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Úvod 

Žijeme v období s výraznými proměnami společnosti, stávajících sociálních struktur, způsobu 

práce, úpadku tradičních oblastí ekonomiky, tradičních profesí a rolí v rodině. V sociální 

oblasti dochází ke ztrátě jistot a postupnému přesunu zodpovědnosti ze státního systému na 

jednotlivce a rodiny, což vyžaduje změnu způsobu myšlení celé společnosti. S těmito 

změnami přicházejí dopady na společnost, které postihují stále větší skupinu a na rozdíl od 

minulosti postihují i střední vrstvy. Těmito skupinami občanů mohou být využívány sociální 

služby jako prostředek zvládnutí dané situace, kterou tyto osoby nemohou nebo neumí sami 

řešit. Vzhledem k sociodemografickým trendům probíhajícím nejen na území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) Blansko, ale v celé ČR, potažmo 

Evropě, především k zvyšujícímu se počtu obyvatel starších 65 let a vysokému počtu osob se 

zdravotním postižením, se stává otázka využívání sociálních služeb velmi aktuálním tématem. 

Sociálními službami se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, rozumí činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc 

a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění 

stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, 

poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- 

a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Jejich cílem je podpora rozvoje či 

alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů sociální služby, rozvoj schopností 

uživatelů sociálních služeb tak, aby byli schopni vést samostatný život a snížení sociálních 

a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života uživatelů sociálních služeb. 

V rámci zpracování této studie bylo provedeno a zpracováno dotazníkové šetření se starosty 

jednotlivých obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko. Prostřednictvím 

tohoto materiálu se zvýší povědomí o současné sociální situaci v rámci jednotlivých 

sociálních služeb v obcích SO ORP Blansko. Studie je dále doplněna o mapové výstupy, tzv. 

mapy péče, které znázorňují prostorové rozložení sociálních služeb a uživatelů, kteří dané 

služby využívají.  
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1 Výstupy z průzkumu mezi starosty 

V rámci zpracování této studie bylo provedeno a zpracováno dotazníkové šetření se starosty 

jednotlivých obcí správního obvodu, ke zjištění potřeb v oblasti sociálních služeb pro 

jednotlivé obce.  

V rámci zpracování studie byl proveden dotazníkový průzkum se starosty 43 obcí SO ORP 

Blansko, ke zjištění problémových oblastí a potřeb občanů jednotlivých obcí skrze 

zhodnocení jednotlivými starosty. Níže uvedená interpretace vyhodnocení dotazníkového 

průzkumu byla zpracována z 20 platných dotazníků.  

Jako jedna z nepříznivých životních situací byl starosty obcí SO ORP Blansko vnímán značný 

problém se zvýšeným podílem starších nesoběstačných občanů. Z dotazníkového průzkumu 

vyplynulo, že časté problémy v obcích jsou spojené se zdravotním postižením občanů (65°%) 

a problémy spojené se zadlužením domácností (50°%). 

Pokud se zaměříme na méně problematické oblasti, z dotazníkového šetření vyplynulo, že 

65% obcí SO ORP Blansko se nepotýká s problémy plynoucími z nepříznivé situace rodin 

např. týrání dítěte, partnera, zanedbávání péče o děti aj. a v 60 % obcích se nevyskytují 

problémy spojené se zneužíváním návykových látek. Celkový přehled je v níže uvedené 

tabulce a v grafu, který je v příloze č. P1. 

Tabulka 1. 1.1: Nepříznivé životní situace občanů v obcích SO ORP Blansko 

  

% 

Značný 
problém 

Částečný 
problém 

S problémy 
se 

nepotýkáme 

Nevím, 
nedokážu 
posoudit 

Zvýšený podíl starších nesoběstačných občanů 10,0 55,0 35,0 0 

Problémy spojené se zdravotním postižením občanů 5,0 65,0 30,0 0 

Problémy spojené se zneužíváním návykových látek 
(drogy, alkohol) 

0 30,0 60,0 10,0 

Problémy spojené se zadlužením domácností 5,0 50,0 25,0 20,0 

Problémy spojené s hrozbou ztráty bydlení, případně 
osoby bez přístřeší 

5,0 45,0 40,0 10,0 

Nepříznivá situace v rodinách (týrání dítěte, partnera; 
zanedbávání péče o děti aj.) 

0 15,0 65,0 20,0 

Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Otázka: Řešíte ve Vaší obci potíže občanů spojené s některou z následujících nepříznivých životních situací? 

