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Úvod 

Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013 - 2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, 

definuje priority a cíle do konce roku 2016. Tento plán byl zpracován metodou komunitního 

plánování, tzn. za účasti všech zainteresovaných osob a organizací v komunitě správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Blansko, jichž se oblast sociálních služeb nějakým způsobem dotýká.  

Jednotlivé priority a opatření komunitního plánu směřují především k zachování, zkvalitnění a 

zefektivnění stávající sítě sociálních služeb na Blanensku a slouží jako podklad pro sepsání projektů a 

jejich podání v grantových řízeních. 

Schválený komunitní plán je východiskem při rozhodování o finančních dotacích z rozpočtu města 

Blansko, Jihomoravského kraje i z rozpočtu státu na jednotlivé sociální služby a rovněž jedním z 

kritérií při posuzování projektových žádostí o dotace na sociální služby ze Strukturálních fondů EU. 

Komunitní plán zpracovaný na místní úrovni je podkladem pro zpracování strategického dokumentu 

vyššího územně samosprávného celku - Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Jihomoravského kraje. 

Prováděcím dokumentem komunitního plánu je jednoletý Akční plán sociálních služeb, který definuje 

strategii v oblasti sociálních služeb na konkrétní rok.  

V úvodní kapitole informativní zprávy je znázorněn obecný přehled o úrovni naplňování konkrétních 

opatření. Další kapitola se zaměřuje na plnění systémových (průřezových) priorit společných pro 

většinu cílových skupin, další kapitoly jsou věnovány přehledu plnění opatření podle jednotlivých 

cílových skupin. U každého opatření je umístěna informace o tom, zda je dané opatření za rok 2013: 

 Naplňováno/realizováno 

 částečně naplňováno/ částečně realizováno 

 nenaplněno/ nerealizováno 

a krátký komentář popisující aktivity, které se v rámci opatření v loňském roce zrealizovaly. 

Na závěr zprávy je uveden souhrnný přehled plnění všech priorit a opatření. 
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Systémové priority 
Priorita č. 1 Podpora procesu plánování sociálních služeb 
Opatření č. 1.1 Zachování a kontinuální podpora procesu plánování v Blansku 

Realizátoři Město Blansko – Centrum pro podporu komunitního plánování ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb 

Realizované aktivity  Jednání pracovních skupin a řídící skupiny 
 Realizace grantového projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města 

Blansko“ 
 Otevřená komunikace a vzájemná informovanost všech zainteresovaných stran 
 Zpracování „Vyhodnocení realizace cílů a opatření Akčního plánu sociálních 

služeb města Blansko pro rok 2012“ 
 Spolupráce s Jihomoravským krajem  

Kritéria  Pravidelná setkání pracovních skupin a řídící skupiny 
 Zpracování monitorovacích zpráv 
 Aktualizace a průběžné hodnocení komunitního plánu formou zpracování 

jednoletých akčních plánů 

Stav NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 1.2 Spolupráce při KPSS na úrovni Jihomoravského kraje 

Realizátoři Město Blansko – Centrum pro podporu komunitního plánování (Koordinátor KPSS, 
odborný asistent KP) ve spolupráci s koordinátorem KPSS Jihomoravského kraje a 
zástupci obcí s rozšířenou působností JmK 

Realizované aktivity  Pravidelná setkání koordinátorů KPSS z 21 obcí s rozšířenou působností v JMK  
 Metodická podpora ze strany kraje 
 Aktivní účast v rámci realizace IP PPSS JmK 
 Spolupráce na monitorování a vyhodnocování Akčního pláno rozvoje 

sociálních služeb JmK 
 Spolupráce na přípravě Akčního plánu JmK pro rok 2014 
 Účast na Veletrhu sociálních služeb v JmK 

Kritéria  Účast na setkáních koordinátorů 
 Podíl spolupráce při monitorování, vyhodnocování plánu a přípravě dalšího 

plnění harmonogramu a aktivit IP PPSS JMK 

Stav NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 1.3 Tvorba ročních akčních plánů ve spolupráci se zainteresovanými stranami 

