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MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO 
PRO ROK 2016 

 
Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského kraje, jako jedna z klíčových aktivit projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji III.“.   

Předmětem činnosti MT bylo v období březen 2014 – červen 2015 zpracování návrhu minimální sítě sociálních služeb sociální prevence, odborného sociálního poradenství a 
sociální péče.  

Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. 
Jihomoravský kraj proto požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority a 
potřeby jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizvání zástupci politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odboru sociálních věcí a koordinátoři procesu 
komunitního plánování sociálních služeb.  

Návrhem minimální sítě se rozumí definice sociálních služeb a jejich kapacit, jejichž zachování je v daném území žádoucí, a které představují nepodkročitelný základ pro 
sociální stabilitu dané lokality. Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu minimální sítě je deklarován ochotou obce/obcí podílet se na spolufinancování služeb.  

V rámci dokumentu je předložen návrh minimální sítě všech typů služeb: odborného sociálního poradenství, služeb sociální prevence a služeb sociální péče. Jedná se o 
expertní doporučení - výstup činnosti okresního multidisciplinárního týmu v období listopad 2014 – červen 2015. Tento návrh minimální sítě bude po doplnění nákladovosti 
služeb předložen do schvalovacích orgánů jednotlivých obcí s rozšířenou působností – září 2015. 

Návrh minimální sítě služeb se týká pouze sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016. 

Dle schválených Pravidel řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb je spolufinancování ze strany 
obcí požadováno v následující podobě: 

 služby odborného sociálního poradenství: 5 % z nákladů služby 

 služby sociální prevence: 20 % z nákladů služby 

 služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 % z nákladů služby 

 pečovatelská služba: 20 % z nákladů služby 

Služby jsou v rámci doporučení MT okresu Blansko zařazeny do následujících kategorií:  
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 skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování 

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

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

 
 
