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I. ÚVOD A CÍLE 

Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit separátní závěrečnou zprávu 

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji vypracovanou pro správní 

obvod statutárního města Brna. Analýza je součástí komplexního projektu Jihomoravského 

kraje s názvem „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV“, 

registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006965. Projekt je spolufinancován 

formou účelové dotace v rámci operačního programu Zaměstnanost.  

Hlavním cílem projektu bylo zjištění a popis potřebnosti jednotlivých druhů sociálních 

služeb na území Jihomoravského kraje mj. jako podkladu pro tvorbu střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro nové plánovací období.  

Kromě sekundárních dat vycházela analýza z názorů, postojů a zkušeností: 

• cílových skupin uživatelů sociálních služeb dle Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2018–2020,  

• potenciálních uživatelů – běžné populace,  

• osob pečujících o osoby závislé na péči jiných osob,  

• poskytovatelů sociálních služeb,  

• zadavatelů, zřizovatelů sociálních služeb, 

• dalších aktérů v sociální oblasti. 

 

Dále pak zohledňuje potřeby cílových skupin uživatelů sociálních služeb dle Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2018–2020, tj.: 

• senioři, 

• osoby se zdravotním postižením: 

o osoby s tělesným postižením, 

o osoby se smyslovým postižením, 

o osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením, 

o osoby s poruchou autistického spektra, 

o osoby s duševním onemocněním (s psychiatrickou diagnózou), 

o osoby s chronickým onemocněním, 

• děti, mládež a rodina, 

• osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. 

 

Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňují především její určení. Výsledky 

jsou uváděny v přehledné podobě grafů, tabulek a komentářů tak, aby jednotlivá zjištění 

mohl zadavatel flexibilně využívat pro svou práci a své aktivity. 

Realizační tým sociologů a odborníků na sociální práci a sociální politiku doplňovali při 

administraci a souvisejících činnostech další pracovníci společnosti AUGUR Consulting 

s.r.o., která poskytuje profesionální sociologické služby již od roku 1996. Věříme, že výsledky 

analýzy prezentované v této závěrečné zprávě se stanou zajímavou zpětnou vazbou názorů, 
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postojů a potřeb sledovaných cílových skupin uživatelů nebo potenciálních uživatelů 

sociálních služeb a současně inspirací využitelnou v procesu komunitního plánování 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 

AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje vyjádřit poděkování zaměstnancům Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, komunikačním partnerům z jednotlivých obcí s rozšířenou působností 

(dále jen ORP), zástupcům expertní a konzultační skupiny, zástupcům poskytovatelů 

sociálních služeb a všem dalším spolupracujícím osobám za vstřícný přístup při naplňování 

předmětu a cílů tohoto projektu. 

 

 

Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. 

 

 

                Mgr. Marián Svoboda 

                             ředitel společnosti 
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II. KONTEXT 

Jihomoravský kraj dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřizuje  

a spravuje síť sociálních služeb na svém území na základě principu komunitního plánování 

sociálních služeb.  

Proces komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji byl zahájen v roce 

2004 s cílem zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšířit jejich nabídku tak, aby 

odpovídaly potřebám a dostupným zdrojům. První Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb na území Jihomoravského kraje byl vytvořen pro období 2009–2011, aktuálně tedy 

platí již čtvrtý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, 

jehož platnost vyprší v roce 2020.1 

Hlavním přínosem komunitního plánování je zapojení všech účastníků systému sociálních 

služeb, kterými jsou uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé a veřejnost. Ti všichni jsou zapojeni 

do plánovacího procesu s cílem zjistit aktuální potřeby a zdroje na daném území a najít 

nejlepší řešení pro jejich naplnění a využití.2 

Proces komunitního plánování je založen na vzájemné spolupráci Jihomoravského kraje  

s 21 obcemi s rozšířenou působností. Jihomoravský kraj definuje rámcové strategie rozvoje 

sociálních služeb a metodicky vede obce v procesu komunitního plánování. Plánování 

rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje je založeno na průběžné a 

vzájemné spolupráci pracovních skupin, jež vznikly za tímto účelem. Ke spolupráci dochází 

prostřednictvím tří pracovních skupin:3 

• pracovní skupina pro komunitní plán Jihomoravského kraje,4  

• pracovní skupina koordinátorů 21 obcí s rozšířenou působností,5 

• okresní týmy pro plánování sociálních služeb.6 

 

                                            
1 Webový portál komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji. [online] [cit. 3. 10. 
2018]. Dostupné z: https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Folders/748-1-
Planovani+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx. 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž. 
4 Jedná se o poradní skupinu vedoucího Odboru sociálních věcí Krajského úřadu JMK, která zajišťuje 
odbornou a metodickou podporu procesu plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 
Pracovní skupina je tvořena na principu triády, tedy ze zástupců zadavatele, poskytovatelů a 
uživatelů. Účastni jsou i zástupci metodiků komunitního plánování. 
5 Obce s rozšířenou působností představují základní stavební jednotku procesu střednědobého 
plánování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, proto je setkání jednotlivých koordinátorů 
pro tvorbu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb nezbytné. Na úrovni obcí je 
realizován proces komunitního plánování. Předmětem setkání pracovní skupiny je tvorba místních sítí 
sociálních služeb a spolupráce na tvorbě strategických dokumentů Jihomoravského kraje 
(Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Akční plány). 
6 Jedná se o skupinu koordinátorů a zadavatelů sociálních služeb na úrovni okresů. Cílem setkání je 
prohloubení spolupráce a metodické podpory s přesahem na okresní úroveň a optimalizace okresních 
sítí. 
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Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb je určení modelu, resp. rozsahu sítě 

sociálních služeb na daném území. Krajskou síť sociálních služeb představují konkrétní 

sociální služby, které jsou vyhodnoceny jako potřebné, efektivní, kvalitní, a mají být tedy 

finančně podporovány ze strany kraje.7 

Jihomoravský kraj přerozděluje finanční prostředky na financování sociálních služeb 

prostřednictvím dotace přidělené kraji od MPSV i z rozpočtu kraje8. Finanční podpora je 

poskytována v souladu s Rozhodnutím Komise (č. 2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011  

o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

Jihomoravský kraj může být považován za správce, který síť vytváří, řídí, sleduje  

a vyhodnocuje její fungování ve spolupráci s uživateli a poskytovateli sociálních služeb. To 

samozřejmě zároveň obnáší potřebu definovat ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních 

služeb Jihomoravského kraje dlouhodobé systémové cíle a následně je rozpracovat  

do dílčích kroků.  

Síť sociálních služeb musí být tvořena od úrovně obcí, kde je možné nejsnáze 

zjišťovat potřeby uživatelů, které by mohly být prostřednictvím sociálních služeb 

uspokojeny a na jejichž základě by měl vznikat zárodek sítě služeb. Kraj ze své perspektivy 

a s ohledem na informace ze všech regionů9 pak může vytvářet síť, která postihne všechny 

podstatné parametry a okolnosti10.  

Cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb je tedy na základě poznatků  

od jednotlivých aktérů v sociální oblasti a na základě pravidelného vyhodnocování 

potřebnosti v sociální oblasti v návaznosti na změny sociálních jevů, demografického vývoje, 

sociálně ekonomické situace atd. optimalizovat síť sociálních služeb na území 

Jihomoravského kraje. 

 

III. METODOLOGIE 

Východiskem pro naplnění cílů projektu byl tzv. integrovaný metodologický přístup, tedy 

kombinace metodologických přístupů a technik pro zajištění relevantních dat.  