Realizátoři Město Blansko – Centrum pro podporu komunitního plánování ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb, členy pracovních skupin a řídící skupiny 

Realizované aktivity  Jednání pracovních skupin a řídící skupiny 
 Zpracování Akčního plánu sociálních služeb Blansko pro rok 2013 
 Zpracování Akčního plánu sociálních služeb Blansko pro rok 2014 
 Projednání AP v samosprávných orgánech města Blansko 
 Zpracování „Vyhodnocení realizace cílů a opatření Akčního plánu sociálních 

služeb města Blansko pro rok 2012“ 

Kritéria  Pravidelná setkání pracovních skupin a řídící skupiny 
 Zpracovaný a schválený Akčního plánu sociálních služeb Blansko pro rok 2013 a 

pro rok 2014 
 Zpracovaný dokument „Vyhodnocení realizace cílů a opatření Akčního plánu 

sociálních služeb města Blansko pro rok 2012“ 

Stav NAPLNĚNO 
Priorita č. 2 Zajištění efektivní informovanosti a spolupráce v sociální oblasti 

Opatření č. 2.1 Podpora Centra pro podporu komunitního plánování Blansko 

Realizátoři Město Blansko – Centrum pro podporu komunitního plánování – koordinátor KPSS, 
odborný asistent KPSS, projektový manažer 

Realizované aktivity  Vlastní poskytování poradenství veřejnosti, poskytovatelům a obcím správního 
obvodu ORP Blansko 
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 Aktivní spolupráce s krajským koordinátorem KPSS 
 Publikace článků, informační činnost 
 Provozování, správa a průběžná aktualizace webových stránek www.kpss-

blansko.cz 
Kritéria  Počet informačních materiálů 

 Funkční webový portál, počet přístupů 

Stav NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.2 Zajištění informovanosti pro jednotlivé cílové skupiny a veřejnost a zvýšení 
orientace v oblasti sociálních služeb 

Realizátoři Město Blansko – Centrum pro podporu komunitního plánování ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb 

Realizované aktivity  Vypracování informačních letáčků o sociálních službách pro jednotlivé cílové 
skupiny a jejich distribuce 

 Realizace Týdne sociálních služeb 
 Publikace článků, informační činnost 
 Průběžná aktualizace webových stránek KPSS 

Kritéria  Počet informačních materiálů 
 Funkční webový portál, počet přístupů 

Stav NAPLNĚNO 

Opatření č. 2.3 Posílení spolupráce s obcemi v rámci SO ORP Blansko 

Realizátoři Město Blansko – Centrum pro podporu komunitního plánování – koordinátor KPSS, 
odborný asistent KPSS, projektový manažer 
Poskytovatelé sociálních služeb 

Realizované aktivity  Informování starostů obcí o procesu komunitního plánování – písemná, 
telefonická komunikace, jednání se starosty 

 Schválení komunitního plánu v samosprávných orgánech obcí –  
 Informování obcí o sociálních službách – jednání poskytovatelů se starosty 

obcí, rozeslání informačních letáčků o sociálních službách, informování starostů 
o síti sociálních služeb a nových subjektech 

Kritéria  Počet informačních materiálů 
 Výpis z usnesení samosprávných orgánů obcí 
 Aktualizovaný přehled poskytování pečovatelské služby na území ORP Blansko 

Stav NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – komunitní plán byl projednán a schválen jen v některých 
obcích SO ORP Blansko; aktivní komunikace nebyla navázána napříč všemi obcemi;  

Priorita č. 3 Vytvoření systému financování sociálních služeb v návaznosti na proces 
plánování 

Opatření č. 3.1 Provázání financování rozvoje sociálních služeb s plánováním soc. služeb v Blansku 

Opatření č. 3.2 Aktualizace systému posuzování pro financování soc. služeb z rozpočtu města 
Blansko 