Služby odborného sociálního poradenství 
 

ORP Poskytovatel  Sociální služba Registrační 
číslo 

Cílová skupina Kapacita  
celková/ORP 

Zařazení do 
kategorie 

Podíl ORP/obcí 

Blansko 
 

Město Blansko 
Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 
vztahy 

3995545 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy 

osoby v krizi 

rodiny s dítětem/dětmi 

291 osob /  
2,00 úvazku přímé péče 

A 

3,5% 

Boskovice 
 

1,5% 

Blansko 

DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Charitní poradna 6343505 

oběti domácího násilí 

oběti trestné činnosti 

osoby bez přístřeší 

osoby s jiným zdravotním postižením 

osoby v krizi 

osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy 

rodiny s dítětem/dětmi 

senioři 

470 osob /  
1,30 úvazku přímé péče 

A 

2,15% 

Boskovice 
2,85% 

Blansko 

Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých ČR 

Odborné sociální 
poradenství 

2500401 Osoby se zrakovým postižením  B  
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Služby sociální péče 
 

ORP Poskytovatel  Sociální služba Registrační 
číslo 

Cílová skupina Kapacita  
celková/ORP 

Zařazení do 
kategorie 

Podíl obcí/ORP 

Blansko Město Blansko 
Pečovatelská služba 

města Blansko 
8466325 

senioři a osoby se zdravotním 
postižením 

470 osob /  
26,5 úvazku přímé péče 

A 
 

20% 

Blansko Město Adamov 
Pečovatelská služba 

města Adamov 
4175001 

senioři a osoby se zdravotním 
postižením 

100 osob /  
2,75 úvazku přímé péče 

A 20% 

Blansko Obec Petrovice 
Pečovatelská služba 

Petrovice 
3164323 

senioři a osoby se zdravotním 
postižením 

28 osob /  
2,10 úvazku přímé péče 

A 20% 

Blansko Městys Jedovnice 
Pečovatelská služba 

Jedovnice 
7811357 

senioři a osoby se zdravotním 
postižením 

89 osob /  
4,21 úvazku přímé péče 

A 20% 

Boskovice 
MSSS Boskovice, 
Město Boskovice 

Pečovatelská služba 4876382 
senioři a osoby s kombinovaným, 

tělesným a zdravotním postižením 

343 osob /  
11,00 úvazku přímé 

péče 
A 20% 

Boskovice 
CSS Letovice, Město 

Letovice 
Pečovatelská služba 

Letovice 
7992285 

senioři a osoby se zdravotním 
postižením 

141 osob /  
5,00 úvazku přímé péče 

A 20% 

Boskovice Městys Svitávka Pečovatelská služba 2692223 senioři 
6 osob /  

0,40 úvazku přímé péče 
A 20% 

Blansko 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Charitní pečovatelská 
služba Blansko 

2826680 
senioři a osoby se zdravotním 

postižením 

179 osob /  
15,11 úvazku přímé 

péče 
A 

10% 
10% 

Boskovice 

Blansko 
 

Český červený kříž 
Pečovatelská služba 

Českého červeného kříže 
Blansko 

4104942 
senioři a osoby se zdravotním 

postižením 
36 osob /  

3,37 úvazku přímé péče 
A 

18% 
2% 

Boskovice 
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Blansko 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Odlehčovací služba 9236152 
senioři a osoby s chronickým a 

zdravotním postižením 
58 osob /  

2,23 úvazku přímé péče 
A 

6,4% 
1,6% 

Boskovice 

Blansko DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Centrum denních služeb 
Emanuel 

1642122 
osoby s kombinovaným, mentálním, 
tělesným a zdravotním postižením 

11 osob / 
3,37 úvazku přímé péče 

A 
2,4% 
5,6% Boskovice 

Blansko Diakonie ČCE 
středisko v Brně 

Centrum denních služeb 
Letovice 

8009474 
osoby s kombinovaným a mentálním 

postižením 
16 osob / 

3,25 úvazku přímé péče 
A 

0% 
8% Boskovice 

Blansko 
Hnutí humanitární 

pomoci 
Denní stacionáře Domov 

Olga 
8559032 osoby s mentálním postižením 

38 osob /  
8,15 úvazku přímé péče 

A 
7,6% 
0,4% 

Boskovice 

Blansko DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Týdenní stacionář 
Emanuel Doubravice 

8427601 
osoby s kombinovaným a mentálním 

postižením 
9 lůžek /  

5,50 úvazku přímé péče 
A 

2,4% 
5,6% Boskovice 

Blansko DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Týdenní stacionář Betany 
Boskovice 

2198259 
Osoby s kombinovaným a mentálním 

postižením 
13 lůžek /  

6,44 úvazku přímé péče 
A 

0,8% 
7,2% Boskovice 

Blansko 
Diakonie ČCE 

středisko v Brně 
Chráněné bydlení 

Letovice 
6588890 

osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 

9 lůžek / 
5,50 úvazku přímé péče 

A 
0% 
8% 

Boskovice 

Blansko 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Chráněné bydlení 
Olešnice 

3165326 osoby se zdravotním postižením 
9 lůžek / 

6,40 úvazku přímé péče 
A 

0% 
8% 

Boskovice 

Blansko 
Hnutí humanitární 

pomoci 
Chráněné bydlení 

Centrum Velan 
8269535 osoby s mentálním postižením 

8 lůžek / 
3,45 úvazku přímé péče 

A 
7,8% 
0,2% 

Boskovice 

Boskovice Jihomoravský kraj 
Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
1694112 

osoby s kombinovaným a mentálním 
postižením 

108 lůžek / 
47,07 úvazku přímé 

C  
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Paprsek Vel. Opatovice péče 

Boskovice Jihomoravský kraj 
Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
Sociální služby Šebetov 