„V současném sociálně vědním výzkumu se objevují dva krajní přístupy, které jsou 

zakotveny v protichůdných epistemologických pozicích. První je znám jako ‚hypoteticko-

deduktivní‘, také ‚pozitivistický‘, a odpovídá kvantitativní výzkumné strategii a používání 

                                            
7 ČTVRTNÍK, J. a LEJSAL, M. 2013. Sociální služby a způsob financování – podklad k odborné 
diskuzi. [online] [cit. 1. 10. 2018]. Dostupné z: http://podporaprocesu.cz/wp-
content/uploads/2013/01/Varianty-financov%C3%A1n%C3%AD.pdf. 
8 Od 1. 1. 2015 vstoupil v účinnost § 101a zákona č. 108/2006 Sb., který decentralizoval rozhodování 
o finanční podpoře na regionální – krajskou úroveň. 
9 Předpokládaný rozsah stejného druhu sociální služby se může vzhledem k vyskytujícím se 
problémům a potřebám významně lišit. 
10 MPSV. 2015. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015. [online] [cit. 5. 10. 
2018]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20258/III.pdf. 
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osvědčených matematicko-statistických postupů. Druhý přístup je ‚induktivní‘, označovaný 

též jako ‚interpretativní‘, a odpovídá mu kvalitativní výzkumná strategie. Jako ‚integrovaný 

výzkum‘ či ‚integrovaná strategie‘ se zpravidla implicitně chápe kombinace výše uvedených 

tradičních výzkumných strategií.“11 

 
Metodologické schéma projektu 

 

  

                                            
11 LOUČKOVÁ, I., 2010. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické 
nakladatelství. 

Rešerše a analýzy všech dostupných sekundárních dat – desk research.

Empirická šetření: cílové skupiny.
* Expertní setkání
Zástupci zadavatele a další experti, manažer zakázky ze strany zhotovitele.
* Kvantitativní výzkumná strategie – dotazníková šetření:

Technika sběru dat: PAPI a CAWI.
Cílové skupiny: uživatelé a potenciální uživatelé sociálních služeb, veřejnost,

zadavatelé a zřizovatelé sociálních služeb.
* Kvalitativní výzkumná strategie – fokusní skupiny: 

Cílové skupiny: aktéři komunitního plánování,
uživatelé a potenciální uživatelé sociálních služeb,
osoby pečující o závislého člena rodiny,
další aktéři v sociální oblasti.

* Kvalitativní výzkumná strategie – hloubkové rozhovory:

Cílové skupiny: zástupci vybraných cílových skupin uživatelů sociálních služeb,
zástupci vybraných cílových skupin poskytovatelů sociálních 
služeb,
zástupci vybraných cílových skupin poskytovatelů a zřizovatelů 
sociálních služeb.

Analýza a syntéza všech poznatků – jejich interpretace a prezentace.

Vypracování závěrečné zprávy pro Jihomoravský kraj a 21 samostatných 
zpráv pro 21 obcí s rozšířenou působností.
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Popis jednotlivých kroků a metodologických postupů 

  

  

Krok 1

• Detailní rozpracování metodologického schématu projektu do podoby dílčích aktivit, včetně
harmonogramu plnění těchto aktivit, cílových skupin, které byly v rámci aktivit osloveny, způsoby
oslovení, zvolené metody. Návrh zjišťovacích indikátorů pro jednotlivé cílové supiny,
předpokládaná forma výstupů atd.

Krok 2

• Pracovní setkání – pilotní prezentace metodologického schématu a návrhy na optimalizaci
• V rámci setkání expertní skupiny provedla společnost AUGUR Consulting prezentaci
metodologického schématu projektu, které podléhalo schválení zadavatelem.

Krok 3

• Desk research
• Desk research – rešerše a syntéza všech dostupných sekundárních informací a dat s využitím
všech relevantních zdrojů, např. informací od zadavatele – data z existujících analýz, dále pak
data z KISSoS, registru poskytovatelů sociálních služeb, MPSV, ÚZIS, ÚP, ČSÚ a dalších
relevantních zdrojů.

Krok 4
• Realizace empirických aktivit a šetření
• Analýza proběhla ve všech 21 ORP v Jihomoravském kraji.

Krok 5
• Analýzy dat
• Analýzy dat kvantitativního i kvalitativního charakteru.

Krok 6

• Vypracování závěrečných zpráv
• Vypracování závěrečné zprávy pro Jihomoravský kraj kumulující souhrn poznatků
z desk research a empirických šetření a 21 separátních zpráv pro ORP.

Krok 7

• Prezentace hlavních zjištění
• Průběžné prezentace hlavních zjištění (PowerPoint) u příležitosti setkání expertní skupiny
za účasti zadavatele a dalších rozhodujících aktérů přizvaných po konzultaci se zadavatelem.

Krok 8

• Syntéza všech poznatků
• Syntéza všech poznatků, finalizace závěrečných zpráv doplněných o poznatky ze setkání se
zadavatelem, včetně shrnutí poznatků a souvisejících doporučení. Předání všech výstupů
zadavateli v tištěné i elektronické podobě.
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Rekapitulace empirických aktivit 
 
Celkem bylo v rámci projektu „Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ 
uskutečněno 25 skupinových diskuzí, 200 polostandardizovaných rozhovorů se zástupci 
různých cílových skupin, 2 076 standardizovaných rozhovorů formou dotazníkových šetření 
s různými cílovými skupinami v rámci kvantitativních sběrů dat.  

Větší rozsah empirických aktivit nebylo možné v návaznosti na finanční parametry projektu 
realizovat. 
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IV. DEFINICE POJMU POTŘEBNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 POTŘEBNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Na potřebnost sociálních služeb je nutné nahlížet v celém kontextu a významu slova 

„potřebnost“. V návaznosti na více než dvacetileté působení v oboru výzkumů v sociální 

oblasti a na základě zkušenosti s realizací sociálních analýz si dovolujeme v dalších částech 

této zprávy navrhnout rozšířený pohled na sledování potřebnosti sociálních služeb 

v konkrétně vymezených lokalitách.  

Potřebnost a dostupnost sociálních služeb jsou jedny z významných obecně 

přijímaných parametrů, které souvisí se síťováním sociálních služeb, optimalizací sítí 

sociálních služeb a s přesahem do jejich efektivního financování, především z úrovně 

krajů a obcí.  

Společnost AUGUR Consulting12 rozlišuje čtyři roviny náhledu na potřebnost služeb 

v sociální oblasti:  

a) potřebnost institucionálně deklarovaná, 

b) potřebnost pociťovaná – neartikulovaná, 

c) potřebnost reálně artikulovaná, 

d) potřebnost normativní – relativní, z úrovně krajů komparativní. 

 

ad a) Jedná se o potřeby institucionálně deklarované a určované z úrovně zřizovatelů  

a zadavatelů sociálních služeb, s přesahem do politického rozhodování. Jde o systémový 

přístup k řešení rozsahu a struktury nabídky sociálních služeb, např. na konkrétním území, 

s cílem dosáhnout určitých standardů nabídky v oblasti uspokojování potřeb obyvatel 

v sociální oblasti. Potřeby institucionálně deklarované úzce vycházejí z procesu komunitního 

plánování sociálních služeb a ze systematické práce s cílovými skupinami, především 

na úrovni ORP.  

ad b) Jedná se o potřeby konkrétních uživatelů nebo potenciálních uživatelů sociálních 

služeb, které však nejsou artikulovány – jsou pouze pociťovány. Důležitá je přitom pravidelná 

verifikace těchto pociťovaných potřeb v sociální oblasti, a to z úrovně poskytovatelů 

sociálních služeb, ale také z úrovně zřizovatelů – zadavatelů sociálních služeb. 

ad c) Jedná se o artikulované potřeby v sociální oblasti nejčastěji od klientů (uživatelů) nebo 

také od poskytovatelů sociálních služeb. Může se však jednat o různý stupeň úrovně 

artikulace potřeb z hlediska validity a reliability. 