Realizátoři Město Blansko 

Realizované aktivity  Koordinátorka zahájila práci na Zásadách financování sociálních služeb 
 Zpracována Žádost o vstup do minimální sítě sociálních služeb 
 Vyhlášení dotačního řízení na financování registrovaných sociálních služeb – 

užití hodnotících kritérií zohledňující zařazení do KP, potřebnost a jedinečnost 
služby 

Kritéria  Zpracování, schválení a aplikace Zásad, vč. Posouzení Žádostí o vstup do 
minimální sítě 

 Zveřejněná Výzva na poskytnutí dotací, projednání žádostí o dotace 
 Počet uzavřených smluv o poskytnutí dotace  

Stav NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – v roce 2013 bylo zpracování Zásad zahájeno, dosud 
nedokončeno a neschváleno. Žádost o vstup do minimální sítě byla zpracována a 
projednána v pracovních skupinách – dosud neaplikována. V 1. Čtvrtletí byly 
v samosprávných orgánech města Blansko projednány žádosti o dotace na 
financování sociálních služeb pro rok 2013, následně s příjemci uzavřeny smlouvy. 
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Výzva pro rok 2014 vyhlášena v červnu 2013.  
Opatření č. 3.3 Zapojení obcí SO ORP do financování sociálních služeb 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb 
Město Blansko – odbor sociálních věcí 

Realizované aktivity  Jednání s obcemi o možnosti finančního přispívání na sociální služby 
poskytované občanům obce 

 Informování občanů o sociálních službách v regionu – informační letáčky, 
informace v místním tisku, na webových stránkách obcí 

Kritéria  Počet uskutečněných jednání s obcemi  
 Distribuce letáčků o sociálních službách na obecní úřady obcí 

Stav NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – obce byly průběžně informovány o síti sociálních služeb i 
nových subjektech v regionu. Problematika financování je závislá na rozpočtových 
možnostech a prioritních tématech jednotlivých obcí. 

Priorita č. 4 Podpora sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny 

Opatření č. 4.1 Nastavení parametrů síťování sociálních služeb 

Realizátoři Město Blansko – Centrum pro podporu komunitního plánování ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb 

Realizované aktivity  Zpracovány informační letáčky s přehledem sociálních služeb a kontakty pro 
jednotlivé cílové skupiny 

 Zpracován přehled životních situací 

Kritéria  Zpracované informační letáčky o sociálních službách a jejich distribuce 
 Vymezení častých otázek / nepříznivých životních situací, vč. Kontaktů na 

odpůrné organizace 

Stav NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – byly zpracovány informační letáčky (jejich distribuce v 1. 
Čtvrtletí 2014). V průběhu jednání pracovních skupin byly definovány základní 
okruhy častých otázek a problémů jednotlivých cílových skupin. Zpřesnění vč. 
Kontaktů bude dopracováno a následně zveřejněno v roce 2014 

Opatření č. 4.2 Podpora sociálně – právního poradenství 

Realizátoři DCHB, Oblastní charita Blansko 
SONS 
Město Blansko – odbor sociálních věcí 

Realizované aktivity  Přítomnost pracovníka Charitní poradny v Blansku – 2x týdně 
 Realizace terénní sociální práce – depistáž, poradenství v terénu 

Kritéria  Provozní doba Charitní poradny 
 Provozní doba poradny SONS 
 Počet konzultací v rámci poradenské činnosti 

Stav NAPLŇOVÁNO 

 

SENIOŘI 

Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

Opatření č. 1.1 Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory ve SO ORP Blansko 

Realizátoři Město Blansko – pečovatelská služba, CpKP 
DCHB, OCHB – Charitní pečovatelská služba, odlehčovací služba 
Český červený kříž – pečovatelská služba 
Město Adamov – pečovatelská služba 
Městys Jedovnice – pečovatelská služba 
Obec Petrovice – pečovatelská služba  

Realizované aktivity  Komunikace se starosty obcí ve SO ORP Blansko, informace o síti 
pečovatelských služeb – aktualizace a distribuce mapy PS v regionu 

