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Cílová skupina: Senioři 

Cíl 1 – Podpora stávajících služeb 

Opatření 1.1 – Odborné sociální poradenství 

- Naplněno. Služba odborného sociálního poradenství je bezplatná. Ze strany Města Blansko je 

zajišťováno Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Charitní poradna, kterou 

provozuje Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, realizuje svoji službu v Blansku a 

Boskovicích. V Blansku je dostupná 2x týdně.  

Opatření 1.2 – Pečovatelská služba 

- Naplněno. Na území Města Blansko je poskytována služba 3 poskytovateli – Město Blansko, 

DCHB, Oblastní charita Blansko, Český červený kříž, oblastní spolek Blansko. Na území SO 

ORP Blansko je pečovatelská služba zajišťována Městem Adamov, Městysem Jedovnice, Obcí 

Petrovice, na území některých dalších obcí zajišťuje péči DCHB, Oblastní charita Blansko a 

ČČK, oblastní spolek Blansko.  

- Pečovatelská služba je zajišťována také v bytech zvláštního určení – domech s pečovatelskou 

službou v Blansku, Adamově, Jedovnicích, Petrovicích, Sloupě, Ostrově u Macochy, 

Vilémovicích a v Černé Hoře.  

Opatření 1.3 – Odlehčovací služby 

- Naplněno. Na území města Blansko je poskytována terénní forma odlehčovací služby. 

Poskytovatelem péče je DCHB, Oblastní charita Blansko. Odlehčovací služba úzce 

spolupracuje s pečovatelskou službou.  

Opatření 1.4 – Domovy pro seniory 

- Naplněno. Na území ORP Blansko jsou 2 domovy pro seniory – Senior centrum Blansko, p. o.  

a Domov pro seniory Černá Hora, p. o. Služby jsou zajišťovány komplexně, probíhá aktivní 

spolupráce s terénními službami sociální péče – pečovatelskou a odlehčovací službou – při 

posuzování sociální situace žadatelů. 

Opatření 1.5 – Domovy se zvláštním režimem 

- Naplněno. Na území ORP Blansko jsou 3 domovy pro seniory – Senior centrum Blansko, p.o. 

(viz Cíl 2),  Domov pro seniory Černá Hora, p. o.  a Lumina, o. s.  Křtiny (viz Cíl 2). Služby jsou 

zajišťovány komplexně, probíhá aktivní spolupráce s terénními službami sociální péče – 

pečovatelskou a odlehčovací službou – při posuzování sociální situace žadatelů. 

Opatření 1.6 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

- Naplněno.  Opatření se zaměřuje na podporu aktivizačních programů pro seniory 

zajišťovaných Svazem tělesně postižených v ČR, SONS Blansko a DCHB, Oblastní charita 

Blansko – Pěkná modrá Doubravice. 

Opatření 1.7 – Terénní programy 

- Naplněno. Služby terénní programy je zajišťována DCHB, Oblastní charitou Blansko 

prostřednictvím projektů SPONA Blansko a Okno dokořán Blansko. 
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Cíl 2 – Rozšíření stávající kapacity služeb 

Opatření 2.1 – Osobní asistence 

- Nenaplněno. Kontakty se sociální službou osobní asistence, poskytovatele HEWER, o. s.  jsou 

navázány a nabídka sociální služby trvá. Sociální služba je schopna své činnosti na území ORP 

Blansko vykonávat. Kapacita nebyla naplněna a využita z důvodu nezájmu veřejnosti. 

Opatření 2.2 Domov se zvláštním režimem 

- Naplněno. V roce 2012 byla v SENIOR centru Blansko navýšena kapacita o 40 lůžek domova 

se zvláštním režimem. LUMINA, o.s. zahájila provoz Domova Santini ve Křtinách s kapacitou 

50 lůžek. 

Cíl 3 – Vznik nových sociálních služeb 
Nebylo realizováno 

Cíl 4 – Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 – Zájmové kroužky a aktivizace seniorů 

- Naplněno. Aktivity pro seniory byly průběžně zajišťovány Městským klubem důchodců a 

Městskou knihovnou Blansko. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy pořádala 

tréninky paměti pro seniory. 

