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Úvod 

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2015 je vytvořen v rámci procesu komunitního plánování 

sociálních služeb realizovaného v Blansku jako prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu rozvoje 

sociálních služeb Blansko 2013 - 2016, který byl schválen Zastupitelstvem města Blansko dne 4. 12. 

2012 usnesením č. 34. 

Konkrétní kroky naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Blansko zajišťují jednoleté 

akční plány sociálních služeb Blanska, které definují strategii rozvoje sociálních služeb na daný rok. 

Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 byl schválen usnesením č. 30 na 51. schůzi Rady města 

Blansko konané dne 9. 4. 2013. 

Akční plán sociálních služeb pro rok 2014 byl schválen usnesením č. 28 na 68. schůzi Rady města 

Blansko konané dne 14.14. 2014. 

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

města Blanska, tedy pro město Blansko a 42 obcí. 

Předpokladem pro zařazení záměru na zřízení nové služby nebo rozšíření stávající služby je především 

soulad se zpracovaným Komunitním plánem sociálních služeb Blanska 2013 - 2016. 

V průběhu roku 2014 byla řešena otázka optimalizace sítě služeb sociální prevence a zahájena 

diskuze o službách sociálního poradenství. V průběhu roku 2015 bude dokončena optimalizace sítě 

služeb odborného sociálního poradenství a dále bude činnost okresních týmů zaměřena na 

optimalizaci sítě služeb sociální péče. 
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Poskytovatelé sociálních služeb na Blanensku 

Stávající poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách, kteří poskytují sociální služby na Blanensku, tj. na území obce s rozšířenou působností 

Blansko (dále jen ORP Blansko).  Na Blanensku působí celkem 16 poskytovatelů sociálních služeb, 

kteří dohromady poskytují celkem 19 druhů sociálních služeb dle vymezení Zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. 

Tvorba minimální sítě sociálních služeb pro rok 2015 

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

ORP Blansko. „Sítí sociálních služeb“ pro rok 2014 byl rozuměn souhrn služeb, které fungují na území 

SO ORP Blansko a jsou v souladu s 3. Komunitním plánem sociálních služeb Blansko 2013 – 2016 a 

Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro období 2012 - 2014.  

Jihomoravský kraj s obcemi s rozšířenou působností dlouhodobě řeší podobu sítě sociálních 

služeb tak, aby byly finance z veřejných rozpočtů vynakládány na služby, které odpovídají potřebnosti 

v daném území. Nepříznivá ekonomická situace přináší potřebu minimalizovat a přehodnocovat 

potřebnost stávajících služeb a hledat další zdroje k financování služeb na území jednotlivých obcí 

s rozšířenou působností (dále jen ORP). 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 12. zasedání dne 19. 6. 2014 schválilo 

usnesením č. 1218/14/Z12 Metodiku hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na 

optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji (dále jen „Metodika“), která definuje 

požadavky na efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb, srovnává a optimalizuje náklady na 

jednotlivé druhy sociálních služeb v kraji. Dle Metodiky je pro hodnocení žádostí poskytovatelů 

sociálních služeb za účelem dotačního řízení nastavený systém kritérií. Jedním z těchto kritérií je 

podmínka spolufinancování ze strany obcí, přičemž v případě služeb sociální prevence jde o finanční 

spoluúčast ve výši 20% z nákladů služby, u služeb odborného sociálního poradenství se jedná o 5% 

podíl.  

V průběhu roku 2014 byla řešena otázka optimalizace sítě služeb sociální prevence a 

sociálního poradenství, a to s celookresní působností. Výsledkem vzájemných jednání bylo vytvoření 

a schválení minimální sítě služeb sociální prevence. V průběhu roku 2015 bude projednávána 

optimalizace sítě služeb odborného sociálního poradenství a sítě služeb sociální péče. 
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Služby sociální prevence 

Služby sociální prevence sehrávají důležitou roli při ochraně společnosti před šířením 

nežádoucích společenských jevů i při řešení nepříznivé sociální situace některých osob. Služby sociální 

prevence jsou zpravidla bezplatné a anonymní, jejich uživateli jsou často osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a krizovou situací žijící většinou v konfliktu s běžnými občanskými a společenskými 

normami. 

Před 6 lety byla z národní úrovně prostřednictvím evropských fondů nabídnuta možnost 

získat finance na zajištění sítě služeb sociální prevence. Jihomoravský kraj tuto výzvu využil a získal 

finanční prostředky k zajištění sítě služeb sociální prevence. Rokem 2014 finanční podpora 

z evropských fondů skočila, přičemž do konce září roku 2015 bude na území ORP Blansko díky 

navazujícímu projektu zajištěna finanční podpora azylových domů.  

V rámci aktivit procesu Komunitního plánování sociálních služeb byly vytvořeny 

multidisciplinární týmy na okresní úrovni, jejichž úkolem bylo vydefinovat minimální síť služeb 

sociální prevence ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Na území blanenského okresu 

byl multidisciplinární tým sestaven z garantů procesu komunitního plánování sociálních služeb 

(koordinátorů KPSS), vedoucích odborů sociálních věcí a zastupitelů místních samospráv obcí 

s rozšířenou působností Blansko a Boskovice. 

