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PROGRAM

• Informace o projektu 

• Zástupci Jihomoravského kraje (Mgr. Eva Malušková -

krajská koordinátorka komunitního plánování, JUDr. 
Libuše Holasová - vedoucí oddělení sociálních služeb) 
představí:

• Informace o vizích JmK – priority kraje, povolený rozvoj 
služeb, regionální karty

• Krajská síť sociálních služeb a financování soc. služeb

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice



AKTUÁLNÍ INFORMACE K REALIZACI 
PROJEKTU
• Tvorba Komunitního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice 

na období 2020-2023 

• 18. 6. 2019 – zasedání ŘV
• Nadcházející činnosti na následující měsíce realizace:

• Vyhodnocení zbývajících šetření,
• Komplexně KPSS 2020-2023 do Návrhové části dokumentu,
• Na podzim bude probíhat tvorba Návrhové části dokumentu na PS,
• Příprava Akčního plánu sociálních služeb na rok 2020 – součástí KPSS 

2020-2023,

• Příklady dobré praxe Brno – příprava – podzim,

• Příprava dalších Vzdělávacích aktivit – podzim,

• Předpoklad dalšího setkání – podzim 2019.

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice



INFORMACE O VIZÍCH 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
• Informace jsou v samostatné prezentaci

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice



KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A 
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
• Informace jsou v samostatné prezentaci

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice



VÝSTUPY Z ANALÝZY POTŘEBNOSTI 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
• Informace jsou v samostatné prezentaci

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice



DISKUZE

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice



DĚKUJEME ZA POZORNOST



Plánování sociálních 
služeb v JMK

Židlochovice, 13. 6. 2019
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Role kraje
• § 95 (z. 108/2006 Sb.)

• Kraj

• a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
• b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,
• c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, 

popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
• d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se 

zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje 
obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím 
obce sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5,

• e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů 
sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány,

• f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb,
• g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb,
• h) určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f).
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Role obcí
• § 94 (z. 108/2006 Sb.)

• Obec

• a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
• b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,
• c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci 

osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
• d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních 

služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
• e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím 

účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na 
území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných 
zdrojích,

• f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji 
informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a 
spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.
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Harmonogram

• Spolupráce kraj a obce

• Zjišťování potřeb, analýza potřebnosti sociálních služeb

• Zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

• Základní síť sociálních služeb

• Zajištění dostupnosti sociálních služeb – regionální karty



5

Podoba spolupráce kraj/obec
• Obec s rozšířenou působností = základní jednotka procesu plánování sociálních služeb
• Proces komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí

• Zapojení všech účastníků systému sociálních služeb (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé, 
veřejnost)
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Schéma spolupráce
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
• Aktuálně 4. SPRSS 2018 – 2020

• Příprava nového SPRSS 2021 – 2023

• Lokálnost, potřebnost
• Akční plány rozvoje
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Základní síť sociálních služeb v JMK
• §95 h) určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 

písm. f).
• Celkem je v JMK 520 registrovaných sociálních služeb
• Pro rok 2020 = 425 sociálních služeb
• Registrované sociální služby v JMK, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě, požadované efektivitě a 

odpovídající dostupnosti napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci potřebných osob na území kraje a které 
jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje.

• sociální služby a jejich kapacity jsou podporované a financované z veřejných zdrojů prostřednictvím dotace 
ze státního rozpočtu, dle § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, případně současně 
financované z dotačního programu JMK, rozpočtů obcí v JMK, nebo prostřednictvím individuálních projektů 
kraje. 

• Základní síť JMK je tvořena na období jednoho roku. 
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Zjišťování potřeb
• §2 (z. 108/2006 Sb.)

• Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat 
lidskou důstojnost osob. 

• Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, 
podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k 
dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální 
začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými 
způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
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Analýza potřebnosti
• Realizace výzkumu 7/2018 – 4/2019

• Cíl analýzy –
• Popis potřebnosti jednotlivých druhů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje jako podklad pro 

tvorbu střednědobého plánu na další období od 2021–2023. 

