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Úvod 

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2017 je vytvořen v rámci procesu komunitního plánování 

sociálních služeb realizovaného v Blansku a pokračuje v realizaci cílů a opatření 3. Komunitního plánu 

sociálních služeb Blansko. Vzhledem k plánovaným změnám v sociální oblasti se pro rok 2017 jedná 

o samostatný jednoletý dokument nahrazující víceletý komunitní plán.  

Apeluje na spolupráci jednotlivých subjektů sociální pomoci včetně sociálních služeb tak, aby byla 

pomoc dostupná lidem co nejblíže, v místě jejich skutečného pobytu. Jedním z cílů je také posílení 

preventivních složek v oblasti sociální práce na území obcí  tak, aby včasná pomoc přispěla k udržení  

příznivého sociálního klimatu  v území. 

Akční plán sociálních služeb Blanska je zpracováván pro správní obvod obce s rozšířenou působností 

Města Blanska, tedy pro město Blansko a 42 obcí.  

I nadále je pro zodpovědné rozhodování okresního multidisciplinárního týmu nezbytná úzká 

spolupráce s poskytovateli sociálních služeb při optimalizaci sítě sociálních služeb. Efektivní 

financování schválené sítě bude realizováno ve spolupráci s obcemi okresu Blansko. Nezbytnou 

součástí nastavení cíleného a účinného financování sociálních služeb je úzká kooperace s Městem 

Boskovice. Zároveň je prioritou komunikace s obcemi ve SO ORP Blansko a sběr potřeb občanů těchto 

obcí.  Hlavním cílem je udržet funkční síť podpory a pomoci, která bude občanům dostupná pro ty, 

kteří ji potřebují. Proces plánování aktuálně řeší problémy specifických skupin obyvatel, posiluje 

lidskoprávního akcent, míří k pozitivnímu přínosu pro klienty, respektive společnost. 
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O komunitním plánování 

Metoda komunitního plánování se týká rozvoje různých oblastí života v regionu, prioritně se 

zabývá oblastí sociálních služeb. Pokud však mají tyto služby efektivně fungovat, je třeba postupně 

mapovat i jejich vazby na související odvětví – zejména zdravotnictví, školství, volný čas, trh práce, 

bariéry či bytovou politiku. 

Komunitní plánování je živý proces. Důraz je kladen na zapojování všech, kterých se 

problematika týká, na partnerský dialog, vyjednávání a dosažení výsledku, který je přijat a 

podporován většinou účastníků. Jde o pokračující proces zjišťování potřeb, zdrojů a řešení, která 

nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí. Kontinuita plánování by měla umožnit 

postupné zlepšování situace v dané oblasti. Včasným plánováním cílených programů, projektů a 

sociálních služeb vzájemně propojených spoluprací můžeme předcházet sociálnímu vyloučení 

znevýhodněných osob a podpořit jejich integraci. Lze říci, že metoda komunitního plánování je 

vhodným nástrojem rozvoje společnosti. 

Hodnoty komunitního plánování 

Základní hodnoty, na kterých je komunitní plánování (dále jen KP) založeno, souvisí zejména 

s principy sociálního začleňování. Jedná se o zvyšování dostupnosti především alternativních služeb 

k péči ústavní (podpora setrvání lidí především ve svém vlastním prostředí), zvyšování kvality služeb 

směřujících k zlepšení ochrany práv uživatelů služeb, propojenost s ostatními systémy (zdravotnictví, 

vzdělávání, bydlení, zaměstnávání). 

Filozofií tvorby plánu je dodržení základních humánních hodnot: 

• poskytovat jen takové služby, které reagují na potřeby občanů, 

• poskytovat služby, které podporují princip individuálního přístupu k člověku, 

• zajistit dodržování lidských práv, rovnoprávný přístup a možnost volby každého občana, 

• respektovat důstojnost každého člověka a respektovat v maximální možné míře jeho 

soukromí, 

• podporovat rozvoj individuálních aspirací a schopností každého člověka, 

• v rámci transformace sociálních služeb dodržovat její základní principy - individualizace, 

humanizace a poskytování služby v přirozeném prostředí člověka. 

Principy komunitního plánování 

• partnerství a spolupráce mezi zadavateli, všemi poskytujícími subjekty a uživateli služeb, 

• zapojení veřejnosti, 
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• uspořádaný a systematický postup - umožňuje managementu plánovat i předvídat do 

budoucnosti a vytvořit rámec pro vypracování záměrů a cílů (stejně jako strategické 

plánování), 

• cykličnost, opakovatelnost. 

 

Organizační struktura 

Organizační struktura je nástrojem pro plnění stanovených cílů. Nejedná se o strukturu 

neměnnou, ale lze ji v průběhu celého procesu KPSS upravovat v závislosti na obsahu jednotlivých 

fází a podle aktuálních úkolů. 

 

Organizační strukturu komunitního plánování v Blansku tvoří tři základní roviny: schvalovací, 

řídící a odborná. 

Schvalovacími orgány jsou: 

 Zastupitelstvo města Blansko, 

 Rada města Blansko. 

Poradním orgánem Rady města Blansko v oblasti sociální problematiky je Komise sociální. Komise 

sociální připomínkuje postupy komunitního plánování a návrhy dokumentů. 

Odborným poradním orgánem procesů komunitního plánování jsou Pracovní skupiny. Ačkoliv jsou 

v rámci procesu plánování ustanoveny 4 pracovní skupiny, společné setkávání a činnost některých 

pracovních skupin je v současné době úzce propojena. Společně tak pracují členové skupiny Senioři a 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

RADA MĚSTA KOMISE SOCIÁLNÍ 

ODBOR SOC CENTRUM PRO PODPORU 

KP BLANSKO 

METODIK 

ŘÍDÍCÍ SKUPINA 

PRACOVNÍ SKUPINA 

SENIOŘI 
PRACOVNÍ SKUPINA 

OSOBY SE ZDRAV. 
POSTIŽENÍM  

PRACOVNÍ SKUPINA 

RODINA V KRIZI, 
MLÁDEŽ 

 

PRACOVNÍ SKUPINA 

OSOBY OHROŽENÉ 

SOC. VYLOUČENÍM 
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Osoby se zdravotním postižením a dále Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Rodina a mládež 

v krizi. Tento úzus vyplynul ze společně řešené problematiky a úzké vazby jednotlivých typů sociálních 

služeb. 

Řídícím orgánem procesů komunitního plánování je Řídící skupina. Její členové byli zvoleni z řad 

členů pracovních skupin. Volba nových členů proběhla v prvním pololetí roku 2016. 

Členové řídící skupiny: 

 Organizace  Pracovní skupina 

Mgr. Bc. Ivana 

Kouřilová 
Koordinátorka KPSS 

Mgr. Iveta Čípková Město Blansko, spolurealizátor KPSS, vedoucí odd. sociálních služeb 

Bc. Tereza Kaldová 
Město Blansko, vedoucí odd. sociální 

pomoci 

Osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Mgr. et Mgr. Zdenka 

Hlaváčková 
Město Blansko  Mládež a rodina v krizi 

Robert Hořava 
Společnost Podané Ruce, s.r.o. – 

NZDM v Blansku 
Mládež a rodina v krizi 

Bc. Anna Kalová 
Diecézní charita Brno, Oblastní charita 

Blansko – Charitní pečovatelská služba 
Senioři 

Mgr. Jiří Šupa, PhD. Sdružení Práh Osoby se zdravotním postižením 

Jiřina Sovová 
Diecézní charita Brno, Oblastní charita 

Blansko – Terénní programy 

Osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Mgr. Věra Veselá 
Ředitelka Domova pro seniory Černá 

hora, členka Komise sociální 
Senioři 
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Poskytovatelé sociálních služeb na Blanensku 

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (dále jen SO ORP Blansko) 

působí celkem 15 poskytovatelů sociálních služeb, kteří dohromady poskytují celkem 21 druhů 

sociálních služeb dle vymezení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o sociálních službách). Některé služby mají své sídlo na Blanensku, jiné sem 

za svými klienty přijíždí. Občané Blanenska využívají služby také v jiných částech Jihomoravského 

kraje, zejména ve SO ORP Boskovice a v Brně. Celkem je na území ORP Blansko 35 zařízení sociálních 

služeb. 