Na území SO ORP Blansko působí v současnosti celkem 19 registrovaných služeb sociální 

prevence s celkovou nákladovostí téměř 30mil. Kč.  Náklady na zajištění 20% spoluúčasti ze strany 

obcí v ORP Blansko by bez optimalizace stávající sítě služeb představovaly cca 6 mil. Kč.   

Specifikem jsou nadregionální služby sociální prevence (v ORP Blansko např. raná péče), které 

si budou spolufinancování z obcí vyjednávat individuálně podle obecní působnosti klientů, kterým 

poskytují služby. 

Multidisciplinární tým provedl revizi struktury stávající sítě služeb sociální prevence, navrhl 

jejich optimalizaci a vydefinoval návrh minimální sítě. Do minimální sítě bylo zařazeno 9 

registrovaných služeb sociální prevence. Minimální síť služeb sociální prevence byla schválena 

usnesením č. 36 na 18. zasedání Zastupitelstva města Blansko konaného dne 09.09.2014. 
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Minimální síť služeb sociální prevence pro rok 2015 

Typ služby dle 
zákona 108/2006 
Sb. 

Zařízení Poskytovatel Cílová skupina 
Předpokládané náklady 
v roce 2015 

*Minimální podíl na 
rozpočtu služby ze strany 
obcí – podmínka dle 
Metodiky JmK (přepočteno 
z optimalizovaných 
nákladů) – celkem 

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

matky s dětmi 
3.088.000,- Kč 150.000,-Kč 

§ 60 krizová pomoc Okno dokořán DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

osoby v krizi, osoby ohrožené 
násilím, rodiče s 

nezaopatřenými dětmi 
1.670.900,- Kč 260.000,- Kč 

§ 61 nízkoprahová 
denní centra 

Stará fabrika Blansko DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

lidé bez přístřeší 
1.949.300,- Kč 300 000,- Kč 

§ 62 nízkoprahové 
zařízení pro děti a 

mládež 

Nízkoprahový klub pro děti a 
mládež PVC Blansko 

Společnost Podané ruce, 
o.p.s. 

děti a mládež do 26 let 

2.050.000,- Kč 350 000,- Kč 

Zlatá zastávka Adamov DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

děti a mládež do 26 let 
885.000,- Kč 170 000,- Kč 

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

lidé bez přístřeší 
1.183.000,- Kč 230 000,- Kč 

§ 65 sociálně 
aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

Centrum „PRO“ Blansko DCHB, Oblastní charita 
Blansko 

rodiny s dětmi 
950.000,- Kč 190 000,- Kč 

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

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením - bez přístřeší, 
menšiny, osoby ohrožené 
ztrátou bydlení, rodiny s 

dětmi 

1.561.800,- Kč 300 000,- Kč 

Víceúčelová drogová služba 
Blansko 

Společnost Podané ruce, 
o.p.s. 

osoby ohrožení sociálním 
vyloučením - problémoví 

uživatelé drog, osoby závislé 
na návykových látkách 

1.890.000,- Kč 170 000,- Kč 

*Minimální podíl nákladů může být změněn v souladu s hodnocením registrovaných služeb dle Metodiky Jihomoravského kraje.
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Zastupitelstvo města Blansko vzalo na vědomí podmínku Jihomoravského kraje o finanční 

spoluúčasti města Blansko a obcí správního obvodu ORP Blansko ve výši 20% z nákladů služby 

u služeb sociální prevence zařazených do minimální sítě. Předpokladem spolufinancování služeb 

sociální prevence ze strany města Blansko je splnění níže uvedených podmínek: 

a) Sociální služba projde kritérii hodnocení služeb dle Metodiky hodnocení registrovaných 

služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 

b) Jihomoravský kraj poskytne městu Blansko výsledky hodnocení kvality a efektivity služeb 

sociální prevence zařazených v minimální síti služeb sociální prevence ORP Blansko. 

c) Výše finanční spoluúčasti bude upravena na základě vyhodnocení provedeného v souladu 

s Metodikou hodnocení registrovaných služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji. 

Výše finanční podpory ze strany města Blansko bude vycházet z indikátorů Metodiky 

hodnocení služeb JmK a přepočtených optimalizovaných nákladů. Na financování služeb, které jsou 

určeny občanům celého okresu Blansko – krizová pomoc, terénní programy, nízkoprahové denní 

centrum, noclehárna, se bude v roce 2015 ORP Blansko podílet 60% nákladů „minimálního podílu“. 

Náklady na službu Nízkoprahového denního centra Zlatá zastávka Adamov hradí město Adamov.  

Zástupci obcí SO ORP Blansko byli vyzváni ke spolupráci a finanční spoluúčasti na stabilizaci 

minimální sítě služeb sociální prevence. Pro stanovení výše příspěvku ze strany obcí byl určen 

přepočet podle velikosti (dle počtu obyvatel) obce, přičemž byly stanoveny hranice pro určení 

příspěvku ze strany obcí. 