• Analýza je určena především pro zástupce Jihomoravského kraje, ale také pro zástupce obcí 
s rozšířenou působností. 

• Respondenti –
• Uživatelé sociálních služeb
• potencionální uživatelé - běžná populace a osoby pečující o osoby závislé na péči jiných osob, 
• poskytovatelé sociálních služeb, 
• zadavatelé, zřizovatelé sociálních služeb,
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Druhy potřebnosti

• Deklarovaná obcí (zadavatel)
• Potřeby potenciálních uživatelů – veřejnost
• Potřeby klientů, poskytovatelů služeb
• Potřebnost normativní – komparativní podoba, srovnání indikátorů (z datových zdrojů ČSÚ, ÚP, ÚZIS 

apod.), 
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ORP Židlochovice - počet obyvatel v letech
2014 - 2017
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Základní demografické údaje v letech 2010 -
2017

ORP Židlochovice 2010 2017 Trend 

Počet obyvatel celkem 29 958  33 168  3210 ↑ 

Živě narození 368 410 42 ↑ 

Zemřelí celkem 301 307 6 ↑ 

Přirozený přírůstek obyvatel (narození 
– zemřelí) 67 103 36 ↑ 

Průměrný věk mužů (roky) 38,3 38,8 0,5 ↑ 

Průměrný věk žen (roky) 41,3 41,8 0,5 ↑ 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%) 14,4 17,0 2,6 ↑ 

Index stáří (počet osob ve věku 65 a 
více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) 

92,3 93,5 1,2 ↑ 
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Počet uchazečů o práci, osoby registrované 
na ÚP
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Celkový počet vyplacených příspěvků na 
péči dle stupně v letech 2015 – 2017

ORP Židlochovice 2015 2016 2017 Trend 

Struktura vyplacených příspěvků na péči do 18 let  

Celkový počet 1096 1185 1196 100 ↑ 

Z toho v: 

I. stupni 403 442 426 23 ↑ 

II. stupni 318 365 352 34 ↑ 

III. stupni 155 142 190 35 ↑ 

IV. stupni 220 236 228 8 ↑ 

Struktura vyplacených příspěvků na péči 18 a více let 

Celkový počet 11498 11893 11995 497 ↑ 

Z toho v: 

I. stupni 2 860 2 730 2 783 -77 ↓ 

II. stupni 4 116 4 259 4 423 307 ↑ 

III. stupni 3 046 3 350 3 333 287 ↑ 

IV. stupni 1 476 1 554 1 456 -20 ↓ 

 



17

Potřebnost deklarovaná obcemi – plánování 
a potřebnost



ORP Židlochovice – spíše dobrá

Jak hodnotíte spolupráci Vaší obce III. typu a jiných obcí I. a II. typu na procesu 
KPSS v rámci celého správního obvodu ORP?



 BLANSKO: „Spolupráce na financování sociálních služeb, účast zástupců obcí,
ve kterých je sociální služba na procesu komunitního plánování - účast na

pracovních skupinách, vstřícná komunikace“.

 BOSKOVICE: „Prostřednictvím telefonátů, e-mailové korespondence, každá
porada starostů se věnuje i problematice sociálních služeb, popř. účastí
na zastupitelstvu dané obce“.

 HODONÍN: „Pravidelně informujeme starosty spádových obcí a to nejen na

poradách starostů, ale i objíždíme spádové obce dle aktuální potřeby“.

 ŽIDLOCHOVICE: „Proces KPSS se pravidelně opakuje. Spolupráce s obcemi

v rámci regionu starostů minimálně 2x ročně. Nyní probíhá projekt KPSS,

jehož realizátorem je MAS Podbrněnsko ve spolupráci s městem Židlochovice.

Jsou stanoveny pracovní skupiny atd.“

PŘÍKLADY ZPŮSOBU SPOLUPRÁCE S OBCEMI



© AUGUR Consulting, 2019, N=21 .