 

Přehled registrovaných sociálních služeb na území SO ORP Blansko 

Sociální služba Název zařízení Poskytovatel 

§ 37 odborné sociální 
poradenství 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy 

Město Blansko 

Sociální poradna 
Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR (SONS) 

Charitní poradna DCHB, Oblastní charita Blansko 

Tabulka: Přehled registrovaných sociálních služeb na území ORP – sociální poradenství 

Sociální služba Název zařízení Poskytovatel 

§ 39 osobní asistence Hewer Hewer – občanské sdružení 

§ 40 pečovatelská služba 

Pečovatelská služba města Blansko Město Blansko 

Charitní pečovatelská služba Blansko DCHB, Oblastní charita Blansko 

Pečovatelská služba Českého červeného 
kříže Blansko 

Český červený kříž oblastní spolek Blansko 

Pečovatelská služba města Adamov Město Adamov 

Pečovatelská služba Petrovice Obec Petrovice 

Dům s pečovatelskou službou Městys Jedovnice 

§ 44 odlehčovací služby Odlehčovací služba DCHB, Oblastní charita Blansko 

§ 46 denní stacionáře Domov OLGA Hnutí Humanitární Pomoci 

§ 47 týdenní stacionář Emanuel Doubravice DCHB, Oblastní charita Blansko 

0

1

2

3

4

5

6

7
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§ 49 domovy pro seniory 

SENIOR centrum Blansko, příspěvková 
organizace 

Jihomoravský kraj 

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková 
organizace 

Jihomoravský kraj 

§ 50 domovy se zvláštním 
režimem 

SENIOR centrum Blansko, příspěvková 
organizace 

Jihomoravský kraj 

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková 
organizace 

Jihomoravský kraj 

Domov seniorů Santini, Křtiny Lumina o.s. 

§ 51 chráněné bydlení Centrum VELAN Hnutí Humanitární Pomoci 

Tabulka: Přehled registrovaných sociálních služeb na území ORP – sociální péče 

Sociální služba Název zařízení Poskytovatel 

§ 54 raná péče 
Středisko rané péče SPRP Brno Středisko rané péče, SPRP Brno 

Poradna rané péče DOREA Slezská diakonie 

§ 55 telefonická krizová 
pomoc 

Linka důvěry Blansko DCHB, Oblastní charita Blansko 

§ 57 azylové domy 
Centrum „PRO“ Blansko DCHB, Oblastní charita Blansko 

Lávka – Azylový dům pro matky s dětmi Obec Petrovice 

§ 60 krizová pomoc Okno dokořán Blansko  DCHB, Oblastní charita Blansko 

§ 61 nízkoprahová denní 
centra 

Stará fabrika Blansko DCHB, Oblastní charita Blansko 

§ 62 nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

NZDM v Blansku Společnost Podané ruce, s.r.o. 

Zlatá zastávka Adamov DCHB, Oblastní charita Blansko 

§ 63 noclehárny Noclehárna pro muže Blansko DCHB, Oblastní charita Blansko 

§ 65 sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi 

Centrum „PRO“ Blansko DCHB, Oblastní charita Blansko 

§ 66 sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením 

SONS – ČR  - Blansko 
Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR 

§ 67 sociálně terapeutické 
dílny 

Pěkná modrá Doubravice DCHB, Oblastní charita Blansko 

§ 69 terénní programy 
SPONA – Společná cesta DCHB, Oblastní charita Blansko 

Víceúčelová drogová služba na Blanensku Společnost Podané ruce, s.r.o. 

§ 70 sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Sdružení Práh 

Tabulka: Přehled registrovaných sociálních služeb na území ORP – sociální prevence 

 

Tvorba minimální sítě sociálních služeb pro rok 2017 

Současná „Síť sociálních služeb“ rámcově pokrývá všechny problematické aspekty na území 

ORP Blansko.   

Většina služeb, které na Blanensku působí, je poskytována pro občany celého okresu Blansko, 

proto je Minimální síť sociálních služeb tvořena s ohledem na potřeby občanů celého území tak, aby 

byla zajištěna zásada efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. 

V rámci aktivit procesu Komunitního plánování sociálních služeb byly již v roce 2014 

vytvořeny multidisciplinární týmy na okresní úrovni. Úkolem členů týmu je každoročně vydefinovat 

minimální síť sociálních služeb. Na území blanenského okresu byl multidisciplinární tým sestaven 

z garantů procesu komunitního plánování sociálních služeb (koordinátorů KPSS), vedoucích odborů 

sociálních věcí a zástupců místních samospráv obcí s rozšířenou působností Blansko a Boskovice.  
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Služby byly rozděleny do kategorií A, B, C1, přičemž podporovaná minimální síť je tvořena 

službami zařazenými v kategoriích A a C a dále níže uvedenými nadregionálními službami, tj. službami 

se sídlem mimo území ORP Blansko/okresu Blansko poskytujícími služby občanům na území ORP 

Blansko v jejich přirozeném sociálním prostředí (terénní služby dojíždějící za klienty). 

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Akčního plánu 

a byla schválena Zastupitelstvem města Blansko a Zastupitelstvem města Boskovice v červnu 2016, 

její aktualizace tvoří přílohu tohoto plánu. 

                                                           
1
 Rozdělení služeb do kategorií: 

 Kategorie A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování 

 Kategorie B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb 

 Kategorie C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není možno služby 
financovat (např. příspěvkové organizace kraje, jedinečné služby v kraji sídlící v malých obcích apod.) 
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Minimální síť služeb sociální prevence pro rok 2017 – Kategorie A  

Typ služby dle 
zákona č. 

108/2006 Sb. 

Zařízení Poskytovatel Identifikátor 
služby 

Cílová skupina Kapacita celková 
/ počet úvazků PP 

Maximální 
uznatelné 

náklady v roce 
2017 – dle Metodiky 

Města Blansko a 
Pravidel JMK 

Optimalizované 
náklady v roce 
2017– dle Pravidel 

JMK 

§ 60 krizová pomoc Okno dokořán DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

3977071 osoby v krizi, osoby 
ohrožené násilím, 

rodiče s 
nezaopatřenými 

dětmi 

  

3,80 úvazku 

1.755.000,- Kč 2.430.480,- Kč 

§ 61 nízkoprahová 
denní centra 

Stará fabrika 
Blansko 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

4841959 lidé bez přístřeší 3,19 úvazku 1.546.900,- Kč 2.040.324,- Kč 

§ 62 nízkoprahové 
zařízení pro děti a 

mládež 

Nízkoprahový klub 
pro děti a mládež 

PVC Blansko 

Společnost Podané 
ruce, o.p.s. 