Změny v registraci služeb k 1.1.2015 – poskytovatel DCHB, Oblastní charita Blansko: 

 Stará fabrika – Sociální rehabilitace – služba zrušena 

 Emanuel Doubravice – Sociální rehabilitace – změna registrace na týdenní stacionář 

 Centrum PRO – Krizová pomoc (pobytová forma) – registrace zrušena 

 Okno dokořán (ambulantní forma), Magdala (terénní forma) – Krizová pomoc – sloučeno 

(Okno dokořán – krizová pomoc – ambulantní i terénní forma)  

 Okno dokořán, SPONA – Terénní programy – sloučeno (Terénní programy SPONA – Společná 

cesta) 
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Služby sociálního poradenství 

Poradenské služby poskytují informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. 

Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb (základní 

sociální poradenství).  

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením aj. Sociální poradenství také zahrnuje sociální práci s 

osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností (např. osoby závislé na 

návykových látkách, osoby bez přístřeší apod.).  

Na území SO ORP Blansko působí 3 poskytovatelé registrované sociální služby odborné 

sociální poradenství, jejichž celkové náklady činí 2 mil. Kč. 

Počty klientů všech služeb odborného sociálního poradenství: 

VŠECHNY SLUŽBY 2013 1.pololetí 2014 

Celkem klientů – město Blansko 145 114 

Jiné obce ORP 153 106 

CELKEM ORP Blansko 298 220 

Celkem klientů – město Boskovice 86 65 

Jiné obce ORP 192 124 

CELKEM ORP Boskovice 278 189 

Klienti – anonymní + bydliště mimo okres 
Blansko 

325 114 

CELKEM 901 523 

 

Multidisciplinární tým provedl analýzu činností a potřebnosti sítě služeb odborného 

sociálního poradenství, přičemž byl prokázán nárůst počtu intervencí a klientů. Zároveň se zvyšuje 

obtížnost řešených problémů. Práce s jedním klientem či rodinou je dlouhodobějšího charakteru. 

V dokumentu Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na 

optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji je stanovena podmínka spolufinancování 

služeb odborného sociálního poradenství – minimálně 5 % z nákladů služby (mimo stavebních 

investic). V případě nesplnění kritéria je služba z dalšího hodnocení vyřazena. 

Vzhledem k tomu, že do zahájení dotačního řízení JmK nebyla optimalizace sítě ukončena, 

bude toto kritérium u služeb odborného sociálního poradenství Jihomoravským krajem uplatňováno 

až pro dotační řízení na rok 2016. V dotačním řízení pro rok 2015 tedy nebude u služeb odborného 

sociálního poradenství k nesplnění tohoto kritéria přihlíženo. 
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Poskytovatel Služba Cílová skupina Obsah intervencí Předpokládané 
náklady v roce 2015 

Město Blansko Poradna pro 
rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy 

 rodiny s dítětem/dětmi 

 osoby v krizi 

 děti a mládež ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

- párová tématika (rozvodové problémy, 
poruchy komunikace, odcizení v páru, 
partnerské krize, nevěra) 
- osobní (kombinované osobní potíže, 
psychosomatika, závažné nemoci) 
- rodinná (potíže ve vztahu rodičů a dětí, 
porozvodové spory o děti, poruchy chování u 
dětí) a sociální (spolupráce s OSPOD, 
pěstounská péče, kombinace) 

1.320.000,- Kč 

Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých ČR 

(SONS) 

Sociální poradna Osoby se zrakovým postižením služby umožňují lidem se zrakovým 
handicapem zvládnout všechny nezbytné 
dovednosti potřebné pro relativně nezávislý 
život 

201.213,- Kč 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Charitní poradna 80 % Osoby v krizové sociální situaci (existující 
nebo hrozící ztráta bydlení, život pod hranicí 
chudoby, ztráta zaměstnání, rozpad rodinných 
vztahů, nemoc nebo úmrtí blízkého) 
5 % Oběti trestných činů  
5 % věk (senioři nebo naopak mladí dospělí – 
bez zkušeností) 
5 % zdravotní stav (invalidita, způsobující 
bariéry v komunikaci nebo nedostatek 
finančních prostředků) 
5 % ostatní (nedostatek informací, potřeba 
konzultovat postupy, apod.) 
 

60 %  exekuce 
15 %  problematika výživného, společného 
jmění manželů 
10 %  bydlení 
5 % Oběti trestných činů (zanedbání 
povinné výživy, lichva, podvod) 
5 %  pracovně právní vztahy 
5 % ostatní (sociální dávky a služby, 
majetek, dědictví, apod.) 
 

716.800,- Kč 
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Služby sociální péče 

Optimalizace sítě služeb sociální péče a vazba na financování z obecních rozpočtů bude 

multidisciplinárním týmem ve spolupráci s Jihomoravským krajem projednávána v 1. pololetí 2015. 

Pro rok 2015 je zachována stávající síť služeb sociální péče.  

K 1.1.2015 dochází ke změně v registraci zařízení Emanuel Doubravice ze služby sociální rehabilitace 

(služba sociální prevence) na týdenní stacionář (služba sociální péče). 