Opatření 4.2 – Senior Point, KLAS – Klub aktivních seniorů 

- Naplněno. V průběhu roku 2012 fungovalo poradenské místo pro seniory – Senior point 3x 

týdně. KLAS realizoval mj. tréninky paměti pro seniory, možnost přístupu na internet. 

Opatření 4.3 – Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

- Naplněno. Pro občany blanenského regionu je k dispozici půjčovna kompenzačních pomůcek 

Oblastní charity Blansko, Svazu tělesně postižených či Sjednocené organizace nevidomých a 

slabozrakých. Půjčování kompenzačních pomůcek zajišťuje i Liga vozíčkářů, o. s., úzká 

spolupráce probíhá i s půjčovnou v Boskovicích. 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Cíl 1 – Podpora stávajících služeb 

Opatření 1.1 – Odborné sociální poradenství 

- Naplněno. Služba odborného sociálního poradenství je bezplatná. Ze strany Města Blansko je 

zajišťováno Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Charitní poradna, kterou 

provozuje Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, realizuje svoji službu v Blansku a 

Boskovicích. V Blansku je dostupná 2x týdně. Osobám se zdravotním postižením, především 

se zrakovým hendikepem poskytuje poradenství Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých. 
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Opatření 1.2 – Pečovatelská služba 

- Naplněno. Na území Města Blansko je poskytována služba 3 poskytovateli – Město Blansko, 

DCHB, Oblastní charita Blansko, Český červený kříž, oblastní spolek Blansko. Na území SO 

ORP Blansko je pečovatelská služba zajišťována Městem Adamov, Městysem Jedovnice, Obcí 

Petrovice, na území některých dalších obcí zajišťuje péči DCHB, Oblastní charita Blansko a 

ČČK, oblastní spolek Blansko.  

- Pečovatelská služba je zajišťována také v bytech zvláštního určení – domech s pečovatelskou 

službou v Blansku, Adamově, Jedovnicích, Petrovicích, Sloupě, Ostrově u Macochy, 

Vilémovicích a v Černé Hoře.  

Opatření 1.3 – Denní stacionář 

- Naplněno. Na území města Blansko poskytuje službu denního stacionáře Hnutí humanitární 

pomoci, zařízení Domov Olga. Činnost stacionáře je úzce propojena se sociální službou 

chráněného bydlení. 

Opatření 1.4 – Raná péče 

- Naplněno. Na území ORP Blansko byla poskytována služba rané péče Střediskem pro ranou 

péči SPRP Brno. V průběhu roku 2012 zajišťována péče o 3 blanenské rodiny. Dalšími 

poskytovateli rané péče na území SO ORP Blansko byla v roce 2012 Slezská diakonie – 

Poradna rané péče DOREA a raná péče DOTYK II. 

Opatření 1.5. – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

- Naplněno.  Opatření se zaměřuje na podporu aktivizačních programů pro seniory 

zajišťovaných Svazem tělesně postižených v ČR, SONS Blansko a DCHB, Oblastní charita 

Blansko – Pěkná modrá Doubravice. 

Opatření 1.6. – Chráněné bydlení 

- Naplněno. Na území města Blansko poskytuje službu chráněného bydlení Hnutí humanitární 

pomoci, zařízení Centrum Velan.  

Opatření 1.7 – Sociální rehabilitace 

- Naplněno. Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulantní a pobytovou formou 

v zařízení Emanuel Doubravice. Poskytovatelem je DCHB, Oblastní charita Blansko. 

Cíl 2 – Rozšíření stávající kapacity služeb 
- Nebylo realizováno 

Cíl 3 – Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 3.1 – Sociální rehabilitace 

- Naplněno částečně. Sociální služba sociální rehabilitace je na území města Blansko 

poskytována od července 2012 a zajišťována 1 pracovníkem v sociálních službách, který je 

přítomný každý všední den na adrese Blansko, Sukova 6 a částečným úvazkem vedoucí 

sociální služby. Okamžitá kapacita 4 byla naplněna, s pracovnicí aktivně spolupracovalo 10 

klientů, většina klientů začala sociální službu využívat až v podzimních měsících. 



