0,66 1 510 080,00 Kč 

Tišnov Diecézní charita Brno 3499467 
odborné sociální 

poradenství 
A/T 

okres Brno - 
venkov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a 

rodiny/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   37,5 0,77 0,23 528 528,00 Kč 

Židlochovice Diecézní charita Brno 1368495 
odborné sociální 

poradenství 
T/A 

ORP Ivančice, 
ORP Rosice, 

ORP 
Židlochovice 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 99+   40 1,10 0,20 696 960,00 Kč 

Brno 
Hospic sv. Alžběty 

o.p.s. 
4672911 

odborné sociální 
poradenství 

A/T 
ORP Brno - 

město 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 99+   40 2,00 0,20 1 372 800,00 Kč 

Kyjov Charita Kyjov 6985532 
odborné sociální 

poradenství 
A ORP Kyjov 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

19 až 99+   30 0,80 0,24 549 120,00 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

Charita Veselí nad 
Moravou 

3489996 
odborné sociální 

poradenství 
A 

ORP Veselí nad 
Moravou, ORP 

Kyjov 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

16 až 99+   31 1,50 0,45 1 029 600,00 Kč 
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Kyjov Krok Kyjov, z. ú. 2596778 
odborné sociální 

poradenství 
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 0,35 892 320,00 Kč 

Brno Liga vozíčkářů, z. ú. 3308671 
odborné sociální 

poradenství 
A/T JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

 0 až 99+   33 1,88 0,56 1 290 432,00 Kč 

Blansko Město Blansko 3995545 
odborné sociální 

poradenství 
A 

ORP Blansko, 
ORP Boskovice 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 99+   40 2,00 0,10 1 372 800,00 Kč 

Brno Na počátku, o.p.s. 4472865 
odborné sociální 

poradenství 
A JMK 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

11 až 64   15 0,60 0,15 411 840,00 Kč 

Brno 
Občanská poradna 

Brno, z.s. 
8379887 

odborné sociální 
poradenství 

A 
ORP Brno - 

město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   32 2,75 0,75 1 887 600,00 Kč 

Brno 
Občanské sdružení 

Logo z.s. 
1810907 

odborné sociální 
poradenství 

A/T 
okres Brno - 
město, okres 
Brno - venkov 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

1 až 99+   40 0,60 0,15 411 840,00 Kč 

Brno 
Organizace pro 

pomoc uprchlíkům, 
z. s. 

2319414 
odborné sociální 

poradenství 
A/T JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 99+   38,5 1,45 0,37 995 280,00 Kč 
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Brno 
ParaCENTRUM Fenix, 

z. s. 
2052399 

odborné sociální 
poradenství 

A/T 
ORP Brno - 

město 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

15 až 99+   24 1,75 0,50 1 201 200,00 Kč 

Brno Persefona, z.s. 1569072 
odborné sociální 

poradenství 
A/T JMK 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

15 až 99+   40 4,00 1,20 2 745 600,00 Kč 

Brno Poradna Dialog, z. s. 6729796 
odborné sociální 

poradenství 
A 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   33 2,95 0,89 2 024 880,00 Kč 

Hodonín 
Psychocentrum 

Domeček Hodonín, 
o.p.s. 

8198963 
odborné sociální 

poradenství 
A okres Hodonín 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

19 až 80   40 1,65 0,20 1 132 560,00 Kč 

Brno RENADI, o.p.s.  2355463 
odborné sociální 

poradenství 
A 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

11 až 80   40 2,50 0,75 1 716 000,00 Kč 

Brno 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
4456494 

odborné sociální 
poradenství 

A 
ORP Brno - 

město 

osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

16 až 64   40 1,75 0,50 1 201 200,00 Kč 
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Brno 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
3446496 

odborné sociální 
poradenství 

T/A 

ORP Brno - 
město, ORP 
Břeclav, ORP 
Kuřim, ORP 

Znojmo 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

16 až 64   40 3,59 0,71 2 274 624,00 Kč 

Brno 

Svaz tělesně 
postižených v České 

republice z. s. 
městská organizace 

Brno 

5244438 
odborné sociální 

poradenství 
A/T JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

5 až 99+   52 1,30 0,35 892 320,00 Kč 

Brno 
TyfloCentrum Brno, 

o.p.s. 
5856220 

odborné sociální 
poradenství 

A/T JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

16 až 99+   16 1,00 0,30 686 400,00 Kč 

Brno 
Unie neslyšících 

Brno, z.s. 
2619136 

odborné sociální 
poradenství 

A 
ORP Brno - 

město 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+   41 2,32 0,65 1 592 448,00 Kč 

Brno 
Centrum Anabell, z. 