ad d) Jedná se o komparativní podobu nahlížení na potřebnost jednotlivých druhů sociálních 

služeb určitých referenčních vzorků osob z různých území (nejčastěji srovnání jednotlivých 

                                            
12 Vychází z BRADSHAW, J. R., 1972. The taxomy of social needs. In: MCLACHLAN, G. (ed). 
Problems and Progress in Medical Care. Oxford: Oxford University Press a BRADSHAW, J. R., 1994. 
The conceptualisation and measurement of need: a social policy perspective. In: POPAY, J. 

a Williams, G. (eds). Researching the People's Health. Londýn: Routledge, str. 45–57. 
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ORP v rámci krajů). V podstatě se jedná o srovnání konkrétních, zdůvodnitelně stanovených 

indikátorů (z datových zdrojů ČSÚ, ÚP, ÚZIS apod.), které souvisí s uspokojováním potřeb 

konkrétních cílových skupin osob v rámci jednotlivých území. Cílem je sofistikovaným  

a vědeckým přístupem analyzovat relativní potřebnost sociálních služeb a prostřednictvím 

indikátorů a z nich kvantifikovaných indexů porovnat tzv. míru relativní potřebnosti sociálních 

služeb v jednotlivých lokalitách. Východiskem pro uplatnění matematicko-statistického 

modelu výpočtů indexů a jejich agregací je operacionalizace jednotlivých sociálních jevů  

a cílových skupin, kterých se tyto jevy bezprostředně dotýkají. 

 

Aniž by byl zpochybňován význam empirické identifikace konkrétních artikulovaných  

a neartikulovaných potřeb obyvatel v sociální oblasti (ze strany různých aktérů), které jsou 

formulovány ve strategických dokumentech souvisejících s procesy komunitního plánování 

sociálních služeb řady obcí a krajů, domníváme se, že na potřebnost sociálních služeb je 

potřeba nahlížet v celém významu a kontextu slova „potřebnost“. Na potřebnost sociálních 

služeb není možné nahlížet např. pouze z úrovně a pohledu sociálních služeb. 

Inspiraci pro operacionalizaci slova „potřebnost“ v sociálním kontextu je možné hledat také  

v teoreticky zaměřených publikacích nebo u autorů, kteří zprostředkovávají náhled  

na potřebnost sociálních služeb v návaznosti na praxi, především na komunitní plánování 

sociálních služeb v rámci obcí s rozšířenou působností nebo krajů. Zajímavý a prakticky 

využitelný je např. pohled autorů Petra Víška a Ladislava Průši (2012), kteří doporučují 

nahlížet na potřebnost sociálních služeb z pohledu jednotlivých obcí (v rámci procesu KPSS) 

především se zohledněním sekundárních, tzv. tvrdých pramenných dat, ale také terénních 

empirických poznatků, především od cílových skupin uživatelů nebo potenciálních uživatelů 

konkrétních sociálních služeb, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a od 

zřizovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Hlavní východiska pro identifikaci potřebnosti 

sociálních služeb na vymezeném území a optimalizaci sítě sociálních služeb formulují autoři 

Víšek a Průša především v kapitole „Metodická pomůcka pro regionální a místní aplikaci 

optimalizace vybavenosti sociálními službami“13.  

 

  

                                            
13 VÍŠEK, P. a PRŮŠA,  L. 2012. Optimalizace sociálních služeb. [online] [cit. 3. 10. 2018]. Dostupné z: 
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf. 
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V. DESK RESEARCH – SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE A 

AGREGACE 

Východiskem projektu „Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ jsou 

analýzy relevantních sekundárních dat, jejich agregace a syntéza – desk research.  

 

 ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 

Celkový počet obyvatel na území Jihomoravského kraje zaznamenával od roku 2002 mírný 

růst. K 31. 1. 2017 bylo v Jihomoravském kraji 1 183 207 obyvatel. Mezi nejlidnatější správní 

území obce s rozšířenou působností i nadále patří Statutární město Brno (379 527 obyvatel), 

ORP Znojmo (91 468 obyvatel) a ORP Šlapanice (68 364 obyvatel)14.   

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v Jihomoravském kraji v letech 2000–2017 (k 31. 12. 2017). 

 

Zdroj dat: ČSÚ15. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)    Graf AUGUR Consulting 

  

Za rok 2017 se počet obyvatel Jihomoravského kraje zvýšil o 4 395 osob, nejvíce obyvatel 

přibylo v okrese Brno-venkov, pokles počtu obyvatel byl zaznamenán pouze v okrese 

Hodonín16.   

                                            
14 ČSÚ. 2018. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského 
kraje – 2017. [online] [cit. 15. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-tendence-
demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-jihomoravskeho-kraje-2017. 
15 ČSÚ. 2018. Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností – 2008 až 2017. 
[online] [cit. 15. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/so-orp-jihomoravsky-kraj-
tapbl72a0c. 
16 ČSÚ. 2018. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského 
kraje – 2017. [online] [cit. 15. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-tendence-
demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-jihomoravskeho-kraje-2017. 
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Jedenáctým rokem v řadě se v Jihomoravském kraji na celkovém přírůstku obyvatel kladně 

podílel přirozený přírůstek (narodilo se o 1 234 osob více, než zemřelo), vyšší měrou se ale 

na přírůstku počtu obyvatel podílelo stěhování – do kraje se přistěhovalo o 3 161 osob více, 

než se z Jihomoravského kraje vystěhovalo. Migrační přírůstek obyvatel v kraji trvá 

nepřetržitě od roku 200317.  

Počet cizinců v roce 2017 dosáhl maxima, a to 46,6 tisíc osob (meziroční nárůst o 3,1 tisíc), 

podíl na obyvatelstvu kraje vzrostl o 0,2 bodu na 3,9 %; podle státní příslušnosti bylo nejvíce 

osob ze Slovenska (12,2 tisíc)18.  

V roce 2017 bylo v kraji uzavřeno 6 040 sňatků, hranice 6 tisíc byla překročena po 9 letech, 

úroveň sňatečnosti byla mezi kraji 4. nejvyšší. Rozvedeno bylo 2 867 manželství (61 % 

manželství s nezletilými dětmi), počet rozvodů se meziročně zvýšil, ale míra rozvodovosti 

nepřevyšuje republikový průměr19.  

V roce 2017 se v kraji živě narodilo 13 509 dětí, proti roku 2016 to bylo o 316 dětí více, 

zároveň jde o nejvyšší počet živě narozených v kraji od roku 1993. Podíl narozených mimo 

manželství dosáhl 43,6 % a byl dosud nejvyšší. Počet narozených dětí bez uvedeného otce 

meziročně poklesl o 36 dětí na 929 a byl v posledních 6 letech nejnižší20.  

V kraji v roce 2017 zemřelo 12 275 osob, což bylo o 537 osob více než v předcházejícím 

roce; jedná se o nejvyšší počet od roku 1997. Míra úmrtnosti však byla mezi kraji  

3. nejnižší a současně pod republikovým průměrem21.  

Na konci roku 2017 bylo 15,7 % obyvatel Jihomoravského kraje ve věku do 14 let a 

19,4 % obyvatel ve věku 65 a více let. Podíl obyvatel v seniorském věku se každoročně 

zvyšuje, od roku 2009 roste i podíl dětské složky. V české populaci, Jihomoravský kraj 

nevyjímaje, dochází k demografickému stárnutí populace. Jedná se o proces, při němž se 

postupně mění věková struktura obyvatelstva takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob 

starších 60 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let, tj. starší věkové skupiny rostou 

početně relativně rychleji než populace jako celek. 
 