2474603 děti a mládež do 26 
let 

3,00 úvazku 1.918.000,- Kč 1.918.800,- Kč 

Zlatá zastávka 
Adamov 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

9054343 děti a mládež do 26 
let 

2,97 úvazku 1.100.000,- Kč 1.899.612,- Kč 

§ 63 noclehárny Noclehárna pro 
muže Blansko 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

5317909 lidé bez přístřeší 15 lůžek / 

2,47 úvazku 

1.095.000,- Kč 1.095.000,- Kč 

§ 65 sociálně 
aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 

Centrum „PRO“ 
Blansko 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

4135113 rodiny s dětmi 2,70 úvazku 1.100.000,- Kč 1.594.080,- Kč 

§ 69 terénní 
programy 

SPONA - Společná 
cesta 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

9219409 osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením - bez 
přístřeší, menšiny, 

osoby ohrožené 
ztrátou bydlení, 
rodiny s dětmi 

4,20 úvazku 1.700.000,- Kč 2.479.680,- Kč 

Víceúčelová 
drogová služba 

Blansko 

Společnost Podané 
ruce, o.p.s. 

6927954 osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením - 
problémoví 

uživatelé drog, 
osoby závislé na 

návykových látkách 

 

1,93 úvazku 

1.139.472,- Kč 1.139.472,- Kč 
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Minimální síť služeb sociální prevence pro rok 2017 – Kategorie C 

 
Typ služby dle 

zákona č. 
108/2006 Sb. 

Zařízení Poskytovatel Identifikátor 
služby 

Cílová skupina Kapacita celková 
/ počet úvazků PP 

Maximální 
uznatelné 

náklady v roce 
2017 – dle Metodiky 

Města Blansko a 
Pravidel JMK 

Optimalizované 
náklady v roce 
2017– dle Pravidel 

JMK 

§ 57 azylové domy  Centrum „PRO“ 
Blansko 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

3296431 matky s dětmi 24 lůžek /  

6,57 úvazku 

2.847.000,- Kč 

- IP 

2.847.000,- Kč 

Lávka – Azylový 
dům pro matky s 

dětmi 

Obec Petrovice 6640712 matky s dětmi 28 lůžek /  

7,85 úvazku 

V kompetenci Obce 

Petrovice 

- IP 

3.321.500,- Kč 

§ 55 telefonická 
krizová pomoc 

Linka důvěry 
Blansko 

Sociální služba 
zařazena v síti 

MPSV 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

3835771 Rodiny s dětmi, 
senioři, imigranti, 
oběti domácího 

násilí, děti a mládež, 
lidé bez přístřeší, 

osoby v krizi apod. 

1500 osob /  

2,00 úvazku 

1.180.800,- Kč 1.180.800,- Kč 

§ 67 sociálně 
terapeutické dílny 

Pěkná modrá 
Doubravice 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

4396705 Osoby s psychickým 
onemocněním 

3,00 úvazku 1.453.000,- Kč 1.918.800,- Kč 

Minimální síť služeb sociální prevence pro rok 2017 – Nadregionální služby 

Typ služby dle 
zákona č. 

108/2006 Sb. 

Zařízení Poskytovatel Identifikátor 
služby 

Cílová skupina Kapacita celková pro 
ORP Blansko 

§ 54 raná péče Středisko pro ranou 
péči Brno 

Středisko pro ranou 
péči Brno 

4123958 - osoby s kombinovaným postižením 
- osoby se zrakovým postižením 
- rodiny s dítětem/dětmi 

4 osoby 

Poradna rané péče 
DOREA 

Slezská diakonie 9734991 - osoby s kombinovaným postižením 
- osoby s mentálním postižením 
- osoby s tělesným postižením 
- osoby se zdravotním postižením 
- rodiny s dítětem/dětmi 

3 osoby 

§ 70 sociální 
rehabilitace 

Sociální rehabilitace Sdružení Práh 7587852 - osoby s duševním onemocněním 11 osob 
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Minimální síť služeb odborné sociální poradenství pro rok 2017 – Kategorie A 

Zařízení Poskytovatel Identifikátor 
služby 

Cílová skupina počet úvazků PP Maximální 
uznatelné 

náklady v roce 
2017 – dle Metodiky 

Města Blansko a 
Pravidel JMK 

Optimalizované 
náklady v roce 
2017– dle Pravidel 

JMK 

Poradna pro 
rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy 

Město Blansko 3995545 - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 
ohrožené společensky nežádoucími jevy 

- osoby v krizi 
- rodiny s dítětem/dětmi 

2,00 úvazku přímé 

péče 

1.279.200,- Kč 1.279.200,- Kč 

Charitní poradna DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

6343505 - oběti domácího násilí 
- oběti trestné činnosti 
- osoby bez přístřeší 
- osoby s jiným zdravotním postižením 
- osoby v krizi 
- osoby, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy 

- rodiny s dítětem/dětmi 
- senioři 

1,30 úvazku přímé 

péče 

740.000,- Kč 831.480,- Kč 
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Minimální síť služeb sociální péče pro rok 2017 – Kategorie A 

Typ služby dle 
zákona č. 

108/2006 Sb. 

Zařízení Poskytovatel Identifikátor 
služby 

Cílová skupina Kapacita celková 
/ počet úvazků PP 

Maximální 
uznatelné 

náklady v roce 
2017 – dle Metodiky 

Města Blansko a 
Pravidel JMK 

Optimalizované 
náklady v roce 
2017– dle Pravidel 

JMK 

§ 40 pečovatelská 
služba 

Pečovatelská služba 
Města Blansko 

Město Blansko 8466325 Senioři a osoby se 
zdravotním 
postižením 

27,5 úvazku přímé 
péče 

11.105.000,- Kč 15.444.000,- Kč 

Charitní 
pečovatelská služba 

Blansko 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

2826680 Senioři a osoby se 
zdravotním 
postižením 

15,11 úvazku přímé 
péče 

7.770.000,- Kč 8.485.776,- Kč 

Pečovatelská služba 
Českého červeného 

kříže Blansko 

Český červený kříž 
oblastní spolek 

Blansko 

4104942 Senioři a osoby se 
zdravotním 
postižením 

 
3,57 úvazku přímé 

péče 

1.748.000,- Kč 2.004.912,- Kč 

Pečovatelská služba 
města Adamova 

Město Adamov 4175001 Senioři a osoby se 
zdravotním 
postižením 

2,75 úvazku přímé 
péče 

V kompetenci 

Města Adamov 

1.544.400,- Kč 

 

Pečovatelská služba 
Petrovice 

Obec Petrovice 3164323 Senioři a osoby se 
zdravotním 
postižením 

2,25 úvazku přímé 
péče 

V kompetenci Obce 

Petrovice 

1.263.600,- Kč  

Dům s 
pečovatelskou 

službou 

Městys Jedovnice 7811357 Senioři a osoby se 
zdravotním 
postižením 

4,21 úvazku přímé 
péče 

V kompetenci 

Městysu Jedovnice 

2.364.336,- Kč  

§ 44 odlehčovací 
služby 

 Odlehčovací služba DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

9236152 senioři a osoby 
s chronickým a 

zdravotním 
postižením 

3,23 úvazku přímé 
péče 

1.300.000,- Kč 1.813.968,- Kč 

§ 46 denní 
stacionáře 

 Domov OLGA Hnutí Humanitární 
Pomoci 

8559032 osoby s mentálním 
postižením 

38 osob / 
8,15 úvazku přímé 

péče 

3.730.000,- Kč 4.958.460,- Kč 

§ 47 týdenní 
stacionář 

Emanuel 
Doubravice 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

8427601 osoby 
s kombinovaným a 

mentálním 
postižením 

9 lůžek / 
5,50 úvazku přímé 

péče 

2.910.000,- Kč 2.956.500,- Kč 
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§ 51 chráněné 
bydlení 

Chráněné bydlení 
Centrum Velan 

 

Hnutí humanitární 
pomoci 

8269535 

osoby s mentálním 
postižením 

8 lůžek / 
3,49 úvazku přímé 

péče 

1.651.000,- Kč 2.628.000,- Kč 

 

Minimální síť služeb sociální péče pro rok 2017 – Kategorie C 

 
Typ služby dle 

zákona č. 
108/2006 Sb. 