ú. 
8782775 

odborné sociální 
poradenství  

A JMK 

osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   40 1,40 0,25 960 960,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
V ŘÍZENÍ odlehčovací služby P JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 71 168 23,80 8,35 31 098 000,00 Kč 

Brno 
Betanie - křesťanská 

pomoc, z. ú. 
9698503 odlehčovací služby P/A 

ORP Brno - 
město 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 3 168 2,15 0,50 1 314 000,00 Kč 

Kuřim 
Betanie - křesťanská 

pomoc, z. ú. 
5832673 odlehčovací služby P 

ORP Kuřim, 
ORP Brno - 

město 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 18 168 8,50 3,50 7 884 000,00 Kč 

Kyjov 

Centrum služeb pro 
seniory Kyjov, 
příspěvková 
organizace 

5516288 odlehčovací služby P JMK senioři 65 až 99+ 5 168 4,00 2,60 2 190 000,00 Kč 
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Znojmo 

Centrum sociálních 
služeb Znojmo, 

příspěvková 
organizace 

1333222 odlehčovací služby P okres Znojmo 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 5 168 6,00 0,73 2 190 000,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
9217016 odlehčovací služby P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

3 až 99+ 2 168 2,23 0,20 876 000,00 Kč 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM  
6513256 odlehčovací služby P JMK 

senioř/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 

2 (do 
31.3.2021) 

6 (od 
1.4.2020) 

168 8,00 1,72 2 292 000,00 Kč 

Tišnov Diecézní charita Brno 6280936 odlehčovací služby T 
ORP Tišnov, 
ORP Kuřim 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+   45 2,40 0,48 1 313 280,00 Kč 

Židlochovice Diecézní charita Brno 4574664 odlehčovací služby P JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

0 až 99+ 50 168 28,00 9,85 21 900 000,00 Kč 

Břeclav 
Domov seniorů 

Břeclav, příspěvková 
organizace 

2128353 odlehčovací služby P ORP Břeclav senioři 60 až 99+ 4 168 6,00 4,00 1 752 000,00 Kč 

Hustopeče 
Domovinka 

Němčičky o. p. s. 
8871797 odlehčovací služby P 

ORP 
Hustopeče 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

60 až 99+ 6 168 4,50 0,75 2 628 000,00 Kč 
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Mikulov 
G-centrum Mikulov, 

příspěvková 
organizace 

1932403 odlehčovací služby P okres Břeclav 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

55 až 99+ 3 168 2,40 1,50 1 314 000,00 Kč 

Brno 
Hospic sv. Alžběty 

o.p.s. 
9679100 odlehčovací služby T 

ORP Brno - 
město 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+   60 6,05 1,20 3 310 560,00 Kč 

Vyškov Charita Vyškov 9072668 odlehčovací služby P JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

19 až 99+ 20 168 13,00 4,10 8 760 000,00 Kč 

Brno 
Oblastní spolek 

Českého červeného 
kříže Brno 

4260844 odlehčovací služby P 
ORP Brno - 

město 
senioři 65 až 99+ 11 168 7,13 0,90 4 818 000,00 Kč 

Břeclav REMEDIA PLUS z.ú. 4938442 odlehčovací služby P/A JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+ 3 168 2,89 1,50 1 314 000,00 Kč 

Vyškov 

Asociace rodičů a 
přátel zdravotně 

postižených dětí v 
ČR, z. s. Klub 

PAPRSEK 

8930976 osobní asistence T 
okres Vyškov, 
okres Blansko 

osoby se 
zdravotním 

postižením/senioři 
1 až 99+   168 6,91 1,38 4 079 664,00 Kč 

Hodonín 
Centrum pro rodinu 

a sociální péči 
Hodonín, z.s. 

2873330 osobní asistence T 

ORP Hodonín, 
ORP Kyjov, 

ORP Veselí nad 
Moravou 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

1 až 99+   168 4,34 0,87 2 562 336,00 Kč 

Kyjov 

Centrum sociálních 
služeb Kyjov, 
příspěvková 

organizace města 
Kyjova 

8097071 osobní asistence T ORP Kyjov 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

1 až 99+   168 1,80 0,35 1 062 720,00 Kč 
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Brno 
Církevní střední 

zdravotnická škola 
s.r.o. 

6614416 osobní asistence T 
ORP Brno - 

město 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   168 7,00 1,40 4 132 800,00 Kč 

Znojmo Diecézní charita Brno 4964533 osobní asistence T okres Znojmo 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

0 až 99+   168 6,15 1,23 3 630 960,00 Kč 

Brno Domov pro mne, z. s. 4085177 osobní asistence T 

ORP Brno - 
město,  ORP 
Blansko, ORP 
Kuřim, ORP 

Šlapanice, ORP 
Židlochovice 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

1 až 99+   168 27,88 5,55 16 460 352,00 Kč 

Hustopeče 
Girasole, sdružení 

pro pomoc a rozvoj 
z. s. 