Sociální služba 
Zřizovatel / Název 

zařízení 
Kapacita (dle registru 

poskytovatelů) 
Předpokládané 

náklady v roce 2015 

§ 39 osobní asistence Hewer /  
Hewer – osobní asistence 

Služba má působnost ve 3 krajích – celková kapacita 80 klientů  

§ 40 pečovatelská služba Město Blansko /  
Pečovatelská služba města Blansko 

Počet klientů za rok 480 9.880.000,- Kč 

DCHB, Oblastní charita Blansko / 
Charitní pečovatelská služba 

Blansko 

Okamžitá kapacita – 14 klientů 6.898.400,- Kč 

Český červený kříž oblastní spolek 
Blansko / Pečovatelská služba 

Českého červeného kříže Blansko 

Počet klientů za rok 50 1.332.000,- Kč 

Město Adamov /  
Pečovatelská služba města Adamov 

Počet klientů za rok 100 1.021.000,- Kč 

Obec Petrovice / 
 Pečovatelská služba Petrovice 

Počet klientů za rok 28 712.000,- Kč 

Městys Jedovnice /  
Dům s pečovatelskou službou 

Okamžitá kapacita – 3 klienti 2.283.000,- Kč 

§ 44 odlehčovací služby DCHB, Oblastní charita Blansko /  
 Odlehčovací služba 

Okamžitá kapacita – 5 klientů 745.000,- Kč 

§ 46 denní stacionáře Hnutí Humanitární Pomoci / 
 Domov OLGA 

35 klientů 3.810.000,- Kč 

§ 47 týdenní stacionář DCHB, Oblastní charita Blansko /  
Emanuel Doubravice 

15 klientů 2.901.330,- Kč 

§ 49 domovy pro seniory Jihomoravský kraj /  
SENIOR centrum Blansko, 
příspěvková organizace 

70 lůžek 19.910.000,- Kč 

Jihomoravský kraj / 
 Domov pro seniory Černá Hora, 

příspěvková organizace 

20 lůžek 6.737.000,- Kč 

§ 50 domovy se 
zvláštním režimem 

Jihomoravský kraj / 
 SENIOR centrum Blansko, 

příspěvková organizace 

74 lůžek 29.850.000,- Kč 

Jihomoravský kraj / 
Domov pro seniory Černá Hora, 

příspěvková organizace 

135 lůžek 45.257.000,- Kč 

Lumina, spolek / 
Domov seniorů Santini, Křtiny 

50 lůžek 15.060.000,- Kč 

§ 51 chráněné bydlení Hnutí Humanitární Pomoci / 
Centrum VELAN 

8 klientů 1.394.000,- Kč 
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Priority a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb 

Blansko 2013 – 2016 – 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 Tvorba ročních akčních plánů ve spolupráci se zainteresovanými stranami 

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

Opatření č. 2.1 Podpora Centra pro podporu komunitního plánování Blansko 

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

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

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

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

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

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

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

Opatření č. 4.1 Nastavení parametrů síťování sociálních služeb 

Opatření č. 4.2 Podpora sociálně – právního poradenství 

 

Cílová skupina 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 

Opatření č. 1.2 Podpora poskytovatelů terénních služeb 

Opatření č. 1.3 Podpora adekvátního bydlení pro seniory 

Opatření č. 1.4 Podpora zapojení seniorů do veřejného života 

Priorita č. 2 Zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních 

Opatření č. 2.1 Udržení kapacit odpovídajících pobytových služeb pro seniory 

Opatření č. 2.2 Zkvalitnění prostředí pro poskytování sociální služby 

Opatření č. 2.3 Vytvoření sítě odlehčovací formy péče 

 

Cílová skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Priorita č. 1 Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 

Opatření č. 1.1 Zapojení zdravotně postižených do veřejného života 

Opatření č. 1.2 Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením 

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 

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

Priorita č. 3 Odstraňování bariér 

Opatření č. 1 Podpora bezbariérovosti terénu 

Opatření č. 2 Zvýšení informovanosti o možnosti půjčování kompenzačních pomůcek 
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Cílová skupina 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 

Opatření č. 1.2 Mezioborová spolupráce 

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 

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

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

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

Opatření č. 3.2 Zajištění sítě krizového bydlení 

Priorita č. 4 Zpracování koncepce prorodinné politiky města 

Opatření č. 4.1 Identifikace klíčových problémů a aktivit 

Opatření č. 4.2 Osvětová a vzdělávací činnost 

Opatření č. 4.3 Podpora preventivních a volnočasových aktivit 

 

Cílová skupina 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 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 

Opatření č. 2.3 Poradenství se zaměřením na dluhové poradenství 

Priorita č. 3 Zajištění sítě krizového bydlení 

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

Opatření č. 3.2 Udržení provozu noclehárny pro muže 
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Realizace priorit a opatření v roce 2015 

Tento Akční plán vznikl na základě 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2013 - 2016, jehož priority a opatření, které se plánují 

realizovat v roce 2015, zde jsou přesně rozpracovány.  

Popis cílových skupin a podrobný popis priorit a opatření je uveden ve 3. Komunitním plánu. 