Zařízení Poskytovatel Identifikátor 
služby 

Cílová skupina Kapacita celková 
/ počet úvazků PP 

Optimalizované 
náklady v roce 

2017 – dle Pravidel 

JMK 

§ 49 domovy pro 
seniory 

SENIOR centrum 
Blansko, 

příspěvková 
organizace 

Jihomoravský kraj 8234276 

senioři 

70 lůžek / 
20,00 úvazku přímé 

péče 

22.995.000,- Kč 

Domov pro seniory 
Černá Hora, 
příspěvková 
organizace 

Jihomoravský kraj 4238164 

senioři 

19 lůžek / 
7,93 úvazku přímé 

péče 

6.241.500,- Kč 

§ 50 domovy se 
zvláštním režimem 

SENIOR centrum 
Blansko, 

příspěvková 
organizace 

Jihomoravský kraj 8761774 senioři a osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním 

74 lůžek / 
39,00 úvazku přímé 

péče 

27.010.000,- Kč 

Domov pro seniory 
Černá Hora, 
příspěvková 
organizace 

Jihomoravský kraj 3690323 Senioři a osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním 

Osoby se 
zdravotním 
postižením 

130 lůžek / 
54,07 úvazku přímé 

péče 

47.450.000,- Kč 

Domov seniorů 
Santini, Křtiny 

Lumina, spolek 2405551 Senioři a osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním 

Osoby s tělesným a 
zdravotním 
postižením 

50 lůžek / 
22,50 úvazku přímé 

péče 

18.250.000,- Kč 
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Minimální síť služeb sociální péče pro rok 2017 – Další služby využívané občany SO ORP Blansko – kategorie C 

Typ služby dle 
zákona č. 108/2006 

Sb. 

Zařízení Poskytovatel Identifikátor služby Cílová skupina 

§ 39 osobní asistence Hewer - Osobní 
asistence 

Hewer 4735331 - osoby s kombinovaným postižením 
- osoby s mentálním postižením 
- osoby s tělesným postižením 
- osoby se sluchovým postižením 
- osoby se zdravotním postižením 
- osoby se zrakovým postižením 
- senioři 

§ 44 odlehčovací služby  Odlehčovací služba Oblastní charita Vyškov 9072668 - senioři a osoby se zdravotním postižením 
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Financování minimální sítě sociálních služeb pro rok 2017 

Financování sociálních služeb se pro rok 2017 řídí Metodikou pro poskytování dotací v oblasti 

sociálních služeb.  

Podporováno bude zejména poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Základní sítě 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017 (definováno v Akčním plánu JMK na rok 2017) a 

zároveň Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017 (viz Příloha č. 1), které projdou 

hodnocením dle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 

2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále také jen „Pravidel JMK“) a bude jim 

vydáno tzv. Pověření o poskytování sociální služby v obecném hospodářském zájmu. 

Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb registrovaným podle zákona 

o sociálních službách, kteří nejsou zařazeni v Minimální síti sociálních služeb okresu Blansko, avšak 

jsou zařazeni v Základní síti sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017 a zároveň poskytují 

služby občanům správního obvodu ORP Blansko. Podmínkou je soulad s prioritami a opatřeními 

Akčního plánu sociálních služeb Blansko pro rok 2017.  

V případě nevyčerpání finančních prostředků alokovaných pro příslušný dotační program 

může být v případech zvlášť hodného zřetele poskytnuta dotace také sociální službě, která není 

zařazena ve výše uvedených sítích. Nezbytnou podmínkou je registrace služby dle zákona o sociálních 

službách a pověření žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vydané 

Jihomoravským krajem, MPSV či jiným věcně příslušným krajem. Příjemce finanční dotace musí 

výstupy realizovaného projektu zaměřit především na občany správního obvodu ORP Blansko. 
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Priority a opatření Akčního plánu sociálních služeb Blansko 

2017 – přehled 

Systémové priority  

Priorita č. 1 Podpora procesu plánování sociálních služeb 

Opatření č. 1.1 Zachování a kontinuální podpora procesu plánování v Blansku 

Opatření č. 1.2 Spolupráce při KPSS na úrovni Jihomoravského kraje 

Opatření č. 1.3 Zpracování komunitního a akčního plánu sociálních služeb 

Opatření č. 1.4 Síťování sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018 

Priorita č. 2 Financování sociálních služeb v návaznosti na proces plánování 

Opatření č. 2.1  Aplikace Metodiky pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb 

Opatření č. 2.2 Spolupráce s obcemi SO ORP na financování sociálních služeb 

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

Opatření č. 3.1 Podpora sociálně – právního poradenství 

 

Cílová skupina SENIOŘI a OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

Opatření č. 1.1 Podpora poskytovatelů terénních a ambulantních služeb ve SO ORP Blansko 

Opatření č. 1.2 Podpora adekvátního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Opatření č. 1.4 Podpora zapojení seniorů a osob se zdravotním postižením do veřejného života 

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

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

 

Cílová skupina MLÁDEŽ A RODINA V KRIZI a OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Priorita č. 1 Prevence sociálního vyloučení 

Opatření č. 1.1 Udržení služeb primární prevence 

Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení 

Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 

Opatření č. 2.2 Zajištění sítě krizového bydlení 

 



 
 

20 
 

Realizace priorit a opatření v roce 2017 

Tento Akční plán sociálních služeb je strategickým dokumentem určujícím rámec sociálních služeb pro rok 2017. Realizace jednotlivých 

opatření je spojena s určitými riziky, kterými jsou především nezískání finančních prostředků od jednotlivých donátorů. 

Aktivity zařazené do minimální sítě jsou podporovány v rámci dotačního programu Města Blansko.  

Aktivity nad rámec sociálních služeb, nad rámec základních činností sociálních služeb a nezařazené do minimální sítě jsou doplňujícími 

aktivitami realizovanými dalšími organizacemi, případně mimo činnost sociální služby a nejsou financované z dotačního programu „Podpora 

poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů“. 