4430135 osobní asistence T 
ORP 

Hustopeče 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 99+   168 6,15 1,00 3 630 960,00 Kč 

Brno HEWER, z.s. 4735331 osobní asistence T 

okres Brno - 
město, okres 

Brno - 
venkov,okres 

Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

1 až 99+   168 29,87 3,50 17 635 248,00 Kč 

Vyškov Charita Vyškov 5341118 osobní asistence T okres Vyškov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

7 až 99+   168 6,00 1,20 3 542 400,00 Kč 

Brno Liga vozíčkářů, z. ú. 1607875 osobní asistence T 

ORP Brno-
město, ORP 

Šlapanice, ORP 
Slavkov u Brna, 

ORP Kuřim 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

1 až 99+   168 22,00 4,20 12 988 800,00 Kč 

Brno 
Maltézská pomoc, 

o.p.s. 
4120432 osobní asistence T 

okres Brno - 
město, okres 
Brno - venkov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+   168 16,81 2,40 9 924 624,00 Kč 

Brno 
ParaCENTRUM Fenix, 

z. s. 
5144464 osobní asistence T 

ORP Brno-
město 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

15 až 99+   168 7,00 1,40 4 132 800,00 Kč 

Brno Paspoint, z.ú. 9977309 osobní asistence T JMK 
osoby se 

zdravotním 
1 až 99+   168 12,70 2,54 7 498 080,00 Kč 
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postižením/senioři 

Hodonín 
Pečovatelská služba 

Homediss, o.p.s. 
9740534 osobní asistence T ORP Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+   168 8,10 1,62 4 782 240,00 Kč 

Břeclav REMEDIA PLUS z.ú. 6014685 osobní asistence T okres Břeclav 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   168 8,80 1,76 5 195 520,00 Kč 

Brno Slezská diakonie 2346070 osobní asistence T 

okres Brno-
město, okres 
Brno-venkov, 
okres Břeclav, 
okres Blansko, 
okres Vyškov 

osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a 

rodiny/senioři 

0 až 99+   168 12,35 2,47 7 291 440,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
V ŘÍZENÍ 

pečovatelská 
služba 

T ORP Brno 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 188,16 37,63 
111 089 664,00 

Kč 

Hustopeče Obec Kobylí 9566871 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP 
Hustopeče 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 2,00 0,40 1 180 800,00 Kč 

Brno 
Betanie - křesťanská 

pomoc, z. ú. 
3380323 

pečovatelská 
služba 

T 
ORP Brno - 

město 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   168 10,00 1,05 5 904 000,00 Kč 

Kuřim 
Centrum sociálních 

služeb Kuřim 
6989675 

pečovatelská 
služba 

T/A ORP Kuřim 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 12,00 2,40 7 084 800,00 Kč 

Kyjov 

Centrum sociálních 
služeb Kyjov, 
příspěvková 

organizace města 
Kyjova 

6196312 
pečovatelská 

služba 
T/A ORP Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   105 13,25 2,65 7 822 800,00 Kč 
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Boskovice 

Centrum sociálních 
služeb města 

Letovice, 
příspěvková 
organizace 

7992285 
pečovatelská 

služba 
T ORP Boskovice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 9,20 1,48 5 431 680,00 Kč 

Tišnov 

Centrum sociálních 
služeb Tišnov, 
příspěvková 
organizace 

1869084 
pečovatelská 

služba 
T ORP Tišnov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   168 16,00 1,30 9 446 400,00 Kč 

Vyškov 
Centrum sociálních 

služeb Vyškov, o.p.s. 
2220516 

pečovatelská 
služba 

T/A ORP Vyškov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 12,00 1,30 7 084 800,00 Kč 

Znojmo 

Centrum sociálních 
služeb Znojmo, 

příspěvková 
organizace 

4503635 
pečovatelská 

služba 
T/A 

ORP Znojmo, 
ORP Moravský 

Krumlov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 51,80 5,58 30 582 720,00 Kč 

Brno 
Diakonie ČCE - 

středisko v Brně 
4837389 

pečovatelská 
služba 

T 
ORP Brno - 

město 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   96 11,00 2,13 6 494 400,00 Kč 

Blansko Diecézní charita Brno 2826680 
pečovatelská 

služba 
T okres Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 25,11 5,02 14 824 944,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 4465490 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Brno - 
město 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   98 20,10 1,22 11 867 040,00 Kč 

Břeclav Diecézní charita Brno 7558052 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Břeclav, 
ORP Brno-

venkov, ORP 
Hustopeče, 

ORP 
Pohořelice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 16,36 3,27 9 658 944,00 Kč 
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Bučovice, 
Slavkov 