 

5 
 

Cíl 4 – Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 – Aktivity pro přípravu ke studiu a výkonu povolání 

- Naplněno. Aktivity pro přípravu ke studiu a výkonu povolání jsou realizovány DCHB, Oblastní 

charitou Blansko ve spolupráci s ARPZPD v ČR 

Opatření 4.2 – Návazné aktivity pro klienty stacionáře 

- Naplněno. V průběhu roku 2012 zajišťovalo Hnutí humanitární pomoci činnost Integračního 

centra, Centra aktivity. Pracovní terapie je poskytována ve specializovaných dílnách (textilní, 

keramická, dřevomodelářská) 

Opatření 4.3 – Agentura podporovaného zaměstnávání 

- Naplněno. Nácvik a posílení pracovních dovedností je zajišťován Ligou vozíčkářů. Sdružení 

pomáhá klientům v orientaci na pracovním trhu, v komunikaci se zaměstnavateli.  

Opatření 4.4 – Svépomocné organizace 

- Naplněno. Svépomocné činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením byly 

zajišťovány Svazem tělesně postižených v ČR. 

Opatření 4.5 – Rozvoj a vytváření chráněných pracovních míst 

- Naplněno. Spolupráce se zaměstnavateli je navázána především sdružením Liga vozíčkářů, 

které systematicky pomáhá zdravotně postiženým při zapojení se na trhu práce. 

Cílová skupina: Mládež a rodina v krizi 

Cíl 1 – Podpora stávajících služeb 

Opatření 1.1 – Odborné sociální poradenství 

- Naplněno. Služba odborného sociálního poradenství je bezplatná. Ze strany Města Blansko je 

zajišťováno Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Charitní poradna, kterou 

provozuje Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, realizuje svoji službu v Blansku a 

Boskovicích. V Blansku je dostupná 2x týdně. 

Opatření 1.2 – Azylové domy 

- Naplněno. Na území Města Blansko je poskytována služba Azylového domu pro matky 

s dětmi. Poskytovatelem je DCHB, Oblastní charita Blansko. Služba je financována 

z Individuálního projektu jihomoravského kraje – z prostředků EU.  

- Azylový dům pro matky s dětmi Lávka poskytuje služby v obci Petrovice. Služba je 

financována z Individuálního projektu jihomoravského kraje – z prostředků EU.   

Opatření 1.3 – Krizová pomoc 

- Naplněno. Na území města Blansko poskytuje službu krizové pomoci DCHB, Oblastní charita 

Blansko, a to terénní, ambulantní (Magdala, Okno dokořán) i pobytovou (Centrum 

PRO)formou 
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Opatření 1.4 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

- Naplněno. Na území ORP Blansko byla poskytována služba Sdružením Podané ruce, o. s. – 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC a DCHB, Oblastní charitou Blansko – Zlatá zastávka 

Adamov. 

Opatření 1.5 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

- Naplněno.  Opatření se zaměřuje na podporu aktivizačních programů pro rodiny s dětmi. 

Realizátorem je DCHB, Oblastní charita Blansko  - Centrum PRO. 

Opatření 1.6 – Terénní programy 

- Naplněno. Posláním terénních programů je pomoci lidem, kteří se právě nachází v nepříznivé 

životní situaci a současně si o ni sami nemohou, neumí nebo nechtějí říct v zařízeních, která 

jsou k tomu určená. Pracovníci přichází za lidmi na místa, kde žijí, kde se zdržují, a poskytují 

jim podporu v problémech, které prožívají. Na území města Blansko poskytuje službu DCHB, 

Oblastní charita Blansko – SPONA Blansko a Sdružení Podané ruce, o. s. – Víceúčelová 

drogová služba na Blanensku. 

Cíl 2 – Rozšíření stávající kapacity služeb 
- Nebylo realizováno 

Cíl 3 – Vznik nových sociálních služeb 
- Nebylo realizováno. 