 Zpracování a distribuce informačních letáčků o sociálních službách 

Kritéria  Zpracovaný informační materiál 

Stav NAPLŇOVÁNO 
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Opatření č. 1.2 Podpora poskytovatelů terénních služeb 
Realizátoři Město Blansko, Město Adamov, Městys Jedovnice, Obec Petrovice 

Poskytovatelé (viz Op. 1.1) 

Realizované aktivity  Zajištění komplexní péče o seniory v jejich domácím prostředí 
 Podpora v rámci rozpočtu obcí 
 Poskytování dotací z rozpočtu města Blansko NNO 

Kritéria  Počet obsloužených uživatelů služeb 
 Výše vyplacených finančních příspěvků 

Stav NAPLŇOVÁNO 
Opatření č. 1.3 Podpora adekvátního bydlení pro seniory 

Realizátoři Město Blansko, Město Adamov 

Realizované aktivity  Navýšení kapacity DPS o 2 byty pro potřeby seniorů 
 Dokončena rekonstrukce DPS v Adamově 

Kritéria  Počet zrekonstruovaných bytů 
Stav NAPLNĚNO  

Opatření č. 1.3 Podpora zapojení seniorů do veřejného života 

Realizátoři Poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně postižené – 
DCHB, OCHB; STP v ČR, SONS ČR 
Město Blansko – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy; Městská 
policie, Městská knihovna 
Klub aktivních seniorů 
Senior centrum Blansko, p.o. 
Městský klub důchodců 

Realizované aktivity  Realizace služeb SAS pro seniory a ZP 
 Pořádání tréninků paměti 
 Provoz senior linky 
 Realizace programů vzdělávání pro seniory, realizace kroužků 

Kritéria  Počet uživatelů služby 
 Počet účastníků tréninků paměti, kroužků, vzdělávacích akcí 
 Počet uživatelů senior linky 

Stav NAPLŇOVÁNO 

Priorita č. 2 Zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních 

Opatření č. 2.1 Udržení kapacit odpovídajících pobytových služeb pro seniory 

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

Realizované aktivity  Zajištění komplexní péče v pobytových sociálních službách 

Kritéria  Počet uživatelů služeb  

Stav NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.2 Zkvalitnění prostředí pro poskytování sociální služby 
Realizátoři Senior centrum Blansko, p.o. 

Domov pro seniory Černá Hora, p.o. 
Domov Santini, Křtiny 

Realizované aktivity  Získání certifikátu nutriční péče – Senior centrum 
 Dokončení úprav zahrady – Senior centrum 
 Zahájení práce na reminiscenční místnosti – Senior centrum, domov pro 

seniory Černá Hora 
 Rekonstrukce výtahu – Domov pro seniory ČH 

Kritéria  Využívání vybudovaných prostor klienty 
 Získaný certifikát 

Stav NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.3 Vytvoření návrhu sítě odlehčovací formy péče 
 OPATŘENÍ NEBYLO REALIZOVÁNO 
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Priorita č. 1 Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 

Opatření č. 1.1 Zapojení zdravotně postižených do veřejného života 

Realizátoři Poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně postižené – 
DCHB, OCHB; STP v ČR; SONS ČR 
SONS – odborné sociální poradenství 
ARPDZP v ČR 
Poskytovatelé služeb sociální rehabilitace  

Realizované aktivity  Realizace služeb SAS pro seniory a ZP 
 Osvětová a přednášková činnost  
 Rehabilitační a rekondiční pobyty 

Kritéria  Počet uživatelů služby 
 Počet pořádaných akcí a jejich návštěvníků 
 Počet účastníků rekondičních pobytů 

Stav NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 1.2 Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením 

Realizátoři Poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně postižené – 
STP v ČR; SONS ČR 
Liga vozíčkářů – sociální rehabilitace 