Diecézní charita Brno 4243436 
pečovatelská 

služba 
T/A 

ORP Bučovice,  
ORP Slavkov u 

Brna 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 14,54 2,90 8 584 416,00 Kč 

Hodonín Diecézní charita Brno 2859909 
pečovatelská 

služba 
T/A ORP Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 13,94 2,78 8 230 176,00 Kč 

Hodonín Diecézní charita Brno 7599471 
pečovatelská 

služba 
T/A ORP Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   92,5 6,90 1,38 4 073 760,00 Kč 

Kyjov Diecézní charita Brno 4789305 
pečovatelská 

služba 
T/A 

ORP Kyjov, 
ORP Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 5,30 1,05 3 129 120,00 Kč 

Tišnov Diecézní charita Brno 7695584 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Tišnov, 
ORP Kuřim 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 14,06 2,81 8 301 024,00 Kč 

Znojmo Diecézní charita Brno 5952991 
pečovatelská 

služba 
T okres Znojmo 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   92,75 14,51 2,90 8 566 704,00 Kč 

Židlochovice Diecézní charita Brno 9592025 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Šlapanice, 
ORP 

Židlochovice, 
ORP Ivančice, 
ORP Rosice, 

ORP 
Pohořelice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   98 8,50 1,30 5 018 400,00 Kč 

Mikulov 
G-centrum Mikulov, 

příspěvková 
organizace 

7884832 
pečovatelská 

služba 
T/A ORP Mikulov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   112 7,80 1,00 4 605 120,00 Kč 
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Brno Generace Care z. ú. 8340258 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Brno - 
město 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 10,05 2,01 5 933 520,00 Kč 

Kyjov Charita Kyjov 6657488 
pečovatelská 

služba 
T ORP Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 20,10 4,02 11 867 040,00 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

Charita Strážnice 4990583 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Veselí nad 
Moravou, ORP 

Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   112 9,75 1,88 5 756 400,00 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

Charita Veselí nad 
Moravou 

5218961 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Veselí nad 
Moravou 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   112 30,59 6,11 18 060 336,00 Kč 

Vyškov Charita Vyškov 3875926 
pečovatelská 

služba 
T ORP Vyškov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 11,64 2,30 6 872 256,00 Kč 

Blansko Město Blansko 8466325 
pečovatelská 

služba 
T ORP Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   168 29,50 1,00 17 416 800,00 Kč 

Kyjov Město Bzenec 7116988 
pečovatelská 

služba 
T/A ORP Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   93,5 5,00 0,50 2 952 000,00 Kč 
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Hustopeče Město Hustopeče 2501114 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP 
Hustopeče 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a 

rodiny/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 99+   98 6,30 0,60 3 719 520,00 Kč 

Ivančice Město Ivančice 5041985 
pečovatelská 

služba 
T ORP Ivančice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   98 11,50 0,18 6 789 600,00 Kč 

Hustopeče 
Město Klobouky u 

Brna 
2011497 

pečovatelská 
služba 

T 
ORP 

Hustopeče 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 3,30 0,40 1 948 320,00 Kč 

Vyškov Město Rousínov 1194021 
pečovatelská 

služba 
T ORP Vyškov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 3,20 0,10 1 612 800,00 Kč 

Šlapanice Město Šlapanice 8326526 
pečovatelská 

služba 
T ORP Šlapanice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 3,50 0,58 2 066 400,00 Kč 

Kyjov Město Vracov 1243476 
pečovatelská 

služba 
T/A ORP Kyjov 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   94,5 5,25 0,50 3 099 600,00 Kč 

Židlochovice Město Židlochovice 1786309 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Šlapanice, 
ORP 

Židlochovice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 8,40 0,60 4 959 360,00 Kč 
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Boskovice 

Městská správa 
sociálních služeb 

Boskovice, 
příspěvková 
organizace 

4876382 
pečovatelská 

služba 
T ORP Boskovice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   98 13,50 2,70 7 970 400,00 Kč 

Blansko Městys Jedovnice 7811357 
pečovatelská 

služba 
T ORP Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   84 5,00 0,10 2 952 000,00 Kč 

Brno NADĚJE 9839540 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Brno - 
město 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   94,5 16,99 2,45 10 030 896,00 Kč 

Blansko Obec Petrovice 3164323 
pečovatelská 

služba 
T ORP Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+    84 3,25 0,10 1 918 800,00 Kč 

Rosice Obec Říčany 2978699 
pečovatelská 

služba 
T ORP Rosice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   91 6,00 1,00 3 542 400,00 Kč 

Blansko 
Oblastní spolek 

Českého červeného 
kříže Blansko 

4104942 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Blansko, 
ORP Boskovice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   84 7,70 1,00 4 546 080,00 Kč 