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

 

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 2015 

 Schůzky s poskytovateli sociálních služeb, obcemi, 
politickými reprezentanty 
- jednání s poskytovateli sociálních služeb – 

monitoring sítě, 
- účast na jednání starostů, na zastupitelstvech obcí 

Jednání průběžně 2015 
 

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 SPRSS JmK na období 
2012 -2014 a Akčních plánů rozvoje sociálních služeb JmK 

Leden – březen 2015 

 Spolupráce s krajským koordinátorem na přípravě Akčního plánu 
rozvoje sociálních služeb JmK pro rok 2016 

Duben – červen 2015 

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

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Jednání pracovních skupin a řídící skupiny  Koordinátor KPSS Leden, září 2015 
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- shrnutí a vyhodnocení plánovaných aktivit Členové řídící skupiny 

 Vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb města Blansko pro rok 
2014 

Koordinátor KPSS Únor - duben 2015 

 Zpracování Akčního plánu sociálních služeb pro rok 2016 Koordinátor KPSS Srpen – říjen 2015 

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

Koordinátor KPSS 
Členové řídící skupiny 

Listopad 2015 

 Schválení AP v samosprávných orgánech města Blansko Koordinátor KPSS, starosta (garant) Prosinec 2015 

 Zveřejnění Akčního plánu Koordinátor KPSS Prosinec 2015 

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

Opatření č. 2.1 Podpora Centra pro podporu komunitního plánování Blansko 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Publikace článků, informační činnost 
- publikace článků v místním tisku 
- publikace zpráv na webových stránkách 
- předávání informací všem zainteresovaným stranám emailovou 

formou 

Koordinátor KPSS 
 

průběžně 

 Provozování a správa vlastních webových stránek – www.kpss-
blansko.cz 

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

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Průběžné zveřejňování informací o poskytovatelích a sociálních službách 
Publikace článků, informační činnost 
- publikace článků v místním tisku 
- publikace zpráv na webových stránkách 

Koordinátor KPSS 
Poskytovatelé sociálních služeb 

průběžně 

 Pořádání Týdne sociálních služeb 
- sběr informací od poskytovatelů o termínech konání akce v jejich 

zařízení 
- zajištění informovanosti veřejnosti o konání akce 

Koordinátor KPSS Září, říjen 2015 

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

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Informování starostů obcí o procesu komunitního plánování 
- mailovou formou 
- osobním setkání – setkání starostů, návštěvy v obcích 

Koordinátor KPSS 
 

průběžně 

 Sběr potřeb občanů obcí SO ORP Blansko ve spolupráci s místní Koordinátorka KPSS Duben – červen 2015 
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samosprávou 

 Zpracování zprávy o činnosti sociálních služeb v roce 2014 v návaznosti 
na klienty z obcí SO ORP Blansko 
Předložení závěrečné zprávy starostům obcí 

Koordinátorka KPSS Leden – březen 2015 
 
Březen – duben 2015 

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

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

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

Aktivity pro 
Opatření 3.1 a 
3.2 

Název aktivity Odpovědnost Termín 

 - Spolupráce s Jihomoravským krajem na nastavení financování 
služeb sociální péče 

- spolupráce s Jihomoravským krajem – aktualizace údajů pro 
benchmarkingovou aplikaci 

- sjednocení hodnocení služeb s kritérii JmK 

Koordinátor KPSS 
 
 

1. pololetí 2015 
 
 
 
2. pololetí 2015 

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

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

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

Poskytovatelé sociálních služeb 
Koordinátor KPSS 

průběžně 

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

Koordinátorka KPSS Leden – únor 2015 

 Osvěta veřejnosti – informovanost občanů o možnosti využití sociální 
služby prostřednictvím obce 
- sociální práce na obcích, 
- publikace článků v místních zpravodajích 

Město Blansko – odbor sociálních věcí, 
oddělení sociální pomoci, oddělení 
sociálních služeb 

průběžně 

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

Opatření č. 4.1 Nastavení parametrů síťování sociálních služeb 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Jednání multidisciplinárního týmu (MT) – optimalizace sítě služeb 
sociálního poradenství 

Koordinátor KPSS  Leden – únor 2015 
 
Březen – červen 2015  Jednání multidisciplinárního týmu – optimalizace sítě služeb sociální 

péče 
- zpracování analýzy (finanční, analýzy kapacity a využitelnosti) 

služeb sociální péče 
- pracovní setkání koordinátorů a vedoucích odborů ORP Blansko a 
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ORP Boskovice – 2x 
- pracovní setkání celého MT – 2x 

 Schválení minimální sítě v zastupitelstvu Koordinátor KPSS Červen – září 2015 

 Podpora v rámci rozpočtu obce 
- financování sociální služby zřizované obcí 

 
 
 

- poskytování dotací z rozpočtu města Blansko NNO 
 vyhlášení dotačního řízení 
 zpracování žádostí 
 projednání v komisi sociální a samosprávných orgánech 

města Blansko 
 

 uzavření smluv o poskytnutí dotace s příjemci dotace 
 

- poskytnutí dotace z rozpočtu města Adamov na realizaci služby 
NZDM Zlatá zastávka Adamov v souladu s kritérii hodnocení JmK 

 