Realizované aktivity  Realizace sociálních služeb 

Kritéria  Počet uživatelů služeb 
 Počet ZP zapojených do pracovního procesu 

Stav NAPLŇOVÁNO ČÁSTEČNĚ – osobám se ZP je poskytováno poradenství, pomoc při 
hledání práce, nácvik běžných dovedností. Vzhledem k nedostatku pracovních míst 
je zaměstnávání obtížné 

Priorita č. 2 Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření č. 2.1 Dostupnost terénních a ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb – pečovatelská služba, odlehčovací služba, SAS pro 
seniory a ZP, denního stacionáře, osobní asistence 

Realizované aktivity  Zajištění komplexní péče o osoby se ZP 
Kritéria  Počet uživatelů služeb  

Stav NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.2 Dostupnost pobytových služeb s důrazem na sociální integraci uživatelů 

Realizátoři Hnutí humanitární pomoci – Centrum Velan; DCHB, OCHB – Emanuel Doubravice 

Realizované aktivity  Udržení kapacity chráněného bydlení 
 Udržení kapacity pobytové formy sociální rehabilitace 

Kritéria  Počet uživatelů služby 

Stav NAPLŇOVÁNO 

Priorita č. 3 Odstraňování bariér 

Opatření č. 3.1 Podpora bezbariérovosti terénu 
Realizátoři Město Blansko 

Plánované aktivity  Zpracování mapy bezbariérovosti – sběr podkladů, práce v terénu, zpracování 
mapy 

Kritéria  Zpracovaná mapa města Blansko s vyznačenou bezbariérovostí budov  

Stav NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – pracovníky CpKP byl zahájen sběr podkladů a mapování 
terénu pro tvorbu mapy. V rámci jednání pracovních skupin byl diskutován rozsah 
vyznačených budov. Předpokládané dokončení mapy v průběhu roku 2014. 

Opatření č. 3.2 Zvýšení informovanosti o možnosti půjčování kompenzačních pomůcek 

Realizátoři Město Blansko – CpKP 
Půjčovny kompenzačních pomůcek – DCHB, OCHB; STP v ČR; SONS; ARPZPD v ČR 

Realizované aktivity  Aktualizace seznamu půjčoven kompenzačních pomůcek – součástí 
informačního letáčku o sociálních službách 

 Provozování půjčoven 
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Kritéria  Zpracovaný seznam půjčoven a jeho distribuce 
 Počet klientů půjčovny 

Stav NAPLŇOVÁNO 

 

MLÁDEŽ A RODINA V KRIZI 

Priorita č. 1 Podpora slaďování pracovního a rodinného života v oblasti péče o děti 
Opatření č. 1.1 Podpora aktivit a služeb pro rodiny s dětmi 

Realizátoři Město Blansko – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, OSPOD 
DCHB, OCHB – SPONA – Terénní programy, SPONA – Rodinná politika, SAS pro 
rodiny s dětmi, Klub Ratolest 
ARPZPS v ČR 
Městys Jedovnice, Město Adamov 

Realizované aktivity  Poskytování individuálního poradenství klientovi 
 Podpora a činnost mateřských center a klubů 
 Podpora aktivit městského klubu mládeže 

Kritéria  Počet uživatelů služby 
 Počet pořádaných akcí a jejich návštěvníků 

Stav NAPLŇOVÁNO 
Opatření č. 1.2 Mezioborová spolupráce 

Realizátoři Město Blansko - OSPOD 

Realizované aktivity  Realizace případových konferencí 

Kritéria  Počet konferencí 
 Počet zapojených odborníků 

Stav NAPLŇOVÁNO  

Priorita č. 2 Pomoc rodinám s narušenými rodinnými kompetencemi 

Opatření č. 2.1 Podpora aktivit a služeb pro rodiny s dětmi s důrazem na jejich vzájemnou 
spolupráci a návaznost 

Realizátoři Město Blansko – OSPOD, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
DCHB, OCHB – SPONA – Rodinná politika 
Rodinné centrum Blansko 
ZDVOP 
Sdružení Podané ruce, o.p.s. - NZDM 