Hodonín 
Pečovatelská služba 

Homediss, o.p.s. 
6089315 

pečovatelská 
služba 

T/A ORP Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+    112 20,00 4,00 11 808 000,00 Kč 

Rosice 

Penzion pro 
důchodce Rosice, 

příspěvková 
organizace 

5072219 
pečovatelská 

služba 
T ORP Rosice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   98,5 8,75 0,50 5 166 000,00 Kč 

Břeclav REMEDIA PLUS z.ú. 7105339 
pečovatelská 

služba 
T ORP Břeclav 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   98 12,64 2,52 7 462 656,00 Kč 
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Brno Sanus Brno, z.s. 9584174 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Brno - 
město, ORP 
Šlapanice 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   168 10,25 0,70 6 051 600,00 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

Zdislava Veselí, z.ú. 1163377 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Kyjov, 
ORP Veselí nad 

Moravou 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   168 14,35 2,77 8 472 240,00 Kč 

Brno Židovská obec Brno 7212143 
pečovatelská 

služba 
T 

ORP Brno - 
město 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   98 5,50 1,10 3 247 200,00 Kč 

Blansko Město Adamov 4175001 
pečovatelská 

služba  
T ORP Blansko 

senioři/osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 99+   84 5,20 0,60 3 070 080,00 Kč 

Brno 
Práh jižní Morava, 

z.ú. 
9067976 

podpora 
samostatného 

bydlení 
T 

ORP Brno - 
město 

osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

19 až 64   40 3,00 0,60 2 073 600,00 Kč 

Brno 
TyfloCentrum Brno, 

o.p.s. 
7053308 

průvodcovské a 
předčitatelské 

služby  
T/A 

ORP Brno - 
město, ORP 

Znojmo, ORP 
Břeclav 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 99+   55 2,20 0,44 1 203 840,00 Kč 

Brno DOTYK II, o.p.s. 9306099 raná péče T/A JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

0 až 7   50 4,60 0,92 3 709 440,00 Kč 
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Brno 
Občanské sdružení 

Logo z.s. 
6288242 raná péče T/A JMK 

osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 7   40 5,50 1,10 4 435 200,00 Kč 

Brno Paspoint, z.ú. 1570739 raná péče T/A JMK 

osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 7   50 6,00 1,20 4 838 400,00 Kč 

Brno Slezská diakonie 9734991 raná péče T/A JMK 

osoby se 
zdravotním 

postižením/děti, 
mládež a rodiny 

0 až 7   50 5,42 1,08 4 370 688,00 Kč 

Brno 
Společnost pro 

ranou péči, pobočka 
Brno 

4123958 raná péče T JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

0 až 7   50 6,40 1,28 5 160 960,00 Kč 

Brno RENADI, o.p.s.  7193237 
služby následné 

péče 
A 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

11 až 80   40 2,50 0,75 1 989 000,00 Kč 

Kyjov 

Centrum sociálních 
služeb Kyjov, 
příspěvková 

organizace města 
Kyjova 

5366707 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
T ORP Kyjov 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 64   40 2,10 0,40 1 179 360,00 Kč 

Blansko Diecézní charita Brno 4135113 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
T ORP Blansko 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 99+   36,5 2,70 0,54 1 516 320,00 Kč 
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Boskovice Diecézní charita Brno 9685721 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
T ORP Boskovice 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 64   18 0,90 0,18 505 440,00 Kč 

Hodonín Diecézní charita Brno 9475397 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
T ORP Hodonín 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 64   42 1,80 0,36 1 010 880,00 Kč 

Znojmo Diecézní charita Brno 2994532 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
T okres Znojmo 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 64   40 2,75 0,54 1 544 400,00 Kč 

Brno HoSt Home-Start ČR 2180524 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
T 

okres Brno - 
město 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 99+   20 0,65 0,13 365 040,00 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

Charita Veselí nad 
Moravou 

7212507 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
T 

ORP Veselí nad 
Moravou 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 80   29,5 2,50 0,19 1 404 000,00 Kč 

Brno IQ Roma servis, z. s. 7557383 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
A/T 

ORP Brno - 
město, 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 1,99 4 033 692,00 Kč 

Kyjov Krok Kyjov, z. ú. 2339531 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
T ORP Kyjov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

6 až 99+   26 3,48 0,65 1 954 368,00 Kč 

Brno Paspoint, z.ú. 3672053 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
A/T JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 18   40 4,20 1,26 2 555 280,00 Kč 
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Vyškov PIAFA Vyškov, z.ú. 3103456 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
A/T okres Vyškov 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 26   45 4,35 1,31 2 646 540,00 Kč 

Vyškov 
Poradna pro 

občanství/Občanská 
a lidská práva, z. s. 