Mezi nejčastější problémy mládeže a rodin v obcích SO ORP Blansko jsou potíže spojené 

s rozpadem nefunkčností rodin (55°%). Dále pak figurují problémy spjaté s nedostatkem 

finančních prostředků, zadluženosti, exekucí (45°%) a nevhodným trávením volného času 

(40°%). Je proto velice důležité rozvíjet sociální služby či aktivity, které posílí funkci rodin 

a°jejich soudržnost v rámci celého území SO ORP Blansko. Při nedostatku finančních 

prostředků u mládeže a rodin se tento problém může projevit vyšší zadlužeností a dalšími 

problémy s tím spojenými. V tomto případě je vhodné podporovat sociální či právní 

poradenství v oblasti řešení problému zadluženosti. Nejčastější problémy mládeže a rodin 

v obcích SO ORP Blansko jsou uvedeny v  grafu a také v tabulce v příloze č. 2.  
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Graf 1. 2.: Nejčastější problémy mládeže a rodin v obcích SO ORP Blansko 

 
Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Otázka: Čeho se nejčastěji týkají problémy mládeže a rodin? 

Nejčastější problém u cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením v obcích SO 

ORP Blansko jsou dle starostů malé kapacity domovů pro seniory. Dalšími problémy jsou 

u 40°% obcí nesoběstačnost jedinců bez rodinného zázemí a 35°% obcí se potýká s bariérami 

v terénu. Podrobnější informace jsou uvedeny v níže uvedeném grafu a tabulce, která je 

v příloze č. 3. 

Graf 1. 3: Nejčastější problémy seniorů a osob se zdravotním postižením v obcích SO ORP Blansko 

 
Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Otázka: Čeho se nejčastěji týkají problémy seniorů a osob se zdravotním postižením? 

V důsledku vývoje demografických změn, zejména stárnutí populace, na území SO ORP 

Blansko lze do budoucna předpokládat zvyšující se nárůst počtu osob v postproduktivním 

věku, s čímž bude souviset také nutnost posilování sociálních služeb, především pro tuto 

cílovou skupinu. Je nutné zajistit nejen jejich dostupnost a dostatečnou kapacitu, ale také 

nabídkovou pestrost zahrnující mimo terénní, ambulantní a pobytové služby také doplňkové 

aktivity, mezi něž může být zařazena např. klubová aktivita, vzdělávací činnost či další 

možnosti uplatňování aktivního způsobu života seniorů. Stejně důležitá jako samotné 

poskytování těchto služeb je informovanost široké veřejnosti o nabízených sociálních 

službách, souvisejících aktivitách a možnostech jejich využití.  

Prostorové rozmístění obyvatel ve věku 50 až 64 let a osob starších 64 let v SO ORP Blansko 

a SO ORP Boskovice je znázorněno prostřednictvím mapových výstupů viz níže.  
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Mapa 1.1: Prostorové rozmístění seniorů a obyvatel ve věku 50 až 64 let v SO ORP Blansko 
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Mapa 1.2: Prostorové rozmístění seniorů a obyvatel ve věku 50 až 64 let v SO ORP Boskovice 

 



 

8 

Z dotazníkového průzkumu dále vyplynulo, že nejčastějším problémem osob ohrožených 

sociálním vyloučením v obcích SO ORP Blansko je nezaměstnanost (85%). Téměř polovina 

respondentů (45%) uvedla nedostatek finančních prostředků, zadluženost a exekuci. Naopak 

žádný starosta nepovažuje za problémy, aspekty spjaté s nevhodným bydlením, ubytováním 

a problémy lidí vracejících se z výkonu trestu. Přesné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

v příloze č. 4.  

Graf 1. 4: Nejčastější problémy osob ohrožených sociálním vyloučením v obcích SO ORP Blansko 

 

Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Otázka: Čeho se nejčastěji týkají problémy osob ohrožených sociálním vyloučením? 

Další zkoumanou oblastí dotazníkového průzkumu bylo, zda při řešení obtížných životních 

situacích občanů funguje v obcích mezi obyvateli občanská výpomoc. Obecně lze říct, že 

v 75°% funguje občanská výpomoc v obcích SO ORP Blansko. Z dotazovaných 15°% 

odpovědělo, že občanská výpomoc nefunguje a 10°% starostů nevědělo o stavu vzájemné 

výpomoci.  