Město Blansko 
Město Adamov 
Městys Jedovnice 
Obec Petrovice 
 
Město Blansko 
 
 
 
 
 
Koordinátorka KPSS 
 
 
Město Adamov 

Průběžně 
 
 
 
 
 
Červen 2015 
Červenec – srpen 2015 
Leden – únor 2015 / 
Listopad – prosinec 
2015 
Leden – únor 2015 
 
 
Leden – únor 2015 

Opatření č. 4.2 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 

Priorita č. 1 Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí 

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

Aktivity Název aktivity Realizátor Termín 

 Osvěta veřejnosti - zajištění informovanosti občanů SO ORP 
Blansko o možnosti využití PS 
- publikace informačních článků v místních zpravodajích 
- distribuce informačních letáčků občanům obcí 

DCHB, OCHB – Charitní pečovatelská 
služba 
DCHB, OCHB – Odlehčovací služba 
Pečovatelská služba ČČK 
Pečovatelská služba města Adamov 
Pečovatelská služba městyse Jedovnice 
Pečovatelská služba obce Petrovice 

Průběžně  

 Monitoring poskytování terénní služby 
- jednání s poskytovateli sociálních služeb a starosty obcí 
- zpracování přehledu o poskytování terénních služeb 

v obcích ORP Blansko 

CpKP – koordinátor KP Říjen 2015 

Opatření č. 1.2 Podpora poskytovatelů terénních služeb 

Aktivity Název aktivity Realizátor Termín 

 Zajištění komplexní péče o seniory v jejich domácím prostředí Pečovatelská služba města Blansko 
DCHB, OCHB – Charitní pečovatelská 
služba 
DCHB, OCHB – Odlehčovací služba 
Pečovatelská služba ČČK 
Pečovatelská služba města Adamov 
Pečovatelská služba městyse Jedovnice 
Pečovatelská služba obce Petrovice 
Hewer – občanské sdružení - Osobní 
asistence 

průběžně 

Opatření č. 1.3 Podpora adekvátního bydlení pro seniory 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Podpora revitalizace a úprav bytů v DPS 
- úprava koupelen v uvolněných bytech na DPS 9. května 
- navýšení kapacity o 1 byt v DPS Pod Javory 32, Blansko 

 předání zhotovené stavby 

Město Blansko 
Odbor komunální údržby 
Odbor investiční 

 
průběžně 
leden 2015 

Opatření č. 1.4 Podpora zapojení seniorů do veřejného života 
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Aktivity Název aktivity Realizátor/ odpovědnost Termín 

 Činnost sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby 
s duševním onemocněním 

DCHB, OCHB – SAS pro seniory a OZP – 
Pěkná modrá Doubravice 

průběžně 

 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 OCH Blansko průběžně 

 Programy vzdělávání seniorů 
- Škola 3. věku 

 
Senior centrum Blansko 

 
Leden – květen 2015 

 Realizace kroužků na 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, OCH Blansko průběžně 

Priorita č. 2 Zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních 

Opatření č. 2.1 Udržení kapacit odpovídajících pobytových služeb pro seniory 

Aktivity Název aktivity Realizátor Termín 

 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 

Opatření č. 2.2 Zkvalitnění prostředí pro poskytování sociální služby 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

  humanizace prostředí - nákupy a rekonstrukce  
 dokončení úprav společných prostor a chodeb s ohledem 

na potřeby seniorů s Alzheimerovým onemocněním a se 
syndromem demence 

Domov pro seniory Černá Hora, p.o. průběžně 

 Zajištění psychologického poradenství pro klienty, rodinné 
příslušníky i zájemce o službu 

- Podpora seniora v adaptačním období po přijetí do 

Domov Santini Křtiny 
SENIOR centrum Blansko, p.o. 

průběžně 
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domova (spolupráce s psychiatrem) 
- Testování klientů MMSI 
- Psychologická podpora rodin 
- Tréning kognitivních funkcí seniora 
- Psychologická podpora pracovníků přímé obslužné 

péče 

Opatření č. 2.3 Vytvoření sítě odlehčovací formy péče 

 V roce 2015 nebude realizováno  
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Cílová skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Priorita č. 1 Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 

Opatření č. 1.1 Zapojení zdravotně postižených do veřejného života 

Aktivity Název aktivity Realizátor Termín 

 Činnost sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 
- Osvětová činnost 
- Rekondiční a rehabilitační pobyty 

Svaz tělesně postižených – SAS pro 
seniory a OZP 
SONS ČR – SAS pro seniory a OZP 
DCHB, OCHB – SAS pro seniory a OZP – 
Pěkná modrá Doubravice 

průběžně 

 Osvětová činnost  
- přednášky o životě bez kontroly zraku 
- přednášky o životě se zdravotním postižením 

SONS – odborné sociální poradenství, 
SAS pro seniory a OZP 
ARPDZP v ČR 

průběžně 

 Podpora samostatnosti v bydlení a úkonech péče o vlastní 
osobu 

DCHB, OCHB – týdenní stacionář – 
Emanuel Doubravice 

průběžně 

Opatření č. 1.2 Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Monitoring grantových schémat – sociální podnikání 
Spolupráce s Úřadem práce 