5079425 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
T okres Vyškov 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

1 až 64   45 4,50 0,70 2 527 200,00 Kč 

Brno 
RATOLEST BRNO, z. 

s. 
1175929 

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
T 

okres Brno - 
město, okres 
Brno-venkov, 
okres Břeclav 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 99+   45 3,80 0,76 2 134 080,00 Kč 

Brno Sdružení Petrov, z.s.  9908934 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
A/T 

ORP Brno - 
město 

děti, mládež  a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

4 až 64   40 2,67 0,50 1 624 428,00 Kč 

Brno - venkov 
SOS dětské vesničky, 

z. s. 
4053592 

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
A/T 

ORP Ivančice, 
ORP Kuřim, 
ORP Rosice 

děti, mládež a 
rodiny 

0 až 99+   40 3,00 0,60 1 825 200,00 Kč 

Brno 
Teen Challenge 

InternatioNal ČR 
7021822 

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 
T 

ORP Brno - 
město 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

0 až 65   17 1,25 0,25 702 000,00 Kč 

Vyškov PIAFA Vyškov, z.ú. 5173026 

sociálně aktivizační 
služby pro seniory 

a osoby se 
zdravotním 
postižením 

A/T JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

2 až 99+   40 4,10 1,23 2 494 440,00 Kč 
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Břeclav REMEDIA PLUS z.ú. 6749125 

sociálně aktivizační 
služby pro seniory 

a osoby se 
zdravotním 
postižením 

A okres Břeclav 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+   40 4,55 1,37 2 768 220,00 Kč 

Břeclav 
Spolek neslyšících 

Břeclav, z.s. 
2076106 

sociálně aktivizační 
služby pro seniory 

a osoby se 
zdravotním 
postižením 

A/T JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

0 až 99+   29 1,31 0,39 797 004,00 Kč 

Brno 
TyfloCentrum Brno, 

o.p.s. 
5133774 

sociálně aktivizační 
služby pro seniory 

a osoby se 
zdravotním 
postižením 

A/T JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

16 až 99+   23 3,90 1,17 2 372 760,00 Kč 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM  
1969100 

sociálně 
terapeutické dílny 

A JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

16 až 64   40 7,75 2,33 4 836 000,00 Kč 

Blansko Diecézní charita Brno 4396705 
sociálně 

terapeutické dílny 
A okres Blansko 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 64   30 3,00 0,90 1 872 000,00 Kč 

Boskovice Diecézní charita Brno 8437086 
sociálně 

terapeutické dílny 
A okres Blansko 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64   42,5 4,67 1,40 2 914 080,00 Kč 

Znojmo Diecézní charita Brno 3892895 
sociálně 

terapeutické dílny 
A ORP Znojmo 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 64   38 2,42 0,72 1 510 080,00 Kč 
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Veselí nad 
Moravou 

Charita Strážnice 6561266 
sociálně 

terapeutické dílny 
A 

ORP Veselí nad 
Moravou, ORP 
Hodonín, ORP 

Kyjov 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 64   35 2,55 1,20 1 591 200,00 Kč 

Vyškov PIAFA Vyškov, z.ú. 7682814 
sociálně 

terapeutické dílny 
A okres Vyškov 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 64   36 2,25 0,68 1 404 000,00 Kč 

Brno 
Práh jižní Morava, 

z.ú. 
8468008 

sociálně 
terapeutické dílny 

A 
ORP Brno - 

město 

osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v 

krizi/senioři 

16 až 80   37,5 7,50 2,25 4 680 000,00 Kč 

Brno Sdružení FILIA z. s. 8322159 
sociálně 

terapeutické dílny 
A JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64   32,5 3,35 1,00 2 090 400,00 Kč 

Brno 
TyfloCentrum Brno, 

o.p.s. 
1103016 

sociálně 
terapeutické dílny 

A 
ORP Brno - 

město, Brno -
venkov 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 a 99+   37 2,60 0,78 1 622 400,00 Kč 

Šlapanice V růžovém sadu, z. ú. 6249885 
sociálně 

terapeutické dílny 
A 

okres Brno-
město, Brno-

venkov, 
Blansko 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

15 až 64   37,5 2,30 0,69 1 435 200,00 Kč 
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Brno Nový Prostor, z. ú 5874017 
sociální 

rehabilitace 
A/T JMK 

osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

16 až 99+   40 0,90 0,05 603 720,00 Kč 

Brno AGAPO, o.p.s. 2424656 
sociální 

rehabilitace 
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 2,26 5 057 832,00 Kč 

Hodonín 
Centrum pro rodinu 

a sociální péči 
Hodonín, z.s. 

9404064 
sociální 

rehabilitace 
A 

ORP Hodonín, 
ORP Kyjov, 

ORP Veselí nad 
Moravou 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 35   37,5 3,05 0,92 2 045 940,00 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

Centrum pro 
sluchově postižené 
Hodonínsko, o.p.s. 