Jaké (nezajištěné) potřeby mapujete u daných cílových skupin v rámci pracovních 
skupin komunitního plánování sociálních služeb, nebo celkově v rámci procesu 

komunitního plánování?
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Skupinové diskuze – osoby s duševním 
onemocněním, rodinní příslušníci či blízké 
osoby
• Identifikované potřeby:

• Informovanost lidí s duševním onemocněním, jejich blízkých
• Stigmatizace

• Nedostatek psychiatrů, psychoterapeutů
• obstarávání osobních záležitostí – finanční a majetková oblast, současně také zajištění kontaktu se 

společenským prostředím – společenské kontakty a komunikace

21
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Skupinové diskuze – osoby s PAS

• Služby by většinou uvítaly rozšíření personálu pro zajištění kvalitnější služby nebo i rozšíření její kapacity. 

• potřebnost vyšších financí na personální náklady, navyšování úvazků a rozšíření kapacity. 

• potřebnost služeb pro klienty s těžší formou PAS, případně s přidruženým problémovým chováním. 

• Často bývá problém u přechodu osob s PAS ze školního prostředí do vhodné služby. Zařízení je nechtějí přijímat, zvláště 
když se přidá problémové chování. 

• Potřeba větší nabídky malých obecních bytů, kde by osoby s PAS mohly bydlet s podporou asistenční služby.
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Skupinové diskuze – neformální pečovatelé
• Společenská podpora, uznání
• Potřeba služeb (terénní osobní asistence, odlehčovací služby, stacionáře)
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Potřebnost deklarovaná obcemi -
financování



Z grafu vyplývá, že nejvyšší výdaje na sociální služby v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2017 byly 
vykazovány v ORP Brno (1.365 Kč / 1 obyv.), nejnižší pak v ORP Šlapanice (9,7 Kč / 1 obyv.). 



Z grafu vyplývá, že nejvyšší podíl výdajů na sociální služby v roce 2017 k celkovému rozpočtu obce 
vykazovalo město Břeclav (8,24 %), nejnižší pak obec Šlapanice (0,32 %). 



Z grafu vyplývá, že nejvyšší poměr 
financí určených na poskytování 
sociálních služeb poskytovaných PO
vykazovaly v roce 2017 obce 

Kuřim (97,3 %), Ivančice (94,4 %),
Břeclav (90,9 %) a Boskovice (90,5 
%).

Nejvyšší poměr financí určených na 
poskytování sociálních služeb 
poskytovaných NNO vykazovaly 

v roce 2017 obce Pohořelice, 
Hodonín, 
Slavkov u Brna a Vyškov (100 %).  



Z grafu vyplývá, že většina obcí I. a II. typu přispívá finančně obci III. typu na činnosti sociálních nebo 
návazných sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu ORP. Celkem 15 z 20 obcí III. typu (83,4 %) 
odpověděly ano, 3 z 20 obcí (16,6 %) odpověděly ne. Celkem 2 města otázku nevyplnily (Šlapanice, Vyškov),  



Města Hustopeče, Mikulov, Rosice uvedly, že obce I. nebo II. typu jim (jako obci III. typu) finančně nepřispívají na

činnost sociálních nebo návazných sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu ORP.

Počty obcí v jednotlivých ORP 
Znojmo: 111 obcí

Boskovice: 73 obcí

Tišnov: 59 obcí

Kyjov: 42 obcí

Blansko: 43 obcí

Moravský Krumlov: 33 obcí

Židlochovice: 24 obcí

Veselí nad Moravou: 22 obcí

Břeclav: 18

Slavkov u Brna: 18

Hodonín: 18

Bučovice: 20

Pohořelice: 13

Ivančice: 17

Kuřim: 10



Města Hustopeče, Mikulov, Rosice uvedly, že obce I. nebo II. typu jim (jako obci III. typu) finančně nepřispívají na činnost sociálních
nebo návazných sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu ORP. Město Vyškov a Šlapanice se zdrželo odpovědi.



Města Hustopeče, Mikulov, Rosice uvedly, že obce I. nebo II. typu jim (jako obci III. typu) finančně nepřispívají na činnost sociálních
nebo návazných sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu ORP. Město Vyškov a Šlapanice se zdrželo odpovědi.