Systémové priority 

Priorita č. 1 Podpora procesu plánování sociálních služeb 

Opatření č. 1.1 Zachování a kontinuální podpora procesu plánování v Blansku 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Schůzky řídící skupiny a pracovních skupin 
- svolání jednání, příprava programu a materiálů 

Centrum pro podporu komunitního 
plánování (CpKP ) 
- koordinátor KPSS 

Leden, březen, červen, 
září, prosinec 2017 

 Schůzky s poskytovateli sociálních služeb, obcemi, politickými 
reprezentanty 
- jednání s poskytovateli sociálních služeb – monitoring sítě, 
- účast na jednání starostů, na zastupitelstvech obcí 

Jednání průběžně 2017 
 

Opatření č. 1.2 Spolupráce při KPSS na úrovni Jihomoravského kraje 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 účast na pravidelných setkáních koordinátorů KPSS z 21 ORP v JMK Koordinátor KPSS Průběžně dle plánu 
JMK 

Spolupráce na monitorování a vyhodnocování Akčního plánu rozvoje 
sociálních služeb JMK 

Leden – březen 2017 

Spolupráce s krajským koordinátorem na přípravě Akčního plánu 
rozvoje sociálních služeb JMK pro rok 2017 

březen – červen 2017 

Spolupráce s JMK na tvorbě Základní sítě sociálních služeb 
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Opatření č. 1.3 Zpracování komunitního a akčního plánu sociálních služeb 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Jednání pracovních skupin a řídící skupiny  
- shrnutí a vyhodnocení plánovaných aktivit 

Koordinátor KPSS 
Členové řídící skupiny 

Leden, září 2017 

Vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb Blansko pro rok 2016 Koordinátor KPSS Únor - duben 2017 

Zpracování Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2018 – 2020  Koordinátor KPSS Březen – červen 2017 

Jednání pracovních skupin a řídící skupiny  
- dopracování, připomínkování a schválení KP 

Koordinátor KPSS 
Členové řídící skupiny 

Červen – srpen 2017 

Schválení KP v samosprávných orgánech Města Blansko Koordinátor KPSS, starosta (garant) Září 2017 

Zpracování Akčního plánu sociálních služeb pro rok 2018 Koordinátor KPSS Květen – červenec 
2017 

Jednání pracovních skupin a řídící skupiny  
- dopracování, připomínkování a schválení AP 

Koordinátor KPSS 
Členové řídící skupiny 

Srpen – říjen 2017 

Schválení AP v samosprávných orgánech Města Blansko Koordinátor KPSS, starosta (garant) Prosinec 2017 

Opatření č. 1.4 Síťování sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Jednání multidisciplinárního týmu 
- zpracování analýzy (finanční, analýzy kapacity a využitelnosti) 

sociálních služeb 
- pracovní setkání koordinátorů a vedoucích odborů ORP Blansko a 

ORP Boskovice 
- pracovní setkání celého MT 

Koordinátor KPSS průběžně 

Schválení minimální sítě pro rok 2018 v zastupitelstvu Koordinátor KPSS, starosta (garant) Červen – září 2017 

Priorita č. 2 Financování sociálních služeb v návaznosti na proces plánování 

Opatření č. 2.1 Aplikace Metodiky pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb 

Aktivity  Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Podpora v rámci rozpočtu obce 
- financování sociální služby zřizované obcí 

 
 
 

- poskytování dotací z rozpočtu Města Blansko nestátním neziskovým 
organizacím 

 vyhlášení dotačního řízení 

Město Blansko 
Město Adamov 
Městys Jedovnice 
Obec Petrovice 
 
Město Blansko 
 
 

Průběžně 
 
 
 
 
 
 
říjen 2017 
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 zpracování žádostí 
 

 projednání v komisi sociální a samosprávných orgánech 
města Blansko 
 

 uzavření smluv o poskytnutí dotace s příjemci dotace 
 

 
 
 
 
Koordinátor KPSS, starosta (garant)     

listopad - prosinec 
2017 
Leden – únor 2017 / 
prosinec 2017 
 
Leden – únor 2017 

Opatření č. 2.2 Spolupráce s obcemi SO ORP Blansko na financování sociálních služeb 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Jednání s obcemi o finančním příspěvku na sociální služby poskytované 
občanům obce 

Poskytovatelé sociálních služeb 
Koordinátor KPSS 

průběžně 

Uzavření smluv o spolufinancování sociálních služeb s obcemi, 
proúčtování finančních prostředků 

Koordinátor KPSS, starosta (garant) Leden – duben 2017 

Zpracování zprávy o činnosti sociálních služeb v roce 2016 v návaznosti 
na klienty z obcí SO ORP Blansko 
Předložení závěrečné zprávy starostům obcí 

Koordinátor KPSS Leden – březen 2017 
 
Březen – duben 2017 

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

Opatření č. 3.1 Podpora sociálně – právního poradenství 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Zajištění provozu Charitní poradny 
- přítomnost pracovníka v Blansku 2x týdně 

DCHB, OCHB – Charitní poradna průběžně  

Poskytování terénní sociální práce 
- zvýšení informovanosti veřejnosti o sociální práci na obcích 
- poskytování a poradenství v rámci terénní práce 

Město Blansko – odbor sociálních věcí, 
oddělení sociální pomoci 
Poskytovatelé terénních služeb 
DCHB,OCHB – terénní programy 

průběžně 
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Cílová skupina SENIOŘI a OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

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

Aktivity Název aktivity Realizátor Termín 

Zařazené do minimální sítě Pečovatelská služba Město Blansko 
Město Adamov 
Městys Jedovnice 
Obec Petrovice 
DCHB, OCHB 
ČČK 

průběžně 

 Odlehčovací služba DCHB, OCHB 

 Sociálně terapeutické dílny DCHB, OCHB – Pěkná modrá Doubravice 

 Denní stacionář Hnutí humanitární pomoci – Domov 
Olga 

 Osobní asistence HEWER, o.s. 

 Raná péče SPRP Brno, Slezská diakonie – Poradna 
rané péče DOREA 

 Sociální rehabilitace (péče o osoby s duševním onemocněním) Sdružení Práh 

Opatření č. 1.2 Podpora adekvátního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

Nad rámec sociálních služeb Podpora revitalizace a úprav bytů v DPS 
- rekonstrukce, úprava nebytových prostor, ke zkvalitnění 

života seniorů v DPS Pod Javory 32, Blansko 
- úprava koupelen v uvolněných bytech na DPS 9. května 
- navýšení kapacity v DPS Pod Javory 32, Blansko 

Město Blansko 
Odbor komunální údržby 
Odbor investiční 

 
průběžně 
 

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

Aktivity Název aktivity Realizátor/ odpovědnost Termín 

Zařazené do minimální sítě  Činnost sociálně terapeutických dílen DCHB, OCHB – sociálně terapeutické 
dílny – Pěkná modrá Doubravice 

průběžně 

Podpora samostatnosti v bydlení a úkonech péče o vlastní 
osobu 

DCHB, OCHB – týdenní stacionář – 
Emanuel Doubravice 

průběžně 
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Podpora osob s duševním onemocněním Sdružení Práh – sociální rehabilitace průběžně 

Nad rámec sociálních služeb Pořádání tréninků paměti Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 
DCHB, OCHB – Klub aktivních seniorů 
Pečovatelská služba městyse Jedovnice 

průběžně 

Zajištění bezpečnosti seniorů 
- Senior linka 

Město Blansko 
- odbor sociálních věcí 
- Městská policie 

průběžně 

Zajištění bezpečnosti seniorů – Linka důvěry, Senior Point 
Blansko 

DCHB OCHB průběžně 

Realizace kroužků v Městském klubu důchodců Městský klub důchodců Blansko průběžně 

Zajištění činnosti klubu důchodců I a III a Kroužku zpívání pro 
radost 

Městské kulturní středisko Adamov celoročně 

Klub stomiků DCHB, OCHB ve spolupráci s lékaři průběžně 

ASITAXI – Asistenční taxislužba DCHB, OCHB průběžně 

Hospicová péče DCHB, OCHB průběžně 

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

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

Aktivity Název aktivity Realizátor Termín 

Zařazené do minimální sítě Udržení kapacity chráněného bydlení Hnutí humanitární pomoci – Centrum 
Velan 

průběžně 

Udržení kapacity týdenního stacionáře Emanuel Doubravice – týdenní stacionář průběžně 