  

                                            
17 ČSÚ. 2018. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského 
kraje – 2017. [online] [cit. 15. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-tendence-
demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-jihomoravskeho-kraje-2017. 
18 Tamtéž. 
19 Tamtéž. 
20 Tamtéž. 
21 Tamtéž. 
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Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin v Jihomoravském kraji v letech 2010–2017 (k 31. 12. 
2017). 

 

Zdroj dat: ČSÚ22. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)    Graf AUGUR Consulting 

 

Důležitým ukazatelem je index ekonomického zatížení, který znázorňuje počet dětí ve věku 

0–14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let. Při bližším 

pohledu na index ekonomického zatížení v jednotlivých ORP je možné zjistit, že nejvyšší 

ukazatel ekonomického zatížení byl zjištěn v ORP Veselí nad Moravou, ORP Blansko a ORP 

Tišnov. 

Podrobně výsledky dokumentuje následující graf. 

 

  

                                            
22 ČSÚ. 2018. Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností – 2008 až 2017. 

[online] [cit. 15. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/so-orp-jihomoravsky-kraj-
tapbl72a0c. 
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Graf č. 3: Ukazatel ekonomického zatížení. 

 

Zdroj dat: ÚP. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)     Graf AUGUR Consulting 

 

V.1.1. Zaměstnanost 

V roce 2017 žilo v Jihomoravském kraji 996,2 tisíc obyvatel starších 15 let. Pracovní sílu 

tvořilo 598,0 tisíc osob (328,2 tisíc mužů a 269,7 tisíc žen). V členění podle ekonomického 

postavení pracovní sílu tvořilo 578,1 tisíc zaměstnaných a 19,9 tisíc nezaměstnaných osob23.  

Dalším důležitým sledovaným ukazatelem je počet uchazečů o práci v daném ORP. Pokud 

tento počet vztáhneme k počtu obyvatel v daném ORP, dostaneme index počtu uchazečů  

o práci v jednotlivých ORP. Ten uvádí, kolik uchazečů o práci připadá na 1 000 obyvatel 

ORP. Jak dokumentuje následující graf, nejvyšší podíl počtu uchazečů o práci na počet 

obyvatel za rok 2017 byl zjištěn v ORP Znojmo (46,7 osob), dále v ORP Hodonín (45,8 osob) 

a ORP Veselí nad Moravou (41,9 osob). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Šlapanice 

(15,7 osob). 

Podrobně výsledky dokumentuje následující graf. 

  

                                            
23 ČSÚ. 2018. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského 
kraje – 2017. [online] [cit. 15. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-tendence-
demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-jihomoravskeho-kraje-2017 
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Graf č. 4: Index počtu uchazečů o práci v jednotlivých ORP. 

 

Zdroj dat: ÚP. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)     Graf AUGUR Consulting 

 
 
Z následujícího grafu je patrný klesající trend počtu uchazečů o práci v Jihomoravském kraji, 

stejně jako osob registrovaných na ÚP déle než 12 měsíců.   

 
 Graf č. 5: Počet uchazečů o práci a z toho osoby registrované na úřadu práce déle než  
12 měsíců v letech 2015–2017 v Jihomoravském kraji. 

 
Zdroj dat: ÚP. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)    Graf AUGUR Consulting 

 

Nejvyšší podíl počtu uchazečů o práci registrovaných déle než 12 měsíců na 1 000 obyvatel 

byl evidován v roce 2017 v ORP Hodonín (16,1 osob), dále ve Statutárním městě Brně  

(15,2 osob) a ORP Veselí nad Moravou (14,9 osob). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP 

Šlapanice (3,8 osob). Podrobně výsledky dokumentuje následující graf. 
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Graf č. 6: Index počtu uchazečů o práci registrovaných na ÚP déle než 12 měsíců v jednotlivých ORP. 

 
Zdroj dat: ÚP. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)     Graf AUGUR Consulting 
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2017 byl zjištěn v ORP Hodonín (9,6 osob), dále v ORP Veselí nad Moravou (9,0 osob) a 

ORP Mikulov (7,9 osob). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Šlapanice (2,4 osob). 

Podrobně výsledky dokumentuje následující graf. 
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Graf č. 7: Index počtu uchazečů o práci se zdravotním postižením v jednotlivých ORP. 

 
Zdroj dat: ÚP. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)     Graf AUGUR Consulting 

 
V rámci Jihomoravského kraje můžeme sledovat klesající trend počtu uchazečů o práci – 

osob se zdravotním postižením. V roce 2015 se jednalo o 7 396 uchazečů o práci (OZP), 

v roce 2016 se počet snížil na 7 051 uchazečů a v roce 2017 bylo v rámci Jihomoravského 

kraje evidováno pouze 6 001 uchazečů o práci – osob se zdravotním postižením.  
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Graf č. 8: Celkový objem vyplacených finančních prostředků na mimořádnou okamžitou pomoc (v Kč) na 
100 obyvatel daného ORP. 

 
Zdroj dat: ÚP (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)     Graf AUGUR Consulting 

 

Celkový počet vyplacených příspěvků mimořádné okamžité pomoci v Jihomoravském kraji 

od roku 2015 klesá. V roce 2015 se jednalo o celkový počet 7 591 vyplacených příspěvků. 

V roce 2016 se počet vyplacených příspěvků snížil na 6 808 a v roce 2017 se jednalo celkem 

o 5 277 vyplacených příspěvků.  Vývoj dokumentuje následující graf.   

 
Graf č. 9: Údaje o počtu vyplacené mimořádné okamžité pomoci v letech 2015–2017 v Jihomoravském 
kraji. 

 Zdroj dat: ÚP (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)    Graf AUGUR Consulting 
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Jako další relevantní ukazatel lze vnímat objem vyplacených finančních prostředků  

na příspěvek na bydlení (v Kč) v přepočtu na 1 obyvatele. V porovnání dat za rok 2017 

najdeme mezi jednotlivými ORP značné rozdíly. Jak dokumentuje následující graf, nejvíce 

finančních prostředků bylo vyplaceno na 1 obyvatele formou příspěvku na bydlení (v Kč)  

ve Statutárním městě Brně (1 519 Kč), dále v ORP Znojmo (655 Kč) a v ORP Hodonín  

(641 Kč). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Hustopeče (265 Kč). Podrobně výsledky 

dokumentuje následující graf.  

 
Graf č. 10: Celkový objem vyplacených finančních prostředků na příspěvek na bydlení (v Kč) na 1 
obyvatele daného ORP. 

 
Zdroj dat: ÚP, vlastní výpočty. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)                              Graf AUGUR Consulting 

 

Celkový počet vyplacených příspěvků na bydlení i doplatků na bydlení se postupně snižuje 

v rámci celého Jihomoravského kraje. V roce 2015 se jednalo o celkový počet 279 068 

vyplacených příspěvků na bydlení a 67 704 vyplacených doplatků na bydlení, v roce 2016 se 

počet vyplacených příspěvků na bydlení snížil na 275 587 příspěvků a 66 414 doplatků. 

V roce 2017 bylo vyplaceno 257 768 příspěvků na bydlení a 57 519 doplatků na bydlení. 

Vývoj dokumentuje následující graf. 
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Graf č. 11: Údaje o počtu vyplacených příspěvků na bydlení a počtu vyplacených doplatků  
na bydlení v letech 2015–2017 v Jihomoravském kraji. 

Zdroj dat: ÚP, vlastní výpočty. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017) .            Graf AUGUR Consulting 

 

V rámci ukazatele „objem vyplacených finančních prostředků na doplatek na bydlení (v Kč) 

v přepočtu na 1 obyvatele“ najdeme mezi jednotlivými ORP v roce 2017 značné rozdíly. Jak 

dokumentuje následující graf, nejvyšší objem vyplacených finančních prostředků na doplatek 

na bydlení (v Kč) v přepočtu na 1 obyvatele byl evidován ve Statutárním městě Brně (324 

Kč), dále v ORP Znojmo (201 Kč) a v ORP Hodonín (167 Kč). Nejnižší podíl byl naopak 

zjištěn v ORP Hustopeče (32 Kč).  

