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Komunitní plánování v Blansku – od roku 2007 
 
Zpracované a schválené dokumenty: 
• I. Komunitní plán sociálních služeb  2007-2008 
• II. Komunitní plán sociálních služeb 2009-2011 
• Akční plán pro rok 2012 
• 3. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 

2013-2016 
• Akční plán 2013 (prováděcí dokument) 
• Akční plán 2014 (prováděcí dokument) 
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Grantový projekt Komunitní plánování 
sociálních služeb města Blansko 
• 1.4.2012 – 31.3.2014 
• Schválená částka 2. 638 777,52 Kč 
• Projekt realizován s partnerem 
 - ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum o.p.s. 
• Vznik pracoviště Centra pro podporu 

komunitního plánování  
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Výstupy – ve spolupráci s partnerem: 
 
• Sociodemografická analýza SO ORP Blansko 
• Analýza nových sociálních rizik 
• Analýza uživatelů a poskytovatelů sociálních 

služeb 
• Analýzy bydlení seniorů 

 
• Manuál pro práci s webovými stránkami 
• Metodika zpracování statistických dat 

 
• Dostupné na www.kpss-blansko.cz 
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Výstupy 2013 – ve spolupráci se členy 
Pracovních skupin, Řídící skupiny: 
 
• 3. KP 
• AP 2013 
• AP 2014 

 
• Vyhodnocení AP 2012 
• Vyhodnocení AP 2013 

 
• Vyhodnocení procesu KP 
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Nová sociální rizika 
 

 (dle prof. Jana Kellera) 
 
 chudoba způsobená nezaměstnaností 
chudoba pracujících s minimální mzdou 
Nezaměstnanost  nejen u lidí bez kvalifikace, ale i lidí 
s VŠ vzděláním 
stáří prožité v chudobě, i když si člověk platil penzi;  
nemoc živitele/lky rodiny, celá rodina v chudobě;  
rozpad rodin - matka samoživitelka neuživí dítě, ať je, či 
není zaměstnaná (v kontextu nárůstu rozpadu rodin); 
předlužení domácnosti, nejen u finančně 
negramotných; 
problém s udržením bydlení u všech typů domácností. 
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Sociální služby ORP Blansko – aktuální síť – 
prevence sociálních rizik 
 
• Odborné sociální poradenství 

• Zajištěno 3 poskytovateli 
 

• Služby sociální péče 
• 15 zařízení – 10 poskytovatelů 

 
• Služby sociální prevence 

• 21 zařízení – 7 poskytovatelů 
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Nová sociální rizika na Blanensku 
Demografické  stárnutí   

 
 

13,7% 

70,0% 

16,3% 

2010 

Dětská složka (0-14
let)

Produktivní věk (15-
64 let)

Senioři (65+)

14,8% 

63,5% 

21,7% 

2030 

Dětská složka (0-14 let)

Produktivní věk (15-64
let)

Senioři (65+)

Počet obyvatel SO ORP  
Blansko k 31.12.2013 55 664 
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Nová sociální rizika na Blanensku – současné modely péče 
o seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním 
 
 

 

Socializační 
model  péče 

Ústavní 
model péče   
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Nová sociální rizika na Blanensku 
 Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním 

postižením 
 
 
 

Ústavní model péče 
velké budovy a areály 
koncentrace lidí s postižením na jednom místě 
nedostatek soukromí 
izolace od běžného života 
paternalistický přístup (uživatel v roli velkého dítěte) 
důraz na zdraví, bezpečí a hygienu 
nutnost přizpůsobit se režimu, 
malý prostor pro vlastní rozhodování 
uživatel přichází za službou do ústavu 
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Nová sociální rizika na Blanensku 
 Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním 

postižením 
 
 
 

Socializační model péče 
 
  
 
běžný život v běžném prostředí 
bydlení v bytě (nebo domku) v běžné zástavbě 
dostatek soukromí 
dostatek kontaktu s okolím, se sousedy, s přáteli 
posílení dospělé role, možnost volby a rozhodování o sobě 
právo na přiměřené riziko 
služba přichází za uživatelem (k němu domů) 
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Nová sociální rizika na Blanensku 
-Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním 

postižením 
-Otázka: Máte představu, jak byste chtěl (a) řešit svoji životní situaci v případě, že 

byste se o sebe již zcela sám (a), pro nemoc nebo stáří, nemohl (a) postarat? 

 

Otázka: Máte představu, jak byste chtěl (a) řešit svoji životní situaci v případě, že byste se o sebe již zcela sám (a), pro nemoc nebo stáří, nemohl (a) postarat? Otázka: Máte představu, jak byste chtěl (a) řešit svoji životní situaci v případě, že byste se o sebe již zcela sám (a), pro nemoc nebo stáří, nemohl (a) postarat? 
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Nová sociální rizika na Blanensku 
-Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním 
postižením – PnP - vyplacených dávek 1693 
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Nová sociální rizika na Blanensku 
 Cílová skupina Senioři a Osoby se zdravotním 

postižením 
 
 
Analýza bydlení seniorů 
 
• 262 respondentů z ORP Blansko 
• Sběr dat – červen – srpen 2013 
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Podíl typů soužití dle věku respondentů 
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Podíl výše příjmů respondentů dle věku 
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Problémy spojené s bydlením seniorů 
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Očekávání potřebnosti jiného typu bydlení v 
budoucnosti 
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Domy s pečovatelskou službou v ORP 
Blansko 