V rámci dotazníkového průzkumu obcí SO ORP Blansko 85°% dotazovaných starostů uvedlo, 

že pečovatelská služba je obyvatelům poskytována přímo na území jejich obce. Dalšími 

rozšířenými službami jsou osobní asistence a odlehčovací služba. V některých obcích na 

území SO ORP Blansko není poskytována žádná sociální služba (10°%). Mimo tyto služby 

fungují v obcích ještě např. azylový dům pro matky s dětmi a oblastní charita.  

Tabulka 1. 2: Pomoc a podpora občanům v obcích SO ORP Blansko 

 
% kladných 
odpovědí 

Pečovatelská služba 85,0 

Osobní asistence 20,0 

Odlehčovací služba 10,0 

Není tu poskytována žádná sociální služba 10,0 

Raná péče (pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve věku do 6 let) 5,0 

Terénní programy se zaměřením na podporu rodiny, osob v krizi, drogově závislých apod. 5,0 

Jiné* 10,0 

Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Otázka: O kterých z následujících služeb víte, že poskytuje pomoc a podporu občanům přímo ve Vaší obci (dojíždí za občany 

vaší obce)? 

*Pozn. V kategorii jiné byl zmíněn azylový dům pro matky s dětmi a oblasti charity. 
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Mezi nejčastěji uváděné poskytovatele sociálních služeb, s nimiž obce v rámci SO ORP 

Blansko spolupracují, patří Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko (75°%) a dále pak 

Svaz tělesně postižených (45°%). Naopak nespolupracují se Střediskem pro ranou péči SPRP 

Brno, s organizací DORFA (poradna pro ranou péči) a DOTYK II. V kategorii „jiné“ se 

nejčastěji vyskytovala tříkrálová sbírka a sociální odbor Blansko.  

Tabulka 1.2: Spolupráce obcí SO ORP Blansko s jednotlivými organizacemi 

 
% kladných 
odpovědí 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 75,0 

Svaz tělesně postižených 45,0 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 25,0 

Český červený kříž, oblastní spolek Blansko 20,0 

Středisko pro ranou péči SPRP Brno 0,0 

DOREA (poradna rané péče) 0,0 

DOTYK II (raná péče, sociální rehabilitace) 0,0 

Jiné* 10,0 

Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Otázka: Spolupracuje Vaše obec s některou níže uvedenou organizací?  
Pozn.. V kategorii jiné byla uvedena Tříkrálová sbírka a Sociální odbor Blansko  

V rámci SO ORP Blansko na činnost sociálních služeb přispívá ze svého rozpočtu 80°% obcí. 

Co se týče informovanosti o sociálních službách v obcích SO ORP Blansko více než polovina 

dotazovaných (55 %) se domnívá, že jsou spíše dostupné. Informace o sociálních službách 

jsou pro 35°% dotazovaných rozhodně dostupné. Míra informovanosti o sociálních službách 

je uvedena v tabulce v příloze č. 5.  
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2 Mapové výstupy 

Analýza prostorového rozmístění sociálních služeb v rámci SO ORP Blansko je doplněna 

o mapové výstupy zaměřující se na přehled poskytovatelů služeb sociální péče a sociální 

prevence ve SO ORP Blansko a SO ORP Boskovice a také na prostorové rozmístění klientů 

sociálních služeb v rámci obcí těchto dvou správních obvodů. Služby sociálního poradenství 

se na území SO ORP Boskovice nevyskytují a na území SO ORP Blansko se jedná o 3 

služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Sociální poradna a Charitní 

poradna.  

Mapa 2.1 znázorňuje poskytovatele sociální péče v rámci SO ORP Blansko. Největší 

zastoupení těchto služeb je v obci Blansko, kde se nachází denní stacionář, pečovatelská 

služba, odlehčovací služba i domov pro seniory. Další obce, které disponují organizacemi 

zajišťující sociální péči, jsou Křtiny, Adamov, Jedovnice, Černá Hora a Petrovice. Mapa 2. 2. 

znázorňuje poskytovatele sociální prevence v SO ORP Blansko. Zde rovněž dochází 

k největšímu zastoupení všech organizací zabývající se touto problematikou v obci Blansko, 

dále pak obci Adamov, Doubravice nad Svitavou a Petrovice.  

Poskytovatele služeb sociální péče v ORP Boskovice nám znázorňuje mapa 2.3.               