 

Graf č. 12: Celkový objem vyplacených finančních prostředků na doplatek na bydlení (v Kč)  
na 1 obyvatele daného ORP. 

 
Zdroj dat: ÚP, vlastní výpočty. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)                Graf AUGUR Consulting 
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I u ukazatele „objem vyplacených finančních prostředků na příspěvek na živobytí (v Kč) 

v přepočtu na 1 obyvatele“ najdeme mezi jednotlivými ORP v roce 2017 značné rozdíly. Jak 

dokumentuje následující graf, nejvyšší objem vyplacených finančních prostředků  

na příspěvek na živobytí (v Kč) v přepočtu na 1 obyvatele byl evidován ve Statutárním městě 

Brně (627 Kč), dále v ORP Znojmo (506 Kč) a v ORP Hodonín (379 Kč). Nejnižší podíl byl 

naopak zjištěn v ORP Hustopeče (83 Kč).  

 
Graf č. 13: Celkový objem vyplacených finančních prostředků na příspěvek na živobytí (v Kč) na 1 
obyvatele daného ORP. 

 
Zdroj dat: ÚP, vlastní výpočty. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)   Graf AUGUR Consulting 

 

Podíváme-li se na celkovou výši vyplacených finančních prostředků na příspěvek na živobytí, 

v roce 2015 se jednalo o celkovou alokaci 648 543 000 Kč a počet vyplacených příspěvků 

činil 152 705. V roce 2016 se pak jednalo o celkový objem 564 884 000 Kč a počet 

vyplacených příspěvků byl 134 127. V roce 2017 se jednalo o celkový objem vyplacených 

prostředků 444 667 000 Kč a počet vyplacených příspěvků byl 109 873. Vývoj dokumentuje 

následující graf.  
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Graf č. 14: Údaje o počtu vyplacených příspěvků na živobytí a celkovém objemu vyplacených příspěvků 
na živobytí (v Kč) v letech 2015–2017 v Jihomoravském kraji. 

 
Zdroj dat: ÚP, vlastní výpočty. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017. Údaje jsou v absolutních číslech.)       

Graf AUGUR Consulting  
 

U agregovaného ukazatele „objem vyplacených finančních prostředků na příspěvek na péči 

(v Kč) v přepočtu na 1 obyvatele“ jsou mezi jednotlivými ORP v roce 2017 rozdíly. Jak 

dokumentuje následující graf, nejvyšší objem vyplacených finančních prostředků  

na příspěvek na péči (v Kč) v přepočtu na 1 obyvatele byl evidován v ORP Kyjov (3 448 Kč), 

dále v ORP Znojmo (3 211 Kč) a ORP Hodonín (2 951 Kč). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn 

v ORP Kuřim (1 860 Kč). 

 

Graf č. 15: Celkový objem vyplacených finančních prostředků na příspěvek na péči (v Kč)  
na 1 obyvatele daného ORP. 

 
Zdroj dat: ÚP, vlastní výpočty. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)   Graf AUGUR Consulting 
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V.1.3. Příspěvek na péči 

V roce 2015 činil v Jihomoravském kraji celkový počet vyplacených příspěvků na péči ve 

stupni I. u osob do 18 let celkem 16 920 příspěvků, v roce 2016 se počet příspěvků na péči 

ve stupni I. zvýšil na počet 17 530 a v roce 2017 došlo k poklesu na 17 361 příspěvků.   

V roce 2015 činil v Jihomoravském kraji celkový počet vyplacených příspěvků na péči ve 

stupni II. u osob do 18 let celkem 9 124 příspěvků, v roce 2016 se počet příspěvků na péči 

ve stupni II. zvýšil na počet 10 049 a v roce 2017 došlo k poklesu na 10 670 příspěvků.   

V roce 2015 činil v Jihomoravském kraji celkový počet vyplacených příspěvků na péči ve 

stupni III. u osob do 18 let celkem 6430 příspěvků, v roce 2016 se počet příspěvků na péči 

ve stupni III. zvýšil na počet 6 767 a v roce 2017 došlo ke zvýšení na 7 221 příspěvků.   

V roce 2015 činil v Jihomoravském kraji celkový počet vyplacených příspěvků na péči ve 

stupni IV. u osob do 18 let celkem 6 259 příspěvků, v roce 2016 se počet příspěvků na péči e 

stupni IV. zvýšil na počet 6 386 a v roce 2017 došlo k poklesu na 6 250 příspěvků.   

Vývoj dokumentuje následující graf.    

 
Graf č. 16: Celkový počet vyplacených příspěvků na péči do 18 let ve vztahu k jednotlivým stupňům 
závislosti v letech 2015–2017 v Jihomoravském kraji. 

 
Zdroj dat: ÚP. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)    Graf AUGUR Consulting 
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Jak vyplývá z údajů ÚP, zatímco u příspěvků na péči v I. stupni závislosti docházelo u osob 

starších 18 let v letech 2015 až 2017 k celkovému poklesu případů, tak u vyšších stupňů 

závislosti na péči v II., III. a IV. stupni dochází u osob starších 18 let k průběžnému 

zvyšování počtu přiznaných příspěvků na péči. Podrobně počty příspěvků na péči ve 

stupních I. - IV. u osob starších 18 let v letech 2015 až 2017 dokumentuje následující graf.     

 
Graf č. 17: Celkový počet vyplacených příspěvků na péči u osob od 18 let ve vztahu k jednotlivým 
stupňům závislosti v letech 2015–2017 v Jihomoravském kraji.  

 
Zdroj dat: ÚP. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)    Graf AUGUR Consulting 

 

V.1.4. Oblast péče o lidi s duševním onemocněním  

Co se týká oblasti zdravotnictví, je možné vycházet z Návrhu koncepce systému komunitní 

péče o lidi se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji. Stejně jako při 

výpočtu Regionální potřebnosti komunitní péče pro Jihomoravský kraj se zaměříme hlavně 

na tzv. závažná duševní onemocnění vyžadující dlouhodobou a specializovanou podporu v 

rámci zdravotnické i sociální oblasti – diagnózu schizofrenie (F20-29) a afektivní poruchy 

(F30-39).24 Podle struktury hospitalizovaných v celé ČR je právě jedním z nejčastějších 

důvodů hospitalizace diagnóza schizofrenie (F20-29) 18,6%, u afektivních poruch (F30-39) je 

to 8,5%.  

U obou diagnóz je většinou nutná další ambulantní péče a to buď trvalá, a to u 48% 

hospitalizací nebo dočasná u 30 % hospitalizací, jen 5% z počtu hospitalizovaných 

                                            
24 V uvedeném textu se zaměřujeme především na služby pro lidi s diagnózou schizofrenie, afektivní 

poruchy, zároveň je třeba říci, že cca 60% zneužívá alkohol, případně drogy a služby bývají také 
poskytovány i některým osobám s dg. poruchy osobnosti. 
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nepotřebovali žádnou ambulantní péči. Trvalou ambulantní péči nejčastěji potřebují právě 

lidé s dg. schizofrenie F2-29 a to 66% a afektivní poruchy F30-39 61%. Tyto diagnózy 

spadají mezi tzv. závažná duševní onemocnění a jsou hlavní cílovou skupinou Center 

duševního zdraví. 