 

  Počet domů Počet bytů 

Blansko 2 127 

Adamov 1 27 

Černá Hora 1 15 

Jedovnice 1 40 

Ostrov u Macochy 1 9 

Petrovice 1 21 

Rájec – Jestřebí* 1 20 

Sloup 2 13 

Vilémovice 1 6 

Celkem 11 278 
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Nová sociální rizika na Blanensku 
Cílová skupina Mládež a rodina  

 
Rozvodovost  
Na území SO ORP Blansko v roce 2011 žilo 5 029 rozvedených osob 
největší podíl rozvedených v obcích Adamov (13 %), Blansko a Petrovice (nad 10 %) 
Problémy  rodin 
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Nová sociální rizika na Blanensku 
Cílová skupina Mládež a rodina v krizi 

 
 

 Počet školských zařízení SO ORP Blansko  
 
 32 mateřských škol  
26 základních škol (dvanácti případech se jedná 
o sloučená pracoviště pro oba typy škol, v jednom 
případě o základní školu speciální a jednu 
základní školu při dětské léčebně) 
4 základní umělecké školy (Adamov, Blansko 2x, 
Jedovnice).  
6 středních škol (4 z nich sídlí na území města 
Blansko, další pak v obcích Jedovnice a Rájec-
Jestřebí) 
migrace – menšiny - školky – školy – jazykové 
bariéry rodin – výchova dětí 
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Nová sociální rizika na Blanensku 
Cílová skupina – Mládež a rodina 
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Nová sociální rizika na Blanensku 
- Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
 

 Dluhy  
 
 
 Bezdomovectví 

 
 
 Obec – noclehárna, ubytovny 
 

 
 Sociální bydlení??? 
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Nová sociální rizika na Blanensku 
- Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
 
• Počet aktuálně evidovaných osob na „radnici‟  Nám. Svobody 32/3 

Blansko      743 
 

• Počet vyplácených příspěvků na bydlení leden 2014   780 
 

• Počet vyplácených doplatků na bydlení leden 2014  101 
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Nová sociální rizika na Blanensku 
- Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
 

Stav k 
18.3. 
2013 

Trvalý pobyt na území města Blanska 
CELKOVÝ 

POČET 
UBYTOVA

NÝCH 

PODÍL UBYT. 
S TP V BK NA 
CELK. POČTU 
UBYTOVANÝ

CH V % 

jednotlivci manželské páry 
osamělí 

rodiče s dětmi 
senioři osoby se ZP celkem CELKOVÝ 

POČET 
UBYT. S TP 

V BK 
muži ženy 

bez 
dětí 

s 
dětmi 

děti muži ženy děti muži ženy muži ženy muži ženy děti 

Hotel 
Dukla 

11 3                   1 11 4 0 15 73 20,6 

Hotel 
Probe 

10 1         2 2   1     10 3 2 15 83 18,1 

Jungman
nova 

10 6         1 1 2 3 2   14 10 1 25 40 62,5 

Ubytovn
a 

Mlýnská 
2                 1     2 1 0 3 9 33,3 

 

 [1] TP jedná se o sociálně slabé občany s trvalým pobytem v Blansku 

Stav k 
18.3. 
2013 

Trvalý pobyt ve správním obvodu ORP města Blanska 

CELKOV
Ý POČET 
UBYTOV
ANÝCH 

PODÍL UBYT. 
S TP V ORP 

BK NA CELK. 
POČTU 

UBYTOVANÝ
CH V % 

jednotlivci manželské páry 
osamělí 

rodiče s dětmi 
senioři osoby se ZP celkem CELKOVÝ 

POČET 
UBYT. S 

TP V ORP 
BK 

muži ženy 
bez 
dětí 

s 
dětmi 

děti muži ženy děti muži ženy muži ženy muži ženy 
dět

i 

Hotel Dukla 7 3         1 1 1 1 3   11 5 1 17 73 23,3 

Hotel Probe 5 5 1 1 2   1 1 1       8 8 3 19 83 22,9 

Jungmannova 4 1 2                   6 9 0 9 40 22,5 

Ubytovna Mlýnská   1         1 1   1     0 3 1 4 9 44,4 
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Nová sociální rizika na Blanensku 

problémy vznikají  převážně ve vztazích mezi lidmi a jsou chápány jako důsledky 
zřetězení  různých okolností 
 
problémy s riziky nejsou v tom, že by vyžadovaly nadměrnou individuální 
odpovědnost na úkor sociální ochrany,  problém je v tom, že sama politika mnohdy tato 
rizika navozuje. 

 
je třeba si stále uvědomovat, že se obec stává  základní občanskou komunitou, která 
je občanovi po rodině nejbližší, a která svými sociálními aktivitami chrání jeho sociální 
zájmy .  

 
rizikové sociální jevy jsou a budou místně velmi výrazně diferencovány, obec se stává 
místem pro jejich řešení. 
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Prevence 
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Nová sociální rizika na Blanensku 

Bc. Iveta Čípková 
Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko, oddělení sociálních služeb 

cipkova@blansko.cz 
www.kpss-blansko.cz 
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Děkuji za pozornost. 