Obec Boskovice disponuje největším počtem subjektů poskytující sociální péči. Nachází se 

zde denní stacionář, pečovatelská služba, centrum denních služeb, domov pro seniory, domov 

se zvláštním režimem. Další organizace zabývající se touto oblastí se nachází v Šebetově, 

Letovicích a Velkých Opatovicích. Mapa 2.4 znázorňuje poskytovatele sociální prevence 

v SO ORP Boskovice. I zde je největší zastoupení těchto organizací v obci Boskovice, dále 

pak např. v obci Ústup. 

Mapy 2.5. a 2.6. znázorňují obce těchto dvou správních obvodů a strukturu klientů, dle 

využívané sociální služby. Udávají nám přehled o potřebnosti jednotlivých služeb v dané 

obci. Přesné počty uživatelů sociálních služeb v jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách 

příloha č. 6 a č. 7.  
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Mapa 2. 2.1.: Přehled poskytovatelů služeb sociální péče v SO ORP Blansko v roce 2014 

 

 

Denní stacionář 

Domov pro seniory a domov 
se zvláštním určením 

Chráněné bydlení 

Odlehčovací služba 

Pečovatelská služba 
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Mapa 2. 2.2: Přehled poskytovatelů služeb sociální prevence v SO ORP Blansko v roce 2014 
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Mapa 2. 2.3: Přehled poskytovatelů služeb sociální péče v SO ORP Boskovice v roce 2014 
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Mapa 2. 2.4: Přehled poskytovatelů služeb sociální prevence v SO ORP Boskovice v roce 2014 
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Mapa 2 5: Prostorové rozmístění klientů sociálních služeb v SO ORP Blansko v roce 2014 
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Mapa 2. 6: Prostorové rozmístění klientů sociálních služeb v SO ORP Boskovice v roce 2014 
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Závěr 

V budoucnu bude převládat stále rostoucí tlak na celou společnost a je tedy zapotřebí 

zefektivnit i sociální služby, které by měli stanovit priority udržitelnosti vzhledem k potřebám 

území. Oblast sociálních služeb je do značné míry ovlivněna finančními možnostmi státu, 

krajů a měst, z tohoto důvodu někteří poskytovatelé hledají cesty pro udržení sociální služby 

prostřednictvím grantových projektů a vícezdrojového financování. Oblastí rozvoje se jeví 

rozšíření nabídky sociálních služeb, které jsou schopné reagovat v případě řešení akutní 

situace nejen klienta, ale i pečující osoby (prostřednictvím podpory terénních služeb). 

V současných procesech transformace sociálních služeb se dostává do popředí otázka 

rozmístění a prostorová optimalizace sociálních služeb za účelem zvýšení jejich efektivity. 

V budoucím období lze očekávat snižování rozsahu veřejných rozpočtů, které postihne 

i sociální oblast. Nejen z tohoto důvodu je tedy nutné řešit oblast dostupnosti sociálních 

služeb, a tím rovněž optimalizovat rozložení sociálních služeb v území. Tato studie analyzuje 

problémové oblasti a potřebnost sociálních služeb dle jednotlivých obcí SO ORP Blansko, ale 

také SO ORP Boskovice.  

Pro řízení v sociálních službách z hlediska krajů a obcí lze vybudovat komunikační platformu 

prostřednictvím, které budou nastavovány komunikační procesy jednotlivých aktérů v sociální 

oblasti, zároveň budou vyhodnocovány informace o daném území (demosociální procesy) 

a o poskytovatelích sociálních služeb. 
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Seznam zkratek  

AV     Akademie věd 

ČR     Česká republika 

ČSÚ     Český statistický úřad 

Kč     Korun českých 

MP     Městská policie 

SLDB      Sčítání lidu, domů a bytů  

SO ORP     Správní obvod obce s rozšířenou působností 

v.v.i.      veřejná výzkumná instituce 
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Přílohy 

Příloha P 1: Nepříznivé životní situace občanů v obcích SO ORP Blansko 

 
Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Otázka: Řešíte ve Vaší obci potíže občanů spojené s některou z následujících nepříznivých životních situací? 

Příloha P 2: Nejčastější problémy mládeže a rodin v obcích SO ORP Blansko 

 
% kladných 
odpovědí 

Rozpad rodiny, nefunkčnost rodiny 55,0 

Nedostatek finančních prostředků, zadluženost, exekuce 45,0 

Nevhodné trávení volného času 40,0 

Hrozba ztráty bydlení, ztráta bydlení 15,0 

Výchovné problémy, záškoláctví 10,0 

Nevhodné bydlení 5,0 

Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Otázka: Čeho se nejčastěji týkají problémy mládeže a rodin? 