 

Počet pacientů s diagnózou schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy v 

Jihomoravském kraji 

Pokud se podíváme na počty pacientů ambulantně léčených v psychiatrických ordinacích 

v meziročním srovnání let 2013 a 2016, pak dojdeme k závěru, že počet pacientů 

ambulantně léčených v psychiatrických ordinacích s diagnózou schizofrenie‚ poruchy 

schizotypální a poruchy s bludy (F20 - F29) meziročně kolísá. V roce 2013 se jednalo o 

6161 pacientů, v roce 2015 se jednalo o 7168 a v roce 2016 se jednalo o 6112 pacientů. 

 
Graf č. 18: Počet pacientů ambulantně léčených v psychiatrických ordinacích s diagnózou schizofrenie‚ 
poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) v Jihomoravském kraji. 

 
Zdroj dat: UZIS. (Údaje jsou platné k 31. 12. daného roku.)    Graf AUGUR Consulting 

 

Počet hospitalizací pacientů s touto diagnózou naopak klesá. V roce 2013 bylo 

hospitalizováno celkem 1296 pacientů s diagnózou schizofrenie‚ poruchy schizotypální  

a poruchy s bludy a v roce 2017 už se jednalo o 1144 hospitalizací.  

Nejvíce hospitalizovaných psychiatrických pacientů v přepočtu na 100 000 obyvatel mělo 

trvalé bydliště v okresech Znojmo (137,1 případů) a Hodonín (124,4 případů).  
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Tabulka č. 1: Počet hospitalizací podle skupin psychiatrických diagnóz (2010) z jednotlivých okresů za 
rok 2017 

Schizofrenie 

(F20-29) 

Brno-

město  

Brno- 

venkov 

Blansko Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK 

Počet 

hospitalizací 

351 151 92 116 192 86 156 1144 

Počet 

hospitalizací 

v přepočtu 

na 100 000 

obyvatel 

92,5 68,7 84,8 100,2 124,4 94,2 137,1 96,7 

 

Počet pacientů s diagnózou afektivní poruchy v Jihomoravském kraji 

Pokud se podíváme na počty pacientů ambulantně léčených v psychiatrických ordinacích 

v meziročním srovnání let 2013 a 2016, pak dojdeme k závěru, že počet pacientů 

ambulantně léčených v psychiatrických ordinacích s diagnózou afektivní poruchy (F30 -

F39) meziročně kolísá. V roce 2013 se jednalo o 12 199 pacientů, v roce 2015 se jednalo o 

12 518 pacientů a v roce 2016 se jednalo o 11 860 pacientů. 

 
Graf č. 19: Počet pacientů ambulantně léčených v psychiatrických ordinacích s diagnózou afektivní 
poruchy (F30–F39) v Jihomoravském kraji. 

 
Zdroj dat: UZIS. (Údaje jsou platné k 31. 12. daného roku.)    Graf AUGUR Consulting 

 

Počet hospitalizací pacientů s touto diagnózou spíše klesá. V roce 2013 bylo hospitalizováno 

celkem 588 pacientů s diagnózou afektivní poruchy a v roce 2017 už se jednalo o 513 

hospitalizací.  

Nejvíce hospitalizovaných psychiatrických pacientů v přepočtu na 100 000 obyvatel mělo 

trvalé bydliště v okresech Hodonín (63,5 případů) a Vyškov (54,7 případů).  
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Tabulka č. 2: Počet hospitalizací podle skupin psychiatrických diagnóz (2010) z jednotlivých okresů za 
rok 2017 

Afektivní 

poruchy 

(F30-39) 

Brno-

město  

Brno- 

venkov 

Blansko Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK 

Počet 

hospitalizací 

180 95 38 28 98 50 24 513 

Počet 

hospitalizací 

v přepočtu 

na 100 000 

obyvatel 

47,4 43,2 35,0 24,2 63,5 54,7 21,1 43,4 

 

Počty pacientů s dalšími diagnózami v Jihomoravském kraji 

Pokud se podíváme na počty pacientů ambulantně léčených v psychiatrických ordinacích 

v meziročním srovnání let 2015 a 2016, dojdeme k závěru, že došlo k nárůstu pacientů 

ambulantně léčených v psychiatrických ordinacích s diagnózou organických duševních 

poruch (F00–F09). Počet pacientů ambulantně léčených v psychiatrických ordinacích 

s přidruženou demencí u Alzheimerovy choroby (F00) stoupl z 1 647 pacientů v roce 

2015 na 1 835 pacientů v roce 2016. Tento trend u osob s přidruženou demencí u 

Alzheimerovy choroby potvrzuje i počet hospitalizací pacientů s touto diagnózou. Ten stoupl 

z počtu 58 hospitalizací v roce 2015 na 64 hospitalizací v roce 2017.   

U pacientů s organickými duševními poruchami (F01–F09) klesl počet z 6 716 

ambulantně léčených pacientů v roce 2015 na 6 576 pacientů v roce 2016. U těchto 

diagnóz je naznačený klesající trend potvrzen i klesajícím počtem hospitalizací – z 1 454 

hospitalizací v roce 2015 klesl počet na 1 354 hospitalizací v roce 2017.  

 

Pokud se podíváme na počty pacientů ambulantně léčených v psychiatrických ordinacích 

v meziročním srovnání let 2015 a 2016, pak dojdeme k závěru, že u pacientů ambulantně 

léčených v psychiatrických ordinacích s diagnózou poruchy vyvolané alkoholem (F10) a 

poruchy vyvolané psychoaktivními látkami (F11–F19) došlo k poklesu jejich počtu.  

U osob s diagnózou poruchy vyvolané alkoholem (F10) počet meziročně klesl o 1 380 

pacientů a u osob s diagnózou poruchy vyvolané psychoaktivními látkami (F11–F19) počet 

meziročně klesl o 258 pacientů.  

Tyto naznačené trendy naopak vyvrací meziroční nárůst hospitalizací pacientů s těmito 

diagnózami. U osob s diagnózou poruchy vyvolané alkoholem stoupl počet hospitalizací 

z počtu 1 748 v roce 2015 na 1 755 hospitalizací v roce 2017.  U osob s diagnózou poruchy 

vyvolané psychoaktivními látkami stoupl počet hospitalizací z počtu 624 v roce 2015 na 671 

hospitalizací v roce 2017.   
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Výpočet regionální potřebnosti pro rok 2017 

Podle kvalifikovaných odhadů holandských výzkumníků (Schene 2001, Říčan, 2012), 

potřebuje nějakou formu psychiatrické rehabilitace cca 60% osob s diagnózou schizofrenie a 

25% osob s diagnózou afektivní porucha. Ve výpočtech nejsou zahrnuti lidé, kteří se svou 

duševní nemocí neléčí. 

 

Potřebnost tedy můžeme spočítat takto: 

• Schizofrenie (F20-F29)  6112, z toho 60% je 3667 osob 

• Afektivní poruchy (F30-39)  11860, z toho 25% je 2965 osob 

• Celkem      6632 osob v JMK 

 
Tabulka č. 3: Výpočet regionální potřebnosti pro rok 2017 
 Brno-

město  

Brno- 

venkov 

Blansko Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK 

Schizofrenie 

(F20-29) 

2095 

 

198 235 207 406 172 354 3667 

Afektivní 

poruchy (F30-39) 

1559 371 227 90 458 88 172 2965 

Celkem  3654 569 462 297 864 260 526 6632 

Celkem počet 

specializovaných 

pracovníků 

v poměru 1:15 

244 38 31 20 58 17 35 442 

 

Je třeba si říci, že míra potřebnosti péče může být u každého člověka s diagnózou 

závažného duševního onemocnění individuální. Dle aktuálních zkušeností se pohybuje počet 

klientů na pracovníka v rozmezí 1:10 při intenzívní, akutní podpoře až po 1:15 (při 

dlouhodobé rehabilitaci). U dlouhodobě stabilizovaných klientů lze při koordinované 

multidisciplinární týmové spolupráci uvažovat o poměru 1:20 klientů. 