Realizované aktivity  Pořádání kurzů pro pěstouny  
 Pořádání kurzů efektivního rodičovství 
 Poskytování terénní sociální služby 

Kritéria  Počet účastníků kurzů 
 Počet realizovaných kurzů  

Stav NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.2 Stabilizace a podpora zvyšování kvality nízkoprahových center pro mládež 

Realizátoři Sdružení Podané ruce, o.p.s. – NZDM 
DCHB, OCHB – Zlatá zastávka Adamov 
Město Blansko - CpKP 

Realizované aktivity  Poradenství pro rodiče – realizováno 1x týdně v sídle NZDM 
 Zvýšení informovanosti – vydání informačního letáčku o sociálních službách a 

jeho distribuce 
 Realizace služby 

Kritéria  Počet uživatelů služby 
 Počet poradenských kontaktů 
 Informační materiál 

Stav NAPLŇOVÁNO 

Priorita č. 3 Pomoc rodinám v krizi a obětem domácího násilí 

Opatření č. 3.1 Podpora krizové pomoci a poradenství obětem domácího násilí 
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Realizátoři DCHB, OCHB – služby krizové pomoci 
Město Blansko – odbor sociálních věcí 

Realizované aktivity  Realizace sociální služby 
 Poskytování poradenství 

Kritéria  Počet uživatelů služby  
 Počet poradenských kontaktů 

Stav NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 3.2 Zajištění sítě krizového bydlení 

Realizátoři Azylový dům pro matky s dětmi – DCHB, OCHB – Centrum PRO; Obec Petrovice – 
Lávka AD 
Město Blansko – oddělení sociální pomoci 

Realizované aktivity  Udržení stávající kapacity AD – poskytování sociální služby 
 Sociální práce s žadatelkami o sociální ubytování osamělého rodiče s dítětem, 

poskytnutí ubytování – 2 byty 
 Zahájení jednání o rozšíření kapacity AD pro matky s dětmi – jednání odborem 

INV, projektová činnost, podání podnětu k financování rekonstrukce v rámci 
absorpční kapacity ROP JV 

Kritéria  Počet uživatelů služby 
 Počet kontaktů se žadatelkami o sociální ubytování 
 Zpracování projektové dokumentace 

Stav NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – sociální služba AD byla poskytována v rámci stávajících 
kapacit. Proběhla jednání v budově AD Blansko, bylo zadáno zpracování projektové 
dokumentace – zatím nedokončeno. Rekonstrukcí budovy mají být sníženy 
především provozní, energetické náklady budovy a zvýšena kapacita tak, aby byla 
služba dostupná většímu počtu zájemců (znamená rovněž zefektivnění nákladů). 

Priorita č. 4 Zpracování koncepce prorodinné politiky města 

Opatření č. 4.1 Identifikace klíčových problémů a aktivit 

Realizátoři Město Blansko 

Plánované aktivity  Ustanovení pracovní skupiny pro přípravu koncepce prorodinné politiky 
 Stanovení prioritních oblastí 

Kritéria  Počet setkání pracovní skupiny 
 Definice prioritních oblastí 

Stav NENAPLNĚNO - NEREALIZOVÁNO  

Opatření č. 4.2 Osvětová a vzdělávací činnost 
Realizátoři Město Blansko – OSPOD 

Sdružení Podané ruce, o.p.s – NZDM 
DCHB, OCHB – Centrum PRO Blansko 
ARPZPD v ČR 

Realizované aktivity  Zajištění kurzů podporující rodičovské kompetence 
 Přednášková činnost ve školách 

Kritéria  Počet realizovaných kurzů/přednášek 
 Počet účastníků kurzů/přednášek 

Stav NAPLŇOVÁNO 
Opatření č. 4.3 Podpora preventivních a volnočasových aktivit 

Realizátoři Město Blansko – OSPOD, odbor školství 
Školská zařízení 

Realizované aktivity  Realizace preventivních programů na školách (zařazení minimálního 
preventivního programu na školách, zájmové kroužky) 