© AUGUR Consulting, 2019, N=21 .

Co je v oblasti financování sociálních služeb do budoucna pro Vaši obec 
III. typu prioritní? (ORP mohly označovat i více variant odpovědí nebo uvést jiné)

Jiné: Bučovice: „Využívat hodnocení inspekce kvality sociálních služeb pro hodnocení kvality sociální služby v závislosti na financování
JMK“; Pohořelice: „Za velmi důležité považujeme nutnost spolupráce JmK s obcemi I. a II. typu na vytváření KPSS a financování soc.
služeb“; Ivančice: „Zvýšení dotací od JmK (zvýšení kvóty na financování soc. služeb z MPSV pro JmK)“; Mikulov: „Spolupráce JMK s
obcemi I. a II. typu“; Rosice: „Přímá komunikace mezi JMK a obcemi I. a II. typu“; Tišnov: „Zajištění finanční spoluúčasti obcí na rozšiřujícím
záměru PS Oblastní charity Tišnov pro rok 2020 (poptávka obcí I. typu + požadavky regionálních karet)“; Brno: „Metodická podpora NNO
ze strany JMK, co se týče financování a síťování soc. služeb“.
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Institucionálně deklarovaná potřebnost –
ORP - priority
• Zajištění financování současné sítě sociálních služeb
• Zapojení obcí I. a II. typu v rámci správního obvodu ORP do financování
• Transparentnost JMK při financování sociálních služeb, zvýšení komunikace s ORP a možnost 

připomínkovat Pravidla financování.
• Metodická podpora obcím I a II. typu
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Institucionálně deklarovaná potřebnost –
ORP - priority
• Systém víceletého financování sociálních služeb k zajištění jejich stability
• Zlepšení komunikace a spolupráce mezi oddělením ekonomiky a kontroly a oddělením sociálních 

služeb
• Legislativně stanovená povinnost obcí spolufinancovat služby
• Zohledňování požadavků jednotlivých okresů vzhledem k jejich potřebám – ne plošně, ochota obcí 

spolupodílet se na financování služeb
• Provádění systematických kontrol služeb zařazených v Síti (vytvářet efektivní a finančně udržitelnou síť 

sociálních služeb (tzn. vyřazování neefektivních služeb ze sítě), kontroly ideálně ve spolupráci s obcemi 
a při plánování přihlížet lokálním prioritám

• Nemožnost rozvoje těch služeb, které v minulém roce nezískaly procento spolufinancování
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Výzkum mezi běžnou populací
• obyvatelé Jihomoravského kraje starší 18 let. 
• Do statistického zpracování byly zahrnuty odpovědi 809 respondentů
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„V případě, že byste se ocitl(a) Vy nebo někdo z Vašich blízkých v situaci, 
ve které byste potřebovali pomoc, kde byste v současnosti hledali informace 
o možnostech pomoci?“



ORP U rodiny Mezi přáteli a známými

Brno 49,1 % 39,0 %

Ostatní ORP 63,1 % 20,0 %

Věk Osobně na městském nebo 
obecním úřadě

U svého lékaře Na internetu (obecně) Na sociálních sítích

18–29 let 5,9 % 23,2 % 64,0 % 13,8 %

30–44 let 11,4 % 34,2 % 54,9 % 6,3 %

45–64 let 16,5 % 46,8 % 39,9 % 4,8 %

65 a více let 29,5 % 58,4 % 7,5 % 0,0 %

Dle geografie

Dle věku
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Dle geografie

Dle věku

ORP Ano, chtěl(a) bych se 
postarat o své blízké a 
mám na to dostatečné 

možnosti.

Ano, chtěl(a) bych se 
postarat o své blízké, ale 
nemám na to dostatečné 

možnosti (časové, finanční 
aj.).

Ne, nejsem 

ochoten/ochotna 

postarat se o své 
blízké.

Vzdálenost, 
bydlím v jiné 

obci.