Pokud uplatníme podobný výpočet na jednotlivé okresy, tak získáme hrubý odhad počtu 

pracovníků ve službách pro lidi s duševním onemocněním. Uvedené údaje pak můžeme 

převést na počet lidí na 100 tisíc obyvatel a dostaneme se k počtu potřebných pracovníků v 

jednotlivých okresech. Situaci pak můžeme rozpracovat po podrobné depistáži. 
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Výpočet regionální potřebnosti v jednotlivých okresech JMK 
 
Výpočet regionální potřebnosti v jednotlivých okresech JMK vychází z dokumentu Návrh 

koncepce systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocvněním 

v Jihomoravském kraji25. Při popisu kapacit sociálních služeb pro osoby s duševním 

onemocněním bylo vycházeno z dokumentu Vystupy mapování sociálních služeb pro SMI k 

31. 3. 2018, který byl zpracován v rámci projektu Reforma péče o duševní zdraví – Strategie 

reformy psychiatrické péče.   

 
Brno-město 

Tabulka č. 4: Výpočet regionální potřebnosti v okrese Brno-město. 

Počet obyvatel: 

379 527 

Počet 

hospitalizací 

v roce 2017 

Počet léčených 

nemocí v roce 

2016 

Počet léčených 

nemocí na 

10 000 obyvatel 

v roce 2016 

Počet lidí 

s duševní 

nemocí 

potřebující 

komplexní péči 

Schizofrenie 351 3 374 89 2095 

Afektivní poruchy 180 5 953 157 1559 

Celkem  531 9327 246 3654 

 

V okrese Brno-město byla spočtena regionální potřebnost psychiatrické péče pro cca 3654 

osob s duševní nemocí potřebující komplexní péči. V okresu Brno-město je však k dispozici 

pouze 909 lůžek v lůžkových zařízeních psychiatrické péče. Z tohoto počtu je 100 lůžek 

určeno pro akutní péči (z toho 5 lůžek JIPP a 10 lůžek krizové centrum) a 761 pro péči 

následnou.    

Pokud se podíváme na terénní služby pro tuto cílovou skupinu v okrese Brno-město, pak 

terénní sociální rehabilitace (zabezpečovaná CDZ a terénními týmy) má kapacitu 180 klientů. 

Ambulantní služby mají kapacitu 30 klientů. Bydlení pro tuto cílovou skupinu řeší sociální 

služby podpora samostatného bydlení (kapacita 40 klientů - z toho SMI 40 klientů), chráněné 

bydlení a chráněné byty (kapacita 40 klientů - z toho SMI 40 klientů) a domovy se zvláštním 

režimem (479 lůžek – z toho SMI 0 lůžek). Zaměstnání pro tuto cílovou skupinu poskytují 

sociálně terapeutické dílny (kapacita 33 klientů - z toho SMI 33 klientů), podporované 

zaměstnání (kapacita156 klientů - z toho SMI 156) a speciální pracovní místa pro SMI, 

kterých je v okrese Brno-město celkem 156.   

  

ročně 
  

                                            
25 Jihomoravský kraj. 2016. Návrh koncepce systému komunitní péče o lidi se závažným duševním 
onemocněním v Jihomovském kraji. 
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Brno-venkov 
 
Tabulka č. 5: Výpočet regionální potřebnosti v okrese Brno-venkov. 

Počet obyvatel: 

219 903 

 

Počet 

hospitalizací 

v roce 2017 

Počet léčených 

nemocí v roce 

2016 

Počet léčených 

nemocí na 

10 000 obyvatel 

v roce 2016 

Počet lidí 

s duševní 

nemocí 

potřebující 

komplexní péči 

Schizofrenie 151 425 19 198 

Afektivní poruchy 95 1789 81 371 

Celkem  246 2214 100 569 

ročně 
V okrese Brno-venkov byla spočtena regionální potřebnost psychiatrické péče pro cca 569 

osob s duševní nemocí potřebující komplexní péči. V okresu Brno-venkov nejsou k dispozici 

žádná lůžka v lůžkových zařízeních psychiatrické péče, okres Brno-venkov spadá pod okres 

Brno-město. 

Pokud se podíváme na služby pro tuto cílovou skupinu v okrese Brno-venkov, pak v okrese 

nepůsobí terénní sociální rehabilitace ani ambulantní služby. Opět je počítáno se spádovostí 

do okresu Brno-město. Potřeba bydlení pro tuto cílovou skupinu může být zajištěna sociální 

službou domovy se zvláštním režimem (20 lůžek – z toho SMI 0 lůžek).  

 

Blansko 
 
Tabulka č. 6: Výpočet regionální potřebnosti v okrese Blansko. 

Počet obyvatel: 

108 545 

Počet 

hospitalizací 

v roce 2017 

Počet léčených 

nemocí v roce 

2016 

Počet léčených 

nemocí na 

10 000 obyvatel 

v roce 2016 

Počet lidí 

s duševní 

nemocí 

potřebující 

komplexní péči 

Schizofrenie 92 320 30 235 

Afektivní poruchy 38 858 79 227 

Celkem  130 1178 109 462 

ročně 
V okrese Blansko byla spočtena regionální potřebnost psychiatrické péče pro cca 462 osob s 

duševní nemocí potřebující komplexní péči. V okresu Blansko nejsou k dispozici žádná lůžka 

v lůžkových zařízeních psychiatrické péče, okres Blansko spadá pod okres Brno-město. 

Pokud se podíváme na terénní služby pro tuto cílovou skupinu v okrese Blansko, pak terénní 

sociální rehabilitace (zabezpečovaná terénními týmy) má kapacitu 50 klientů. V okrese 

nepůsobí žádné ambulantní služby.  Bydlení pro tuto cílovou skupinu řeší sociální služba 

domov se zvláštním režimem (35 lůžek – z toho SMI 0 lůžek). Zaměstnání pro tuto cílovou 

skupinu poskytují sociálně terapeutické dílny (kapacita 21 klientů - z toho SMI 21 klientů).  

Počet 
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Břeclav 
 
Tabulka č. 7: Výpočet regionální potřebnosti v okrese Břeclav. 

Počet obyvatel: 

115 757 

Počet 

hospitalizací 

v roce 2017 

Počet léčených 

nemocí v roce 

2016 

Počet léčených 

nemocí na 

10 000 obyvatel 

v roce 2016 

Počet lidí 

s duševní 

nemocí 

potřebující 

komplexní péči 

Schizofrenie 116 399 35 207 

Afektivní poruchy 28 288 25 90 

Celkem  144 687 60 297 

ročně 

Počet 
V okrese Břeclav byla spočtena regionální potřebnost psychiatrické péče pro cca 297 osob s 

duševní nemocí potřebující komplexní péči. V okresu Břeclav nejsou k dispozici žádná lůžka 

v lůžkových zařízeních psychiatrické péče. 

Pokud se podíváme na terénní služby pro tuto cílovou skupinu v okrese Břeclav, pak terénní 

sociální rehabilitace (zabezpečovaná terénními týmy) má kapacitu 23 klientů. V okrese 

nepůsobí žádné ambulantní služby. Bydlení pro tuto cílovou skupinu řeší sociální služba 

domov se zvláštním režimem (17 lůžek – z toho SMI 0 lůžek).  

 

Hodonín 
 
Tabulka č. 8: Výpočet regionální potřebnosti v okrese Hodonín. 

Počet obyvatel: 

154 353 

Počet 

hospitalizací 

v roce 2017 

Počet léčených 

nemocí v roce 

2016 

Počet léčených 

nemocí na 

10 000 obyvatel 

v roce 2016 

Počet lidí 

s duševní 

nemocí 

potřebující 

komplexní péči 

Schizofrenie 192 699 45 406 

Afektivní poruchy 98 1 847 120 458 

Celkem  290 2546 165 864 

ročně 
V okrese Hodonín byla spočtena regionální potřebnost psychiatrické péče pro cca 864 osob 

s duševní nemocí potřebující komplexní péči. V okresu Hodonín nejsou k dispozici žádná 

lůžka v lůžkových zařízeních psychiatrické péče. 