Zajištění komplexní péče o seniory v pobytových sociálních 
službách 

Senior centrum Blansko, p.o. 
Domov pro seniory Černá Hora, p.o. 
Domov Santini Křtiny 

průběžně 
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Cílová skupina MLÁDEŽ A RODINA V KRIZI a OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Priorita č. 1 Prevence sociálního vyloučení  

Opatření č. 1.1 Udržení služeb primární prevence 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín  

Zařazené do minimální sítě Zprostředkování odborných informací pro lékaře, učitele, 
policisty, metodiky školní prevence, široké veřejnosti 
- přednášková činnost 
- konzultace 
- publikační činnost 

Společnost Podané ruce, o.p.s.  
- NZDM v Blansku 
- Víceúčelová drogová služba na 

Blanensku 
Sdružení Práh 
DCHB, OCHB 

průběžně 

Spolupráce s experimentátory a jejich rodinami 
- individuální poradenství 

Společnost Podané ruce, o.p.s. – 
Víceúčelová drogová služba na 
Blanensku 

Průběžně 

Nad rámec sociálních služeb Pořádání integračních akcí 
Sociálně právní a sociálně kulturní poradenství 

DCHB, OCHB – Centrum cizincům Průběžně  

Realizace preventivních programů na školách 
- zařazení Minimálního preventivního programu do výuky 
- možnost zájmových kroužků vedených pedagogickými 

pracovníky 

Školská zařízení průběžně 

Pořádání víkendových pobytů pro děti z ohrožených rodin Město Blansko - OSPOD  

Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení  

Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín  

Zařazené do minimální sítě Poskytování sociálních služeb Město Blansko 
- Poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy 
DCHB, OCHB 
- Okno dokořán – krizová pomoc 
- SPONA – Společná cesta (terénní 

programy)  
- SAS pro rodiny s dětmi 
- Linka důvěry Blansko 
- Nízkoprahové denní centrum 
- NZDM Zlatá zastávka Adamov 
 Společnost Podané ruce, o.p.s. 

průběžně 
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- Víceúčelová drogová služba na 
Blanensku 

- NZDM v Blansku 
Sdružení Práh – sociální rehabilitace 

Nad rámec sociálních 
služeb 

Poskytování individuálního poradenství klientovi 
- zaměřeno na udržování a rozvoj znalostí a dovedností, 

poznatků a informací umožňujících uplatnění na trhu 
práce 

vzdělávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené 

- SPONA – Rodinná politika  
- Klub Ratolest 
- ARPZPD v ČR 
Město Blansko 
- OSPOD, oddělení sociální pomoci 

 

Opatření 2.2 Zajištění sítě krizové bydlení  

Aktivity Název aktivity Realizátor Termín  

Zařazené do minimální sítě Udržení provozu noclehárny pro muže  DCHB, OCHB - Noclehárna průběžně 

Udržení stávajících služeb azylového domu pro matky s dětmi DCHB, OCHB – Centrum PRO Blansko – 
Azylový dům pro matky s dětmi 
Obec Petrovice – Lávka – azylový dům 
pro matky s dětmi 

průběžně 

Nad rámec sociálních 
služeb 

Zajištění sociálního ubytování pro osamělé rodiče s dětmi 
- 2 sociální byty 

Město Blansko – oddělení sociální 
pomoci 

průběžně 

Rozšíření kapacity azylového domu pro matky s dětmi 
- komunikace s JMK – řízení projektů EU 
- zpracování projektového záměru 
- zajištění financování – podání žádosti o dotaci 

Město Blansko ve spolupráci s DCHB, 
OCHB 

průběžně 
 

Sociální bydlení 
- dopracování projektové dokumentace 
- zpracování a podání žádosti o dotaci 

Město Blansko – odbor INV Dle vyhlášených 
termínů výzev 
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Závěr 

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2017 je strategickým dokumentem nahrazující komunitní 

plán sociálních služeb. 

Předkládaný dokument je zpracován v souladu se strategií Jihomoravského kraje. Podporuje 

udržitelnost systému kvalitních a dostupných sociálních služeb na území okresu Blansko v souladu 

s potřebami, kvalitou a dlouhodobou udržitelností, a to i z pohledu financování sítě sociálních služeb. 

Pro realizaci stanovených opatření a pro zpracování akčního plánu, je třeba nadále rozvíjet spolupráci 

a komunikaci se zástupci obcí, poskytovatelů sociálních služeb, s dalšími odborníky, a také s osobami, 

kterým jsou sociální služby určeny.  

Prioritou zůstává, ve spolupráci s Jihomoravským krajem, spolupráce na systému hodnocení 

sociálních služeb dle parametrů sítě sociálních služeb, který má dopad na podporovanou síť 

sociálních služeb pro daný rok. Cílem vzájemné spolupráce všech zainteresovaných stran je 

stabilizovat a rozvíjet síť sociálních služeb na Blanensku, která bude efektivní, kvalitní, dostupná, a 

která bude odpovídat potřebám osob, nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a zároveň bude 

reagovat na aktuální finanční situaci v oblasti sociálních služeb. 
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Seznam zkratek 

 

AP Akční plán sociálních služeb Blansko 
ARPZPD v ČR Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České republice, klub Blansko 

CpKP Centrum pro podporu komunitního plánování Blansko 

DCHB Diecézní charita Brno 

DPS Dům s pečovatelskou službou 

IP Individuální projekt 

JMK Jihomoravský kraj 

KP Komunitní plán 

KPSS Komunitní plánování sociálních služeb 

MMSI krátký psychologický test k vyhodnocení kognitivních funkcí  

MT Multidisciplinární tým 

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

o.p.s. Obecně prospěšná společnost 

o. s. Občanské sdružení 

OCHB Oblastní charita Blansko 

OS ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže 

OSPOD Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OZP Osoby se zdravotním postižením 

p. o.  Příspěvková organizace 

PPP Pedagogicko – psychologická poradna 

PS Pečovatelská služba 

ŘS Řídící skupina 

s. r. o Společnost s ručením omezeným 

SAS Sociálně aktivizační služby 

SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 
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Příloha č. 1 – Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017 

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO 

PRO ROK 2017 

Služby jsou v rámci doporučení multidisciplinárního týmu komunitního plánování sociálních služeb okresu Blansko zařazeny do následujících 

kategorií:  

 skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování 

 skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není možno služby financovat (např. příspěvkové 
organizace kraje, jedinečné služby v kraji sídlící v malých obcích apod.) 

 
*úvazek/kapacita přepočtená na okres Blansko 
 

Služby sociální péče 

ORP                     
příslušná k 

sídlu 
zařízení 

název 
poskytovatele 

IČO 
druh sociální 

služby 
identifikát

or 
název služby 

působno
st 

počet 
lůžek - 

pobytová 
služba 

úvazky v 
přímé 

péči (bez 
ZP) pro r. 