2407579 

osoby s chronickým onemocněním 
osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným, mentálním, 
tělesným a zdravotním postižením 

senioři 

69 lůžek / 
36,45 úvazku přímé 

péče 
C  

Boskovice Město Boskovice 
Domovy pro seniory 

MSSS Boskovice 
6842079 senioři 

124 lůžek / 
34,26 úvazku přímé 

péče 
C  

Boskovice Město Letovice 
Domovy pro seniory CSS 

Letovice 
2382579 senioři 

72 lůžek / 
21,00 úvazku přímé 

péče 
C  

Blansko Jihomoravský kraj 
Domovy pro seniory 

Černá Hora 
4238164 senioři 

20 lůžek / 
8,00 úvazku přímé péče 

C  

Blansko Jihomoravský kraj 
Domovy pro seniory 

Senior centrum Blansko 
8234276 senioři 

70 lůžek / 
20,00 úvazku přímé 

péče 
C  

Boskovice Město Boskovice 
Domovy se zvláštním 

režimem 
MSSS Boskovice 

1590027 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

38 lůžek / 
13,46 úvazku přímé 

péče 
C  

Blansko Jihomoravský kraj 
Domovy se zvláštním 

režimem 
Černá Hora 

3690323 
Senioři a osoby s chronickým duševním 

onemocněním 
Osoby se zdravotním postižením 

135 lůžek / 
54,00 úvazku přímé 

péče 
C  

Blansko Jihomoravský kraj 
Domovy se zvláštním 

režimem 
Senior centrum Blansko 

8761774 
senioři a osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

74 lůžek / 
39,00 úvazku přímé 

péče 
C  

Blansko / 
Brno 

LUMINA 
Domovy se zvláštním 

režimem 
Santini Křtiny 

2405551 

Senioři a osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Osoby s tělesným a zdravotním 
postižením 

85 lůžek / 
30,25 úvazku přímé 

péče 
C  

Boskovice Jihomoravský kraj 
Domovy se zvláštním 

režimem 
Šebetov 

V řízení 

osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

senioři s Alzheimerovou demencí a 
jinými typy demencí 

66 lůžek / 
42,26 úvazku přímé 

péče 
C  



 
 

Individuální projekt Jihomoravského kraje CZ.1.04/3.1.00/A9.00002 s názvem 
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“ 

 

 6 

Boskovice Jihomoravský kraj Chráněné bydlení V řízení 

osoby s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením a osoby 

s duševním postižením 
 

20 lůžek / 
6,29 úvazku přímé péče 

C  

 
 
Služby sociální prevence: 
 

 
ORP 

Poskytovatel  Sociální služba Registrační 
číslo 

Cílová skupina Kapacita 
celková/ORP 

Zařazení do 
kategorie 

Podíl obcí/ORP 

Blansko 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Krizová pomoc 
Okno dokořán 

3977071 
Osoby v krizi, osoby ohrožené násilím, 

rodiče s nezaopatřenými dětmi 

196 osob / 
3,8 úvazku přímé 

péče 
A 

12% 
8% 

Boskovice 

Blansko DCB, Oblastní 
charita Blansko 

Nízkoprahové denní 
centrum 

Stará fabrika Blansko 
4841959 Lidé bez přístřeší 

202 osob / 
3,19 úvazku přímé 

péče 
A 

12% 
8% Boskovice 

Blansko 
Společnost Podané 

ruce, o.p.s. 

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 
PVC Blansko 

2474603 Děti a mládež do 26 let 
282 osob / 

3,00 úvazky přímé 
péče 

A 20% 

Blansko 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 

Zlatá zastávka Adamov 
9054343 Děti a mládež do 26 let 

60 osob / 
2,97 úvazku přímé 

péče úvazku 
A 20% 

Blansko DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Noclehárna pro muže 
Blansko 

5317909 Lidé bez přístřeší 
38 osob / 15 lůžek / 
2,47 úvazku přímé 

péče 
A 

12% 
8% Boskovice 

Blansko 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Centrum PRO Blansko 
4135113 Rodiny s dětmi 

45 osob / 
2,70 úvazku přímé 

péče 
A 20% 

Boskovice 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Centrum PRO Boskovice 
9685721 Rodiny s dětmi 