 Realizace víkendových pobytů pro děti s ohrožených rodin – 4 pobyty 
 Finanční podpora volnočasových aktivit – dotační titul odboru školství 

Kritéria  Počet podpořených organizací a aktivit 
 Počet realizovaných pobytů a zúčastněných dětí 

Stav NAPLŇOVÁNO 
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OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Priorita č. 1 Prevence sociálního vyloučení 

Opatření č. 1.1 Udržení služeb primární prevence 

Realizátoři Město Blansko – OSPOD 
Sdružení Podané ruce – NZDM, Víceúčelová drogová služba na Blanensku 
Centrum cizincům 

Realizované aktivity  Osvětová a přednášková činnost  
 Spolupráce s experimentátory a jejich rodinami – individuální poradenství 
 Pořádání integračních akcí 

Kritéria  Počet uživatelů služby 
 Počet pořádaných akcí a jejich návštěvníků 

Stav NAPLŇOVÁNO 

Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení a integrace osob ohrožených sociálním 
vyloučením do společnosti 

Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 

Opatření č. 2.2 Aktivní spolupráce mezi organizacemi formou terénní práce a příkladů dobré 
praxe 

Realizátoři Město Blansko – odbor sociálních věcí 
DCHB, OCHB  
- Okno dokořán – krizová pomoc, terénní programy 
- SPONA – terénní programy 
- Magdala – krizová pomoc 
- Linka důvěry Blansko 
- Nízkoprahové denní centrum 
- Sociální rehabilitace – Stará fabrika 
Sdružení Podané ruce, o.p.s. 
- Víceúčelová služba na Blanensku 
- NZDM – streetwork 
Probační a mediační služba 
Město Adamov 

Realizované aktivity  Poskytování služeb 
 Vzájemná spolupráce organizací při řešení nepříznivé sociální situace klientů 

Kritéria  Počet uživatelů služby 

Stav NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.3 Poradenství se zaměřením na dluhové poradenství 

Realizátoři Viz systémová priorita č. 4 

Realizované aktivity   

Kritéria   
Priorita č. 3 Zajištění sítě krizového bydlení 

Opatření č. 3.1 Vytvoření návrhu sítě krizového ubytování / bydlení pro ženy 

Realizátoři Město Blansko – CpKP ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb 

Plánované aktivity  Monitorování počtu žen bez přístřeší a žen ohrožených ztrátou bydlení 

Kritéria  Statistika  
Stav NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 3.2 Udržení provozu noclehárny pro muže 

Realizátoři DCHB, OCHB – noclehárna pro muže 
Město Blansko 

Realizované aktivity  Realizace sociální služby 
 Finanční podpora služby 

Kritéria  Počet uživatelů služby 

Stav NAPLŇOVÁNO 
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SHRNUTÍ VŠECH PRIORIT A OPATŘENÍ 
SYSTÉMOVÉ PRIORITY 

Priorita č. 1 Podpora procesu plánování sociálních služeb 

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

Opatření č. 1.2 Spolupráce při KPSS na úrovni Jihomoravského kraje 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 1.3 Tvorba ročních akčních plánů ve spolupráci se zainteresovanými stranami 
NAPLNĚNO 

Priorita č. 2 Zajištění efektivní informovanosti a spolupráce v sociální oblasti 

Opatření č. 2.1 Podpora Centra pro podporu komunitního plánování Blansko 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.2 Zajištění informovanosti pro jednotlivé cílové skupiny a veřejnost a zvýšení orientace 
v oblasti sociálních služeb 

NAPLNĚNO 
Opatření č. 2.3 Posílení spolupráce s obcemi v rámci SO ORP Blansko 

NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

Priorita č. 3 Vytvoření systému financování sociálních služeb v návaznosti na proces plánování 

Opatření č. 3.1 Provázání financování rozvoje sociálních služeb s plánováním soc. služeb v Blansku 
NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

Opatření č. 3.2 Aktualizace systému posuzování pro financování soc. služeb z rozpočtu města Blansko 
NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