Příloha P 3: Nejčastější problémy seniorů a osob se zdravotním postižením v obcích SO ORP Blansko 

 
% kladných 
odpovědí 

Malá kapacita v domovech pro seniory 50,0 

Nesoběstační jedinci bez rodinného zázemí 40,0 

Bariéry v terénu 35,0 

Nevhodné bydlení 25,0 

Nedostatek finančních prostředků, zadluženost, exekuce 25,0 

Nedostatečný rozsah služeb 25,0 

Hrozba ztráty bydlení, ztráta bydlení 5,0 

Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Otázka: Čeho se nejčastěji týkají problémy seniorů a osob se zdravotním postižením? 
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Příloha P 4: Nejčastější problémy osob ohrožených sociálním vyloučením v obcích SO ORP Blansko  

 
% kladných 
odpovědí 

Nezaměstnanost 85,0 

Nedostatek finančních prostředků, zadluženost, exekuce 45,0 

Alkoholismus, gambling (hraní na automatech) 25,0 

Hrozba ztráty bydlení, ztráta bydlení 20,0 

Mladiství ohrožení návykovými látkami 15,0 

Absence ubytování pro osoby bez přístřeší 15,0 

Kriminalita, výtržnictví 5,0 

Nevhodné bydlení, ubytování 0,0 

Lidé vracející se z výkonu trestu 0,0 

Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Otázka: Čeho se nejčastěji týkají problémy osob ohrožených sociálním vyloučením? 

Příloha P 5: Dostupnost informací o sociálních službách v SO ORP Blansko 

 
% 

Informace jsou spíše dostupné 55,0 

Informace jsou rozhodně dostupné 35,0 

Nevím, nedokážu posoudit 10,0 

Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Otázka: Domníváte se, že jsou informace o sociálních službách pro Vás a Vaše občany dobře dostupné? 
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Příloha P 6: Rozmístění klientů sociálních služeb v SO ORP Blansko v roce 2014 dle jednotlivých obcí 

  Název obce 

Azylový 
dům 
Boskovice 

Azylový 
dům 
Blansko 

Krizová 
pomoc 

Nízkoprahové 
denní 
centrum 

Nízkoprahové 
zařízení pro 
děti a mládež 
- Zlatá 
zastávka Noclehárna 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory 

Terénní 
program  

Sociální 
rehabilitace 
- Stará 
fabrika 

Sociální 
rehabilitace 
- Emanuel 
Doubravice 

Sociální 
rehabilitace 
- Betany 
Boskovice 

Azylový 
dům 
pro 
matky s 
dětmi 

Nízkoprahové 
zařízení pro 
děti a mládež 
- Podané 
ruce 

Víceúčelová 
drogová 
služba 

Sociálně 
aktivizační 
služba 
SONS 

O
R

P
 B

la
n

s
k

o
 

Adamov   2 6 16 45 1 3   1 12       5 7 5 

Blansko   8 89 87   16 147 17 36 67 2   3 269 95 25 

Bořitov       1                     2 3 

Brťov-Jeneč                                 

Bukovina                                 

Bukovinka                                 

Býkovice                                 

Černá Hora       3     3 2 4         3 3 5 

Dlouhá Lhota                                 

Doubravice nad Svitavou       4   1   3   1         3   

Habrůvka                                 

Holštejn                                 

Jedovnice     1 7   1 3     4       2 2 3 

Kotvrdovice       1   1       1         1 2 

Krasová                                 

Křtiny                             1   

Kulířov                 1               

Kuničky                         2     3 

Lažany       2                     2   

Lipovec   2   3     3     1       1   3 

Lipůvka       2           1       2 1 4 

Lubě                                 

Malá Lhota                                 

Milonice                 1           1   

Olomučany     2           1         6 2 2 

Ostrov u Macochy   , 4 1       1   1         1   

Petrovice     2 3   1     2 1     9 1 2   

Rájec-Jestřebí     4 5   3 12 3 3 3       2 3 8 

Ráječko       3       1 1 2       1   2 

Rudice       1   1       1           3 

Senetářov                             1 2 

Sloup       1                   1 4   

Spešov       2       2           1 2 4 

Svinošice                                 

Šebrov-Kateřina               1               5 

Šošůvka       1         2     1         

Újezd u Černé Hory                                 

Vavřinec     1 1       1   1           1 

Vilémovice                   2       1     
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  Název obce 

Azylový 
dům 
Boskovice 

Azylový 
dům 
Blansko 

Krizová 
pomoc 

Nízkoprahové 
denní 
centrum 

Nízkoprahové 
zařízení pro 
děti a mládež 
- Zlatá 
zastávka Noclehárna 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory 