2017 

zařaze
ní do 
kateg
orie 

Maximální 
částka pro 

výpočet 
dotace 

Podíl ORP 
na 

spolufinan
cování 

(BK/BCE) 

Boskovice 

Diakonie ČCE 
- středisko v 

Brně 
48515752 

centra 
denních 
služeb 

8009474 
Centrum denních 
služeb Letovice 

JMK 
 

3,25 A 1.977.300 Kč 0% / 8% 

Boskovice 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

centra 
denních 
služeb 

1642122 Emanuel Boskovice 
okres 

Blansko  
3,37 A 1.913.000 Kč 

2,5% /  
5,5% 

Blansko 

Hnutí 
Humanitární 

Pomoci 
545678 

denní 
stacionáře 

8559032 
Denní stacionář 
Domov OLGA 

ORP 
Blansko  

8,15 A 3.730.000 Kč 8% / 0% 

Boskovice Paprsek, p.o. 838420 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

1694112 
Domov pro osoby se 

zdravotním postižením 
JMK 104 46,59 C 41.756.000 Kč  

Boskovice 

Sociální 
služby 

Šebetov, p.o. 
838446 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

2407579 
Sociální služby 

Šebetov, příspěvková 
organizace 

JMK 65 36,45 C 26.097.500 Kč  
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Boskovice 

Centrum 
sociálních 

služeb města 
Letovice, p.o. 

71232745 
domovy pro 

seniory 
2382579 Domov pro seniory JMK 72 23,65 C 22.950.000 Kč  

Blansko 

Domov pro 
seniory Černá 

Hora, p.o. 
380458 

domovy pro 
seniory 

4238164 Domov pro seniory JMK 19 7,93 C 6.241.500 Kč  

Boskovice 

Městská 
správa 

sociálních 
služeb 

Boskovice, 
p.o.  

380504 
domovy pro 

seniory 
6842079 Domov pro seniory JMK 125 38,65 C 40.598.000 Kč  

Blansko 

SENIOR 
centrum 

Blansko, p.o. 
70997241 

domovy pro 
seniory 

8234276 
SENIOR centrum 

Blansko, p.o. 
ORP 

Blansko 
70 20,00 C 22.995.000 Kč  

Blansko 

Domov pro 
seniory Černá 

Hora, p.o. 
380458 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

3690323 
Domov se zvláštním 

režimem 
JMK 130 54,07 C 47.450.000 Kč  

Brno/Blansk
o 

LUMINA 69707294 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

2405551 Domov SANTINI 
okres 

Blansko 
50* 22,50* C 18.250.000 Kč

* 
 

Boskovice 

Městská 
správa 

sociálních 
služeb 

Boskovice, 
p.o. 

380504 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

1590027 
Domov se zvláštním 

režimem 
JMK 37 14,95 C 13.505.000 Kč  

Blansko 

SENIOR 
centrum 

Blansko, p.o. 
70997241 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

8761774 
SENIOR centrum 

Blansko, p.o. 
ORP 

Blansko 
74 39,00 C 27.010.000 Kč  

Boskovice 

Sociální 
služby 

Šebetov, p.o. 
838446 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

8691611 
Sociální služby 

Šebetov, příspěvková 
organizace 

JMK 65 39,30 C 23.725.000 Kč  

Boskovice Paprsek, p.o. 838420 
chráněné 
bydlení 

V ŘÍZENÍ Chráněné bydlení JMK 4 5,56 C 1.314.000 Kč  

Boskovice 

Diakonie ČCE 
- středisko v 

Brně 
48515752 

chráněné 
bydlení 

6588890 
Chráněné bydlení 

Letovice 
JMK 9 5,25 A 2.580.000 Kč 0% / 8% 

Boskovice 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

chráněné 
bydlení 

3165326 
Chráněné bydlení 

Olešnice 
JMK 8 6,40 C 2.500.000 Kč  
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Blansko 

Hnutí 
Humanitární 

Pomoci 
545678 

chráněné 
bydlení 

8269535 
Chráněné bydlení 
Centrum VELAN 

ORP 
Blansko 

8 3,49 A 1.651.000 Kč 8% / 0% 

Boskovice 

Sociální 
služby 

Šebetov, p.o. 
838446 

chráněné 
bydlení 

5419571 
Sociální služby 

Šebetov, příspěvková 
organizace 

JMK 20 6,90 C 6.570.000 Kč  

Blansko 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

odlehčovací 
služby 

9236152 Odlehčovací služba 
okres 

Blansko  
3,23 A 1.300.000 Kč 7% / 1% 

Boskovice 

Centrum 
sociálních 

služeb města 
Letovice, p.o. 

71232745 
pečovatelská 

služba 
7992285 pečovatelská služba 

ORP 
Boskovice  

5,10 A 2.250.000 Kč 0% / 20% 

Blansko 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

pečovatelská 
služba 

2826680 
Charitní pečovatelská 

služba Blansko 
okres 

Blansko  
15,11 A 7.770.000 Kč 11% / 9% 

Blansko 
Město 

Adamov 
279889 

pečovatelská 
služba 

4175001 
Pečovatelská služba 

města Adamova 
ORP 

Blansko  
2,75 A 1.200.000 Kč 20% / 0% 

Blansko Město Blansko 279943 
pečovatelská 

služba 
8466325 

Pečovatelská služba 
Města Blansko 

ORP 
Blansko  

27,50 A 11.105.000 Kč 20% / 0% 

Boskovice 

Městská 
správa 

sociálních 
služeb 

Boskovice, 
p.o. 

380504 
pečovatelská 

služba 
4876382 Pečovatelská služba 

ORP 
Boskovice  

11,50 A 6.458 .000 Kč 0% / 20% 

Blansko 
Městys 

Jedovnice 
280283 

pečovatelská 
služba 

7811357 
Terénní pečovatelská 

služba, dům s 
pečovatelskou službou 

ORP 
Blansko  

4,21 A 2.218.000 Kč 20% / 0% 

Blansko 
Obec 

Petrovice 
636771 

pečovatelská 
služba 

3164323 
Pečovatelská služba 

Petrovice 
ORP 

Blansko  
2,25 A 700.000 Kč 20% / 0% 

Blansko 

Oblastní 
spolek 

Českého 
červeného 

kříže Blansko 

426288 
pečovatelská 

služba 
4104942 

Pečovatelská služba 
Českého červeného 

kříže Blansko 

ORP 
Blansko, 

Boskovice 
 

3,57 A 1.748.000 Kč 17% / 3% 

Blansko 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

týdenní 
stacionáře 

8427601 Emanuel Doubravice 
okres 

Blansko 
9 5,50 A 2.910.000 Kč 2%/ 3,6% 

Boskovice 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

týdenní 
stacionáře 

2198259 Betany Boskovice 
okres 

Blansko 
10 6,44 A 3.220.000 Kč 1% / 7% 
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Služby sociální prevence a odborné sociální poradenství 

ORP                     
příslušná k 

sídlu 
zařízení 

název 
poskytovatele 

IČO 
druh sociální 

služby 
identifikát

or 
název služby 

působno
st 

počet 
lůžek - 

pobytová 
služba 

úvazky v 
přímé 

péči (bez 
ZP) pro r. 