Město Blansko 
Poskytovatelé sociálních služeb 
Partneři: zaměstnavatelé 

průběžně 

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 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Pečovatelská služba Město Blansko 
Město Adamov 
Městys Jedovnice 
Obec Petrovice 
DCHB, OCHB 
ČČK 

průběžně 

 Odlehčovací služba DCHB, OCHB průběžně 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

DCHB, OCHB – Pěkná modrá Doubravice průběžně 

 Denní stacionář Hnutí humanitární pomoci – Domov 
Olga 

průběžně 

 Osobní asistence HEWER, o.s. průběžně 
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 Raná péče SPRP Brno průběžně 

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

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Udržení kapacity chráněného bydlení Hnutí humanitární pomoci – Centrum 
Velan 

průběžně 

 Zahájení služby týdenního stacionáře (původní registrace – 
pobytová forma sociální rehabilitace) 

Emanuel Doubravice – týdenní stacionář průběžně 

Priorita č. 3 Odstraňování bariér 

Opatření č. 3.1 Podpora bezbariérovosti terénu 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Monitoring bezbariérových úřadů, institucí, služeb 
Průběžná úprava komunikací v Blansku 

Město Blansko průběžně 

Opatření č. 3.2 Zvýšení informovanosti o možnosti půjčování kompenzačních pomůcek 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost, realizátor Termín 

 Provozování půjčovny kompenzačních pomůcek DCHB, OCHB 
STP 
SONS 
Český červený kříž 
ARPZPD v ČR 

průběžně 
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Cílová skupina 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 

Aktivity Název aktivity Realizátoři / odpovědnost Termín 

 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 

DCHB, OCHB 
- SPONA – Terénní programy 
- SPONA – Rodinná politika 
- SAS pro rodiny s dětmi 
- Klub Ratolest 
ARPZPD v ČR 
Město Blansko 
- Poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy 
- OSPOD, oddělení sociální pomoci 

průběžně 

 Podpora mateřských center a klubů 
- příspěvek na provoz budovy 
- činnost dětské skupiny 

Městys Jedovnice průběžně 

 Podpora aktivit městského klubu mládeže Město Adamov průběžně 

Opatření č. 1.2 Mezioborová spolupráce 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Realizace případových konferencí 
Realizace workshopů 
Komise pro sociálně právní ochranu dětí 

Město Blansko – OSPOD průběžně 

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 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost, realizátoři Termín 

 Zajištění kurzů podporujících rodičovské kompetence 
- kurzy pro pěstouny 
- kurzy efektivního rodičovství 

 
Město Blansko 
- OSPOD 
- Poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy 
DCHB, OCHB – SPONA – Rodinná politika 
Rodinné centrum Blansko 

 
 

 - informovanost a propagace služeb, DCHB, OCHB – SAS pro rodiny s dětmi průběžně 
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- mapování finančních zdrojů a získávání finančního 

zajištění služby (prostřednictvím žádosti o grant), 

- výkon terénní sociální práce (TSP) – sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi v dosavadních podmínkách, 

- činnost Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc 
Společnost Podané ruce, o.p.s. - NZDM 
 

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

Aktivity Název aktivity Odpovědnost, realizátoři Termín 

 Zvýšení informovanosti o nízkoprahových centrech pro děti a 
mládež 
- vydávání letáků 
- distribuce 
Poskytování služby v nízkoprahových zařízeních – ambulantní i 
terénní forma 

Společnost Podané ruce, o.p.s. – NZDM 
DCHB, OCHB – Zlatá zastávka Adamov 

průběžně 

 Poradenství pro rodiče a učitele 
- poradenské místo pro rodiče – 1x týdně (pondělí) 

Společnost Podané ruce, o.p.s. - NZDM Každé pondělí 

 Finanční podpora nízkoprahových center pro děti a mládež 
- poskytnutí dotace v souladu s hodnocením služby 
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

Město Blansko 
Město Adamov 

Leden – březen 2015 

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

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

Aktivity Název aktivity Odpovědnost, realizátoři Termín 

 - podpora stávajících služeb, 

- spolupráce mezi poskytovateli, 

- podpora setkávání zainteresovaných složek v rámci řešení 

problematiky domácího násilí – jednání s lékaři, státními 

institucemi, policií atd. 

 

DCHB, OCHB 
- Okno dokořán – krizová pomoc 
Město Blansko 
- Poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy 
- OSPOD 
- oddělení sociální pomoci 

průběžně 

Opatření č. 3.2 Zajištění sítě krizového bydlení 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost, realizátoři Termín 

 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 
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 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 
- aktualizace projektových karet 
- zpracování projektového záměru 
- zajištění financování – podání žádosti o dotaci 

Město Blansko ve spolupráci s DCHB, 
OCHB 

1.pololetí 2015 
 
2.pololetí 2015 – dle 
plánovacího období 
ESF 

Priorita č. 4 Zpracování koncepce prorodinné politiky města 

Opatření č. 4.1 Identifikace klíčových problémů a aktivit 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Práce pracovní skupiny pro přípravu koncepce prorodinné 
politiky 
- setkávání dotčených subjektů 
- jednání pracovní skupiny 
- stanovení prioritních oblastí 