Terénní 
program  

Sociální 
rehabilitace 
- Stará 
fabrika 

Sociální 
rehabilitace 
- Emanuel 
Doubravice 

Sociální 
rehabilitace 
- Betany 
Boskovice 

Azylový 
dům 
pro 
matky s 
dětmi 

Nízkoprahové 
zařízení pro 
děti a mládež 
- Podané 
ruce 

Víceúčelová 
drogová 
služba 

Sociálně 
aktivizační 
služba 
SONS 

Vysočany                               2 

Závist                                 

Žďár                                 

Žernovník                                 

Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 

Příloha P 7: Rozmístění klientů sociálních služeb v SO ORP Boskovice v roce 2014 dle jednotlivých obcí 

  Název obce 
Azylový dům 
Boskovice 

Azylový dům 
Blansko Krizová pomoc 

Nízkoprahové 
denní centrum 

Nízkoprahové 
zařízení pro děti 
a mládež - Zlatá 
zastávka Noclehárna 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory 

Terénní 
program  

Sociální 
rehabilitace - 
Stará fabrika 

Sociální 
rehabilitace - 
Emanuel 
Doubravice 

Sociální 
rehabilitace - 
Betany 
Boskovice 

O
R

P
 B

o
s

k
o

v
ic

e
 

Bedřichov   
  

                    

Benešov   
  

                    

Borotín   
  

                    

Boskovice 3 
  

10 3     45 7 7 2 2 11 

Cetkovice   
  

                    

Crhov   
  

                    

Černovice   
  

  1         2 1     

Deštná 4 
  

            2       

Horní Smržov   
  

                    

Drnovice   
  

                  1 

Hodonín   
  

                    

Horní Poříčí   
  

                    

Chrudichromy   
  

                    

Jabloňany   
  

                  1 

Kněževes   
  

                    

Knínice u Boskovic   
  

                    

Kořenec   
  

                    

Kozárov   
  

                    

Krhov   
  

                    

Křetín   
  

          1         

Křtěnov   
  

                    

Kunčina Ves   
  

                    

Kunice   
  

                    

Kunštát 4 
5 

5 1   1     4 1   1 

Lazinov   
  

                    

Letovice   
3 

1 4   2     13 2     

Lhota Rapotina   
  

          2         

Lhota u Lysic   
  

                    

Lhota u Olešnice   
  

                    

Louka   
  

                    

Ludíkov   
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  Název obce 
Azylový dům 
Boskovice 

Azylový dům 
Blansko Krizová pomoc 

Nízkoprahové 
denní centrum 

Nízkoprahové 
zařízení pro děti 
a mládež - Zlatá 
zastávka Noclehárna 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory 

Terénní 
program  

Sociální 
rehabilitace - 
Stará fabrika 

Sociální 
rehabilitace - 
Emanuel 
Doubravice 

Sociální 
rehabilitace - 
Betany 
Boskovice 

Lysice   
5 

5                   

Makov   
  

                    

Malá Roudka   
  

                    

Míchov   
  

                    

Němčice   
  

        3           

Nýrov   
  

                    

Obora   
  

                    

Okrouhlá   
  

                    

Olešnice   
  

            3       

Pamětice   
  

            2       

Petrov   
  

                    

Prostřední Poříčí   
  

            1       

Rozseč nad Kunštátem   
  

                    

Rozsíčka   
  

                    

Ústup   
  

                    

Sebranice   
  

                    

Skalice nad Svitavou   
5 

                    

Skrchov   
  

                    

Stvolová   
  

                    

Sudice   
  

                    

Suchý   
  

                    

Sulíkov   
  

                    

Svitávka 4 
  

4 1       1     3   

Světlá   
  

                    

Šebetov   
  

                    

Štěchov   
  

                    

Tasovice   
  

                    

Uhřice   
  

                    

Újezd u Boskovic   
  

                    

Úsobrno   
  

                    

Valchov   
  

                    

Vanovice   
  

  1                 

Vážany   
  

  1       1         

Velenov   
  

                    

Velké Opatovice 
  

3 
4 3   1 9   2 2 1 3 

Vísky   
  

                    

Voděrady   
  

                    

Vranová   
  

                    

Zbraslavec   
  

                    

Žďárná   
  

            1     1 

Žerůtky   
  

                    

Zdroj dat: Průzkum v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko, 2014. 