Brno 43,5 % 42,9 % 7,1 % 6,5 %

Ostatní ORP 27,0 % 56,3 % 1,6 % 15,1 %

Věk Ano, chtěl(a) bych se 
postarat o své blízké a 
mám na to dostatečné 

možnosti.

Ano, chtěl(a) bych se 
postarat o své blízké, ale 
nemám na to dostatečné 

možnosti (časové, finanční 
aj.).

Ne, nejsem 

ochoten/ochotna 

postarat se o své 
blízké.

Vzdálenost, 
bydlím v jiné obci.

18–29 let 27,3 % 66,1 % 3,6 % 3,0 %

30–44 let 34,9 % 57,2 % 3,3 % 4,7 %

45–64 let 37,9 % 45,6 % 1,8 % 14,8 %

65 a více let 22,9 % 42,8 % 3,0 % 31,3 %
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Kdybyste si mohl(a) vybrat, kde byste chtěl(a) trávit pokojné stáří?

Dle geografie

Dle věku

ORP Doma, výhradně 
s pomocí své rodiny.

Doma, s pomocí 
rodiny a s využitím 

terénní sociální 
služby.

V pobytovém 
zařízení pro 

seniory.

V domě 
s pečovatelskou 

službou.

Sociální byt.

Brno 32,3 % 47,1 % 8,4 % 11,0 % 1,3 %

Ostatní ORP 54,9 % 33,5 % 4,6 % 6,2 % 0,7 %

Věk Doma, výhradně s 
pomocí své rodiny.

Doma, s pomocí 
rodiny a s využitím 

terénní sociální 
služby.

V pobytovém 
zařízení pro seniory.

V domě s 
pečovatelskou 

službou.

Sociální byt.

18–29 let 59,6 % 32,5 % 3,3 % 4,6 % 0,0 %

30–44 let 41,8 % 44,6 % 4,2 % 8,5 % 0,9 %

45–64 let 44,6 % 36,1 % 7,8 % 9,0 % 2,4 %
65 a více let 56,6 % 30,7 % 6,0 % 6,6 % 0,0 %
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„Kdybyste si mohl(a) vybrat, kde byste chtěl(a) trávit pokojné 
stáří?“
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Analýzy ke stažení
• Web komunitního plánování
• https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Articles/6849-2-

Analyza+potrebnosti+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx
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§95 g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na 
svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb,
• Regionální karty
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Plánované aktivity OSV
• Metodická podpora sociálních služeb

• Metodické návštěvy v sociálních službách
• Metodické setkání se zadavateli a poskytovateli sociálních služeb (12 setkání během 6 etap 

metodických návštěv, vždy na úvod a v závěru etapy)
• Zapojení koordinátorů 21 obcí s rozšířenou působností do procesu monitorování sociálních služeb
• Setkávání garančního týmu aktivity

• Role sociálních služeb v Jihomoravském kraji
• Informační kampaň s cílem zvýšení povědomí laické i odborné veřejnosti o roli sociálních služeb a 

roli sociálních pracovníků v JMK (publikace, články, videa, spoty)
• Cílové skupiny: veřejnost, sociální pracovníci ve zdravotnictví, praktičtí lékaři pro dospělé i dorost, 

pracovníci obcí II. a I. typu, pracovníci Úřadu práce ČR, inspektoři kvality sociálních služeb v JMK
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Role sociálních služeb v Základní síti
• Role = očekávaný způsob jednání/chování
• Role služby v Síti = zajištění dostupnosti služby pro osoby v nepříznivé životní situaci

• Naplnění požadavků JMK
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Plánované aktivity OSV
• Podpora plánování sociálních služeb v JMK

• Metodické setkávání s koordinátory 21 ORP, okresní týmy, PS vedoucího OSV
• Tematické semináře pro poskytovatele sociálních služeb
• Tematické semináře pro  koordinátory 21 ORP
• Sociologický výzkum
• Simulační program (systémová dynamika)
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Elektronický katalog poskytovatelů 
sociálních služeb

• https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/
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Děkujeme za pozornost 