Koordinátor rodinné politiky průběžně 

Opatření č. 4.2 Osvětová a vzdělávací činnost 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 Zajištění kurzů podporujících rodičovské kompetence 
- viz Opatření 2.1 

Viz Opatření 2.1  

 Přednášková činnost ve školách Město Blansko – OSPOD 
Společnost Podané ruce, o.p.s. – NZDM 
DCHB, OCHB – Centrum PRO 
ARPZPD v ČR 

průběžně 

 Realizace projektu „Nedej drogám šanci“ Policie ČR ve spolupráci se středními 
školami, kurátorem pro mládež a 
sociálními službami 

Říjen 2015 

Opatření č. 4.3 Podpora preventivních a volnočasových aktivit 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín 

 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  
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Cílová skupina OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Priorita č. 1 Prevence sociálního vyloučení  

Opatření č. 1.1 Udržení služeb primární prevence 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín  

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

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

Blanensku 
DCHB, OCHB 

průběžně 

 Spolupráce s experimentátory a jejich rodinami 
- individuální poradenství 

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

Průběžně 

 Pořádání integračních akcí 
Sociálně právní a sociálně kulturní poradenství 

DCHB, OCHB – Centrum cizincům Průběžně  

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 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín  

 Poskytování sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit pro 
sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením. 
 

Město Blansko 
- odbor sociálních věcí 
DCHB, OCHB 
- Okno dokořán – krizová pomoc 
- SPONA – Společná cesta (terénní 

programy) 
- Linka důvěry Blansko 
- Nízkoprahové denní centrum 
- NZDM ZZ Adamov 
 Společnost Podané ruce, o.p.s. 
- Víceúčelová drogová služba na 

Blanensku 
- NZDM - streetwork 
Probační a mediační služba 
Město Adamov 
 

průběžně 
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Opatření č. 2.3 Poradenství se zaměřením na dluhové poradenství 

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín  

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

DCHB, OCHB – Charitní poradna průběžně 

Priorita č. 3 Zajištění sítě krizového bydlení 

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

Aktivity Název aktivity Odpovědnost Termín  

 Monitorování počtu žen bez přístřeší a žen ohrožených ztrátou 
bydlení   
 
Jednání o způsobu rekonstrukce noclehárny pro muže – 
reorganizace, možnost rozšíření cílové skupiny 
- komunikace s JmK – řízení projektů EU 
- aktualizace projektových karet 
- zpracování projektového záměru 
- zajištění financování – podání žádosti o dotaci  

Koordinátor KPSS ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb 
 
Město Blansko  
DCHB, OCHB 

průběžně 
 

Opatření č. 3.2 Udržení provozu noclehárny pro muže 

Aktivity Název aktivity Realizátor Termín  

 Poskytování služby noclehárny pro muže ve stávajícím rozsahu DCHB, OCHB - Noclehárna průběžně 
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Závěr 

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2015 je prováděcím dokumentem 3. Komunitního plánu 

sociálních služeb Blansko 2013 – 2016.  

Pro realizaci stanovených opatření a pro zpracování akčního plánu na rok 2015, 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. 

V roce 2015 je nezbytná úzká spolupráce s poskytovateli sociálních služeb na zpracování podkladů 

pro zodpovědné rozhodování okresního multidisciplinárního týmu při optimalizaci sítě služeb sociální 

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

tak, aby byla síť služeb nastavena s ohledem na jejich dostupnost pro ty, kteří ji potřebují.  
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Seznam zkratek 

 

A Ambulántní formá služby 

AD Azylový dům 

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 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

IP Individuální projekt 

IP SSP JmK Individuální projekt „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“ 

JmK Jihomoravský kraj 

KP Komunitní plánování 

KPSS Komunitní plánování sociálních služeb 

MMSI krátký psychologický test k vyhodnocení kognitivních funkcí  

MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

MV ČR Ministerstvo vnitra ČR 

MZ Monitorovací zpráva 

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR 

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

o.p.s. Obecně prospěšná společnost 

o. s. Občanské sdružení 

OCHB Oblastní charita Blansko 

OP LZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

OS ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže 

OSPOD Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OZP Osoby se zdravotním postižením 

P Pobytová forma služby 

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 

SPRSS Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

STP Svaz tělesně postižených v ČR 

T Terénní forma služby 
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Příloha 1 – 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. Brandstatterova Renata,rbrandstatterova@pms.justice.cz 

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

DCHB, Oblastní charita Blansko - 
Centrum cizincům 

Blansko, Sladkovského 2b,tel: 516411400, 
Petra Veselá,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:516411400,516417351,  
Petra Veselá, rodina.blansko@charita.cz 

DCHB, Oblastní charita Blansko  
ASITAXI - Asistenční služba 

Blansko, Sadová 2, tel.: 733755939 

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 a jejich rodinné 
příslušníky, kteří chtějí zůstat v domácím 
prostředí. 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, koordinátorka KPSS Blansko 

Mgr. Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb 

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí 

Nám. Republiky 1, Blansko 

 