2017 

zařazen
í do 

kategori
e 

Maximální 
částka pro 

výpočet 
dotace 

Podíl ORP 
na 

spolufinan
cování 

(BK/BCE) 

Boskovice 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 azylové domy 9978647 

Centrum "PRO" 
Boskovice 

JMK 27 7,23 C 3.202.875 Kč IP 

Blansko 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 azylové domy 3296431 

Centrum "PRO" 
Blansko 

JMK 24 6,57 C 2.847.000 Kč IP 

Blansko 
Obec 

Petrovice 
636771 azylové domy 6640712 

Lávka - azylový dům 
pro matky s dětmi 

ORP 
Blansko 

28 7,85 C 3.321.500 Kč IP 

Blansko 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 krizová pomoc 3977071 Okno dokořán Blansko JMK 

 
3,80 A 1.755.000 Kč 12% / 8% 

Blansko 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

nízkoprahová 
denní centra 

4841959 Stará fabrika Blansko 
okres 

Blansko  
3,19 A 1.546.000 Kč 12% / 8% 

Blansko 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

nízkoprahová 
zařízení pro 

děti a mládež 
9054343 

Zlatá zastávka 
Adamov 

ORP 
Blansko  

2,97 A 1.100.000 Kč 20% / 0% 

Blansko 

Společnost 
Podané ruce 

o.p.s. 
60557621 

nízkoprahová 
zařízení pro 

děti a mládež 
2474603 NZDM v Blansku 

ORP 
Blansko, 

Boskovice 
 

3,00 A 1.918.000 Kč 20% / 0% 

Blansko 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 noclehárny 5317909 

Noclehárna pro muže 
Blansko 

JMK 15 2,47 A 1.095.000 Kč 12% / 8% 

Boskovice 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

odborné 
sociální 

poradenství 
6343505 Charitní poradna 

okres 
Blansko  

1,30 A 740.000 Kč 3% / 2% 

Blansko Město Blansko 279943 

odborné 
sociální 

poradenství 
3995545 

Poradna pro rodinu, 
manželství a 

mezilidské vztahy 

ORP 
Blansko, 

ORP 
Boskovice 

 
2,00 A 1.279.000 Kč 5% / 0% 

Brno 
Slezská 
diakonie 

65468562 raná péče 9734991 
Poradna rané péče 

DOREA 
JMK 

 
0,10* C   

Brno 

Středisko rané 
péče SPRP 

Brno 
75094924 raná péče 4123958 raná péče JMK 

 
0,10* C   

Blansko 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

4135113 
Centrum "PRO" 

Blansko 
ORP 

Blansko  
2,70 A 1.100.000 Kč 20% / 0% 
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rodiny s dětmi 

Boskovice 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s dětmi 

9685721 
Centrum "PRO" 

Boskovice 
ORP 

Boskovice  
0,90 A 400.000 Kč 0% / 20% 

Boskovice 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

sociálně 
terapeutické 

dílny 
8437086 Betany Boskovice 

okres 
Blansko  

4,67 C 2.623.000 Kč IP 

Blansko 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

sociálně 
terapeutické 

dílny 
4396705 

Pěkná modrá 
Doubravice 

okres 
Blansko  

3,00 C 1.453.000 Kč IP 

Brno Sdružení Práh 70288101 
sociální 

rehabilitace 
7587852 sociální rehabilitace 

Okres 
Blansko  

0,20* C   

Blansko 
Diecézní 

charita Brno 
44990260 

terénní 
programy 

9219409 
SPONA-Společná 

cesta 
okres 

Blansko  
4,20 A 1.700.000 Kč 12% / 8% 

Blansko 

Společnost 
Podané ruce 

o.p.s. 
60557621 

terénní 
programy 

6927954 
Víceúčelová drogová 
služba na Blanensku 

ORP 
Blansko, 

Boskovice 
 

1,93 A 1.139.472 Kč 12% / 8% 
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Příloha 2 – Subjekty provozující činnost navazující na některou 

sociální službu 

Název zařízení Kontakt, kontaktní osoba 

Pedagogicko-psychologická poradna Blansko, Nad Čertovkou 17, tel: 516417431, poradna@pppblansko.cz 

Probační a mediační služba 
Blansko, Hybešova 5, 678 01, tel: 516482106, 
Mgr. Wesselsová Alena, awesselsova@pms.justice.cz 

Rodinné centrum Blansko 
Blansko, Havlíčkova 26, 67801, tel: 516416594,  
milana.vykydalova@centrum.cz 

DCHB, Oblastní charita Blansko - 
Centrum cizincům 

Blansko, Bartošova 1, tel: 734878705 
Mgr. Pavlína Dvořáková,centrumcizincum.blansko@charita.cz 

DCHB, Oblastní charita Blansko - 
Dobrovolnické centrum 

Blansko, Komenského 19, tel: 516417351, 603291388,  
Anna Baláková, anna.balakova@charita.cz 

DCHB, Oblastní charita Blansko  
SPONA - Rodinná politika 

Blansko, Komenského 19, tel: 516411410, 732872692 
Bc. Eliška Bohatcová, rodina.blansko@charita.cz 

DCHB, Oblastní charita Blansko  
ASITAXI - Asistenční služba 

Blansko, Sadová 2, tel: 733755939 

DCHB, Oblastní charita Blansko  
Klub stomiků 

Blansko, Sadová 2, tel: 604920401 
Jana Přibylová, jana.pribylova@charita.cz 

Městský klub důchodců Blansko, Bezručova 14/2, tel: 516415260 

Hnutí humanitární pomoci - centrum 
aktivity 

Blansko, L. Janáčka 2184/15, tel: 516418727, 
Mgr. Jana Kratochvílová, hhp@hhp.cz 

Hnutí humanitární pomoci - integrační 
centrum 

Blansko, L. Janáčka 2184/15, tel: 516418727, 
Mgr. Jana Kratochvílová, hhp@hhp.cz 

Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR 

Rájec- Jestřebí, B. Němcové 267, tel: 737230840 

Městská policie - prevence kriminality Blansko, Sadová 2, epodatelna@blansko.cz 

Městský úřad - odbor sociálních věcí Blansko, nám. Republiky 1, tel: 516775513, 516775210, 516775358 

Městský úřad - odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy 

Blansko, nám. Republiky 1, tel: 516775270 

Úřad práce ČR-kontaktní pracoviště 
Blansko 

Blansko, Vodní 1992/9, tel: 950103511 

 

 

 

 

 

tel:516482106
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Zdravotní služby poskytující péči v 
domácnosti 

Kontakt, kontaktní osoba 

Charitní ošetřovatelská služba – na 
základě indikace praktického lékaře 
realizace zdravotních úkonů 
v domácnosti klienta, pro všechny 
věkové skupiny, působnost okres 
Blansko, hrazeno plně zdravotními 
pojišťovnami 

Blansko, Sadová 2, tel: 516 410 825, 733 755 818, Radka Kuncová, 
radka.kuncova@charita.cz 

Domácí hospicová péče – poradenství a 
péče o umírající, kteří chtějí zůstat 
v domácím prostředí a jejich rodinné 
příslušníky. Komplex péče zdravotní, 
sociální, duchovní, hrazeno částečně 
zdravotní pojišťovnou, částečně 
klientem, působnost okres Blansko, 
okruh klientů – dospělí, senioři. 

Blansko, Sadová 2, tel: 516 410 825, 733 755 818, Radka Kuncová, 
radka.kuncova@charita.cz 

Český červený kříž - na základě indikace 
praktického lékaře realizace zdravotních 
úkonů v domácnosti klienta, plně 
hrazeno pojišťovnou, okres Blansko, pro 
všechny věkové skupiny 

Blansko, Sadová 2, tel: 516 418 624, 602 785 931, 724 541 008 
Jiří Kučera, paní Vyskočilová, blansko@cervenykriz.eu 
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Centrum pro podporu komunitního plánování Blansko 

Mgr. Bc. Ivana Kouřilová, koordinátor KPSS Blansko 

Mgr. Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb 

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí 

nám. Republiky 1, Blansko 

 