8975852 
sociální 

rehabilitace 
A/T okres Hodonín 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+   40 3,85 1,16 2 582 580,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 1081811 
sociální 

rehabilitace 
A/T JMK 

osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

15 až 80   40 11,40 3,42 7 647 120,00 Kč 

Tišnov Diecézní charita Brno 7418930 
sociální 

rehabilitace 
A JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 99+   50 3,10 0,93 2 079 480,00 Kč 
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Znojmo Diecézní charita Brno 2761781 
sociální 

rehabilitace 
A okres Znojmo 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 40   35 3,70 1,11 2 481 960,00 Kč 

Brno DOTYK II, o.p.s. 1256727 
sociální 

rehabilitace 
T JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64   60 7,50 1,50 4 644 000,00 Kč 

Brno Liga vozíčkářů, z. ú. 3621293 
sociální 

rehabilitace 
T/A 

Brno - město 
(Brno), Blansko 

(Blansko) 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64   40 5,20 1,04 3 219 840,00 Kč 

Brno 
Občanské sdružení 

Logo z.s. 
4090900 

sociální 
rehabilitace 

A/T 
okres Brno - 
město, okres 
Brno - venkov 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+   40 3,00 0,90 2 012 400,00 Kč 

Brno 
ParaCENTRUM Fenix, 

z. s. 
4283658 

sociální 
rehabilitace 

A/T 
ORP Brno - 

město 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

15 až 99+   34 5,10 1,50 3 421 080,00 Kč 

Brno Paspoint, z.ú. 3011946 
sociální 

rehabilitace 
A/T JMK 

osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

15 až 64   40 7,13 2,14 4 782 804,00 Kč 

Vyškov PIAFA Vyškov, z.ú. 4227106 
sociální 

rehabilitace 
A/T okres Vyškov 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 80   45 5,85 1,75 3 924 180,00 Kč 

Brno 
Práh jižní Morava, 

z.ú. 
7587852 

sociální 
rehabilitace 

T/A JMK 

osoby se 
zdravotním 

postižením/osoby 
ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v 

krizi/senioři/děti, 
mládež a rodiny 

15 až 80   50 54,18 10,84 33 548 256,00 Kč 
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Hodonín 
Psychocentrum 

Domeček Hodonín, 
o.p.s. 

5307234 
sociální 

rehabilitace 
A okres Hodonín 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 80   40 1,90 0,20 1 274 520,00 Kč 

Kyjov 

Sociálně-
psychiatrické 

centrum - Fénix, 
o.p.s. 

5967683 
sociální 

rehabilitace 
A/T okres Hodonín 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

18 až 65   40 3,70 0,74 2 481 960,00 Kč 

Brno 
TyfloCentrum Brno, 

o.p.s. 
2208396 

sociální 
rehabilitace 

A/T JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

7 až 99+   33 5,48 1,64 3 675 984,00 Kč 

Brno VODICÍ PES, z.s. 7176755 
sociální 

rehabilitace 
A JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 80   40 1,48 0,44 992 784,00 Kč 

Břeclav 
Nemocnice Valtice 

s.r.o. 
3899573 

Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 

zařízeních lůžkové 
péče 

P 

ORP Břeclav, 
ORP 

Hustopeče, 
ORP  Mikulov, 
ORP Hodonín, 
ORP Ivančice, 

ORP Brno-
město, ORP 
Veselí nad 
Moravou 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

27 až 99+ 14 168 7,60 3,40 5 110 000,00 Kč 

Brno Modrá linka, z.s. 3078189 
telefonická krizová 

pomoc 
T JMK 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi/děti, 

mládež a rodiy 

0 až 99+   84 5,00 1,00 3 168 000,00 Kč 

Brno Diecézní charita Brno 8814667 terénní programy T ORP Brno 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 64   40 2,70 0,54 1 788 480,00 Kč 

Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. s. 
9245951 terénní programy T 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   37,5 5,10 1,02 3 378 240,00 Kč 
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Brno 
Armáda spásy v 

České republice, z. s. 
8044270 terénní programy T 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   37,5 1,10 0,20 728 640,00 Kč 

Blansko Diecézní charita Brno 9219409 terénní programy 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 0,84 2 782 080,00 Kč 

Brno 
DROM, romské 

středisko 
2770754 terénní programy T 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   28 2,00 0,40 1 324 800,00 Kč 