27 osob / 
0,90 úvazku přímé 

péče 
A 20% 

Blansko DCHB, Oblastní Terénní programy 9219409 Osoby ohrožené sociálním vyloučením- 92 osob / A 12% 
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Boskovice 
charita Blansko SPONA – společná cesta bez přístřeší, menšiny, osoby ohrožené 

ztrátou bydlení, rodiny s dětmi 
4,20 úvazku přímé 

péče 
8% 

Blansko 
Společnost Podané 

ruce, o.p.s 

Terénní programy 
Víceúčelová drogová 

služba Blansko 
6927954 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením- 
problémoví uživatelé drog, osoby závislé 

na návykových látkách 

160 osob / 
1,93 úvazku přímé 

péče 
A 

12% 
8% 

Boskovice 

Blansko 
Diecézní charita 

Brno 

Telefonická krizová 
pomoc 

Linka důvěry Blansko 
3835771 

rodiny s dětmi, senioři, imigranti, oběti 
domácího násilí, děti a mládež, lidé bez 

přístřeší, osoby v krizi apod. 

1 500 osob / 
2,00 úvazku přímé 

péče 
C  

Blansko 
Svaz tělesně 

postižených v ČR, 
o.s. 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se ZP 

5971770 
Senioři, osoby s tělesným, sluchovým a 

jiným postižením 
 B  

Boskovice 
CANIS –HIPO- 

LAMOTERAPIE, 
o.p.s 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se ZP 

6154622 
Osoby s kombinovaným a mentálním 

postižením, senioři 
 B  

Blansko 

Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se ZP 

SONS ČR 
2026800 Osoby se zrakovým postižením  B  

Blansko 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Azylový dům 
Centrum PRO Blansko 

3296431 Matky s dětmi 
24 lůžek / 

6,57 úvazku přímé 
péče 

C  

Boskovice 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Azylový dům 
Centrum PRO Boskovice 

9978647 Matky s dětmi 
27 lůžek / 

7,23 úvazku přímé 
péče 

C  

Blansko Obec Petrovice 
Azylový dům pro matky 

s dětmi Lávka 
6640712 Matky s dětmi 

28 lůžek /  
7,85 úvazku přímé 

péče 
C  

Blansko 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Sociálně terapeutické 
dílny 

Pěkná modrá Doubravice 
V řízení Osoby s psychickým onemocněním 

20 osob / 
3,00 úvazku přímé 

péče 
C  

Boskovice 
DCHB, Oblastní 
charita Blansko 

Sociálně terapeutické 
dílny 

Betany Boskovice 
V řízení 

Osoby s kombinovaným a mentálním 
postižením 

25 osob / 
4,20 úvazku přímé 

péče 
C  
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Tato Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2016 byla schválena na 6. zasedání Zastupitelstva města Blansko konaném dne22.09.2015 usnesením číslo 
25 a na 6. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaném dne 22.09.2015 usnesením číslo 33.2. 
 

Členové multidisciplinárního týmu: (jména, funkce):  

Jméno  Funkce  

Mgr. Ivo Polák  starosta města Blansko  
 

Mgr. Jana Fadrná OSV MěÚ Blansko-vedoucí odboru 
 

Mgr. Iveta Čípková OSV MěÚ Blansko  - vedoucí oddělení sociálních služeb 
 

Mgr. Bc. Ivana Kouřilová OSV MěÚ Blansko  - koordinátorka KPSS  pro ORP Blansko 
 

MUDr. Jaroslava Pořízková zastupitelka města Blansko 
 

Bc. Hana Nedomová  starostka města Boskovice 
 

Ing. Jaromíra Vítková místostarostka města Boskovice 
 

Mgr. Alena Votroubková 
 

OSV MěÚ Boskovice – vedoucí odboru – změna na pozici vedoucí odboru 

Bc. Marie Sáňková MSSS Boskovice, p.o. – ředitelka 
 

Petra Tesařová, DiS.  MSSS Boskovice, p.o. - koordinátorka KPSS pro ORP Boskovice 
 

 