Opatření č. 3.3 Zapojení obcí SO ORP do financování sociálních služeb 
NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

Priorita č. 4 Podpora sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny 

Opatření č. 4.1 Nastavení parametrů síťování sociálních služeb 
NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

Opatření č. 4.2 Podpora sociálně – právního poradenství 
NAPLŇOVÁNO 

 

SENIOŘI 

Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

Opatření č. 1.1 Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory ve SO ORP Blansko 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 1.2 Podpora poskytovatelů terénních služeb 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 1.3 Podpora adekvátního bydlení pro seniory 
NAPLNĚNO 

Opatření č. 1.4 Podpora zapojení seniorů do veřejného života 
NAPLŇOVÁNO 

Priorita č. 2 Zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních 

Opatření č. 2.1 Udržení kapacit odpovídajících pobytových služeb pro seniory 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.2 Zkvalitnění prostředí pro poskytování sociální služby 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.3 Vytvoření návrhu sítě odlehčovací formy péče 
NEREALIZOVÁNO 
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Priorita č. 1 Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 

Opatření č. 1.1 Zapojení zdravotně postižených do veřejného života 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 1.2 Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením 
NAPLŇOVÁNO ČÁSTEČNĚ 

Priorita č. 2 Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření č. 2.1 Dostupnost terénních a ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.2 Dostupnost pobytových služeb s důrazem na sociální integraci uživatelů 
NAPLŇOVÁNO 

Priorita č. 3 Odstraňování bariér 

Opatření č. 3.1 Podpora bezbariérovosti terénu 
NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

Opatření č. 3.2 Zvýšení informovanosti o možnosti půjčování kompenzačních pomůcek 
NAPLŇOVÁNO 

 

MLÁDEŽ A RODINA V KRIZI 

Priorita č. 1 Podpora slaďování pracovního a rodinného života v oblasti péče o děti 

Opatření č. 1.1 Podpora aktivit a služeb pro rodiny s dětmi 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 1.2 Mezioborová spolupráce 
NAPLŇOVÁNO 

Priorita č. 2 Pomoc rodinám s narušenými rodinnými kompetencemi 

Opatření č. 2.1 Podpora aktivit a služeb pro rodiny s dětmi s důrazem na jejich vzájemnou spolupráci a 
návaznost 

NAPLŇOVÁNO 
Opatření č. 2.2 Stabilizace a podpora zvyšování kvality nízkoprahových center pro mládež 

NAPLŇOVÁNO 

Priorita č. 3 Pomoc rodinám v krizi a obětem domácího násilí 

Opatření č. 3.1 Podpora krizové pomoci a poradenství obětem domácího násilí 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 3.2 Zajištění sítě krizového bydlení 
NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

Priorita č. 4 Zpracování koncepce prorodinné politiky města 

Opatření č. 4.1 Identifikace klíčových problémů a aktivit 
NENAPLNĚNO - NEREALIZOVÁNO 

Opatření č. 4.2 Osvětová a vzdělávací činnost 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 4.3 Podpora preventivních a volnočasových aktivit 
NAPLŇOVÁNO 
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OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Priorita č. 1 Prevence sociálního vyloučení  

Opatření č. 1.1 Udržení služeb primární prevence 
NAPLŇOVÁNO 

Priorita č. 2 Zmírňování dopadů sociálního vyloučení a integrace osob ohrožených sociálním 
vyloučením do společnosti 

Opatření č. 2.1 Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.2 Aktivní spolupráce mezi organizacemi formou terénní práce a příkladů dobré praxe 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 2.3 Poradenství se zaměřením na dluhové poradenství 
NAPLŇOVÁNO 

Priorita č. 3 Zajištění sítě krizového bydlení 

Opatření č. 3.1 Vytvoření návrhu sítě krizového ubytování / bydlení pro ženy 
NAPLŇOVÁNO 

Opatření č. 3.2 Udržení provozu noclehárny pro muže 
NAPLŇOVÁNO 

 

 

 