Brno 
DROM, romské 

středisko 
2067252 terénní programy T 

ORP Brno - 
město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

15 až 99+   40 4,32 0,86 2 861 568,00 Kč 

Brno IQ Roma servis, z. s. 9648779 terénní programy T 

ORP Brno - 
město, ORP 
Břeclav, ORP 
Vyškov, ORP 

Bučovice, ORP 
Rosice 

děti, mládež a 
rodiny/osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

15 až 80   36 7,12 1,42 4 716 288,00 Kč 

Brno Romodrom, o.p.s. 8207803 terénní programy T 
ORP Brno - 

město 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

18 až 99+   40 3,20 0,60 2 119 680,00 Kč 

Brno 

Společenství Romů 
na Moravě Romano 

jekhetaniben pre 
Morava 

3804942 terénní programy T 
ORP Brno - 
město, ORP 

Hodonín 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

15 až 99+   40 2,09 0,42 1 384 416,00 Kč 
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Blansko 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
6927954 terénní programy T 

ORP Blansko, 
ORP Boskovice 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

16 až 99+   40 1,93 0,38 1 278 432,00 Kč 

Brno 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
4045900 terénní programy T 

ORP Brno - 
město, ORP 
Tišnov, ORP 

Šlapanice, ORP 
Židlochovice, 
ORP Rosice 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

16 až 64   40 5,46 1,09 3 616 704,00 Kč 

Vyškov 
Společnost Podané 

ruce o.p.s. 
4035376 terénní programy T 

ORP Vyškov, 
ORP Bučovice, 
ORP Slavkov u 

Brna 

osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením a 
osoby v krizi 

16 až 64   32 1,90 0,38 1 258 560,00 Kč 

Hustopeče 
Girasole, sdružení 

pro pomoc a rozvoj 
z. s. 

1462182 tísňová péče T JMK 
senioři/osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+   168 4,50 0,90 3 175 200,00 Kč 

Veselí nad 
Moravou 

Centrum pro 
sluchově postižené 
Hodonínsko, o.p.s. 

5371197 tlumočnické služby T/A okres Hodonín 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 99+   40 1,60 0,32 921 600,00 Kč 

Břeclav 
Spolek neslyšících 

Břeclav, z.s. 
9212129 tlumočnické služby A/T JMK 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením 

19 až 99+   40 1,00 0,30 624 000,00 Kč 

Brno 
Unie neslyšících 

Brno, z.s. 
5756137 tlumočnické služby  T/A JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

0 až 99+   41 4,53 0,90 2 609 280,00 Kč 

Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
1407268 týdenní stacionáře P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64 8 108 5,14 1,20 4 838 400,00 Kč 
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Brno 
Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 

organizace 
1289132 týdenní stacionáře P JMK 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

16 až 64 3 106,5 2,27 0,53 1 814 400,00 Kč 

Hustopeče 
Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM  
3130551 týdenní stacionáře P 

okres Brno - 
venkov, okres 
Brno - město, 
okres Břeclav, 
okres Hodonín 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

4 až 26 11 104 8,76 2,63 6 652 800,00 Kč 

Blansko Diecézní charita Brno 8427601 týdenní stacionáře P okres Blansko 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

15 až 64 9 106 6,50 3,00 5 443 200,00 Kč 

Šlapanice 
Zámeček Střelice, 

příspěvková 
organizace 

1234358 týdenní stacionáře P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

3 až 99+ 9 120 6,49 2,24 5 443 200,00 Kč 

Hodonín 
Zelený dům pohody, 

příspěvková 
organizace 

1900284 týdenní stacionáře P ORP Hodonín 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 64 13 108 5,70 3,50 7 862 400,00 Kč 
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Sociální služby, které jsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb pro rok 2021, ale v roce 2021 budou bez identifikátoru služby. 

 

Šlapanice 
Tady to mám 

rád, z.s. 
V ŘÍZENÍ 

domovy pro osoby se 
zdravotním 
postižením 

p JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 55 6 168 8,20 0,50 5 475 000,00 Kč 

Ivančice Město Ivančice V ŘÍZENÍ 
domovy se zvláštním 

režimem 
P 

ORP Ivančice, 
ORP Rosice, ORP 

Moravský 
Krumlov 

  65 až 99+ 80   29,00 2,80 37 960 000,00 Kč 

Šlapanice 
Zámeček Střelice, 

příspěvková 
organizace 

V ŘÍZENÍ chráněné bydlení P JMK 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

18 až 65 6 168 3,35 0,18 5 475 000,00 Kč 

Slavkov u Brna 
Diecézní charita 

Brno 
V ŘÍZENÍ odlehčovací služby P 

ORP Slavkov u 
Brna ORP 
Bučovice 

senioři/osoby se 
zdravotním 
postižením  

18 až 99+ 5   5,62 0,88  2 190 000,- 

Ivančice Město Ivančice V ŘÍZENÍ odlehčovací služby P 

ORP Ivančice, 
ORP Rosice, ORP 

Moravský 
Krumlov 

  18 až 99+ 10 168 3,50 0,40 4 380 000,00 Kč 

 