Cíl 4 – Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 – Adamov – rozšíření terénní služby 

- Nebylo realizováno. 

Opatření 4.2 – Probační služba 

- Naplněno. Probační a mediační služba funguje a probační pracovník společně s pracovníky 

v sociálních službách pomáhají řešit problémy trestaných osob. 

Opatření 4.3 – Centrum cizincům, Klub Ratolest 

- Naplněno. Centrum cizincům poskytuje poradenství a pomoc při řešení každodenních 

problémů cizincům ze třetích zemí. Realizátorem je DCHB, Oblastní charita Blansko ve 

spolupráci s Integračním centrem v JmK. 

- Klub Ratolest – v rámci činnosti klubu je zajišťováno poradenství pro rodiny s dětmi, fungují 

svépomocné skupinky pro rodiče s dětmi, pomáhá mírnit sociální izolaci rodičů na rodičovské 

dovolené apod. 
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Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Cíl 1 – Podpora stávajících služeb 

Opatření 1.1 – Odborné sociální poradenství 

- Naplněno. Služba odborného sociálního poradenství je bezplatná. Ze strany Města Blansko je 

zajišťováno Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Charitní poradna, kterou 

provozuje Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, realizuje svoji službu v Blansku a 

Boskovicích. V Blansku je dostupná 2x týdně. 

Opatření 1.2 – Telefonní krizová pomoc 

- Naplněno. Pro občany je zajištěna telefonická krizová pomoc pomocí Linky důvěry Blansko, 

která je zajišťována DCHB, Oblastní charitou Blansko. Pracovníci Linky důvěry Blansko 

poskytují své služby nepřetržitě. Linka důvěry pomáhá zcela anonymně při řešení obtížných, 

krizových životních situací, umožňuje svojí činností okamžitou a včasnou intervenci.  

Opatření 1.3 – Nízkoprahová denní centra 

- Naplněno. Na území města Blansko poskytuje službu nízkoprahového denního centra DCHB, 

Oblastní charita Blansko – Stará fabrika Blansko. Služby nízkoprahového denního centra jsou 

součástí služeb pro osoby bez přístřeší nebo touto nepříznivou sociální situací ohrožených. 

Opatření 1.4 – Noclehárna pro muže 

- Naplněno. Služba noclehárny je zajišťována DCHB, Oblastní charitou Blansko. Služby jsou 

součástí komplexu služeb pro osoby bez přístřeší. 

Opatření 1.5 – Terénní programy 

- Naplněno. Posláním terénních programů je pomoci lidem, kteří se právě nachází v nepříznivé 

životní situaci a současně si o ni sami nemohou, neumí nebo nechtějí říct v zařízeních, která 

jsou k tomu určená. Pracovníci přichází za lidmi na místa, kde žijí, kde se zdržují, a poskytují 

jim podporu v problémech, které prožívají. Na území města Blansko poskytuje službu DCHB, 

Oblastní charita Blansko – SPONA Blansko a Sdružení Podané ruce, o. s. – Víceúčelová 

drogová služba na Blanensku. 

Opatření 1.7 – Sociální rehabilitace 

- Naplněno. Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulantní formou. Poskytovatelem je 

DCHB, Oblastní charita Blansko – Stará fabrika Blansko. Služba pomáhá osobám 

nezaměstnaným, sociálně vyloučeným či těmito jevy ohroženým zvýšit svoji šanci při 

uplatnění na trhu práce. 

Cíl 2 – Rozšíření stávající kapacity služeb 
- Nebylo realizováno 

Cíl 3 – Vznik nových sociálních služeb 
- Nebylo realizováno. 
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Cíl 4 – Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 – Centrum cizincům 

- Naplněno. Centrum cizincům poskytuje poradenství a pomoc při řešení každodenních 

problémů cizincům ze třetích zemí. Realizátorem je DCHB, Oblastní charita Blansko ve 

spolupráci s Integračním centrem v JmK. 

Opatření 4.2 – Krizová lůžka pro ženy 

- Nenaplněno. Opatření nebylo realizováno 

 