Pokud se podíváme na terénní služby pro tuto cílovou skupinu v okrese Hodonín, pak 

terénní sociální rehabilitace (zabezpečovaná terénními týmy) má kapacitu 27 klientů. 

Ambulantní služby mají kapacitu 10 klientů. Bydlení pro tuto cílovou skupinu řeší sociální 

služby chráněné bydlení a chráněné byty (kapacita 12 klientů - z toho SMI 12 klientů) a 

domovy se zvláštním režimem (72 lůžek – z toho SMI 72 lůžek). Zaměstnání pro tuto cílovou 

skupinu poskytují sociálně terapeutické dílny (kapacita 30 klientů - z toho SMI 30 klientů). 

Počet 
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Vyškov 
 
Tabulka č. 9: Výpočet regionální potřebnosti v okrese Vyškov. 

Počet obyvatel: 91 

325 

Počet 

hospitalizací 

v roce 2017 

Počet léčených 

nemocí v roce 

2016 

Počet léčených 

nemocí na 

10 000 obyvatel 

v roce 2016 

Počet lidí 

s duševní 

nemocí 

potřebující 

komplexní péči 

Schizofrenie 86 278 30 172 

Afektivní poruchy 50 404 44 88 

Celkem  136 682 74 260 

 
V okrese Vyškov byla spočtena regionální potřebnost psychiatrické péče pro cca 260 osob s 

duševní nemocí potřebující komplexní péči. V okresu Vyškov nejsou k dispozici žádná lůžka 

v lůžkových zařízeních psychiatrické péče. 

Pokud se podíváme na ambulantní služby pro tuto cílovou skupinu v okrese Vyškov, pak zde 

působí působí terénní sociální rehabilitace Piafa Vyškov. Ambulantní služby mají kapacitu 25 

klientů. Bydlení pro tuto cílovou skupinu řeší sociální služby chráněné bydlení a chráněné 

byty (kapacita 11 klientů - z toho SMI 3 klientů) a domovy se zvláštním režimem (37 lůžek – 

z toho SMI 37 lůžek). Zaměstnání pro tuto cílovou skupinu poskytují sociálně terapeutické 

dílny (kapacita 25 klientů - z toho SMI 25 klientů). 

ročně 
Znojmo 
 
Tabulka č. 10: Výpočet regionální potřebnosti v okrese Znojmo. 

Počet obyvatel: 

113 797 

Počet 

hospitalizací 

v roce 2017 

Počet léčených 

nemocí v roce 

2016 

Počet léčených 

nemocí na 

10 000 obyvatel 

v roce 2016 

Počet lidí 

s duševní 

nemocí 

potřebující 

komplexní péči 

Schizofrenie 156 617 54 354 

Afektivní poruchy 24 721 63 172 

Celkem  180 1338 117 526 

ročně 
V okrese Znojmo byla spočtena regionální potřebnost psychiatrické péče pro cca 526 osob s 

duševní nemocí potřebující komplexní péči. V okrese Znojmo je však k dispozici 25 akutních 

lůžek v lůžkových zařízeních psychiatrické péče.  

Pokud se podíváme na terénní služby pro tuto cílovou skupinu v okrese Znojmo, pak terénní 

sociální rehabilitace (zabezpečovaná terénními týmy) má kapacitu 45 klientů. Bydlení pro 

tuto cílovou skupinu řeší sociální služba domov se zvláštním režimem (60 lůžek – z toho SMI 

60 lůžek). Zaměstnání pro tuto cílovou skupinu poskytují sociálně terapeutické dílny 

(kapacita 15 klientů - z toho SMI 15 klientů).   

  

Počet 

léčených 

nemí na 1  
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 AGREGOVANÉ UKAZATELE NORMATIVNÍ – RELATIVNÍ 

POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

V této kapitole se budeme zabývat normativní – relativní, z úrovně krajů komparativní 

kategorií potřebnosti sociálních služeb. Jedná se o identifikaci potřebnosti v sociální oblasti 

s využitím sekundárních dat a jejich agregací.  

V.2.1. Možnosti a limity využití agregací – relativní komparativní podoby 

potřebnosti služeb sociální prevence na územích Jihomoravského kraje 

Cílem této části zprávy je mj. sofistikovaným a vědeckým přístupem analyzovat relativní 

komparativní potřebnost sociálních služeb a prostřednictvím indikátorů a z nich 

kvantifikovaných indexů, tzv. agregovaných ukazatelů, porovnat tzv. relativní míru 

potřebnosti sociálních služeb v jednotlivých lokalitách – v tzv. obcích s rozšířenou působností 

(dále jen ORP). Na základě výběru relevantních indikátorů a vstupních dat byly srovnávány 

indexy, které bezprostředně vypovídají o trendech a míře výskytu nebo potenciálním výskytu 

konkrétních sociálních jevů a sociálních problémů na konkrétních územích (ORP).  

Komunitní plány sociálních služeb v jednotlivých ORP kumulují řadu potřeb různých cílových 

skupin uživatelů sociálních služeb. V tomto smyslu je také úloha komunitního plánování 

sociálních služeb na lokální úrovni nezastupitelná. 

Bylo by ze strany AUGUR Consulting laciné, neprofesionální a zavádějící uvádět např. 

konkrétní čísla absentujících kapacit u konkrétních typů sociálních služeb v příslušných 

lokalitách26. Toto nejsou zpravidla schopni nebo ochotni pocitově kvalifikovaně odhadnout 

ani lokální komunikační partneři. Žádný typ sociálněvědní analýzy nedokáže, vzhledem ke 

značné dynamice jevů v sociální oblasti, kvantifikovat přesná čísla potřebnosti sociálních 

služeb. Kapacita příslušné služby je z velké části závislá na ochotě a motivaci klientů nebo 

potenciálních klientů tuto službu reálně využívat. V tomto smyslu se zásadně liší služby 

sociální prevence a sociální péče. U služeb sociální péče lze lépe sledovat některé objektivní 

indikátory. Potřebnost služeb sociální péče je možné reliabilně sledovat např. s využitím 

KISSoS27 a jeho modulu Evidence žadatelů a čekatelů sociálních služeb28.    

V rámci realizovaných analýz jsme tedy položili důraz především na normativní  

a komparativní rovinu identifikace potřebnosti služeb sociální prevence na územích obcí 

III. typu. Na jedné straně výsledky agregací relevantních ukazatelů a indikátorů 

charakterizují exaktně relativní – komparativní míru potřebnosti služeb sociální prevence 

v konkrétních sledovaných lokalitách (ORP), na straně druhé v sobě nemohou obsahovat 

všechny ukazatele, např. ukazatele potenciálu využívat místně specifická řešení sociálních 

jevů či provázanost sociální sféry s dalšími souvisejícími segmenty (zdravotnictví, školství, 

trh práce atd.). Proto je potřeba nahlížet na zprostředkované výsledky s určitým odstupem  

a v celém kontextu. Na výsledky analýz je potřeba nahlížet jako na exaktně dosažené, 

                                            
26 Pro tyto účely by bylo potřeba uskutečnit celou řadu dalších terénních doplňkových empirických 
šetření. 
27 Krajský informační systém sociálních služeb. 
28 Tento modul popisujeme v další části této zprávy.  
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nicméně nikoli jako na dogma. Jedná se o souhrn „relativních“ ukazatelů, hodnot, dat  

a informací.  

 

V.2.2. Popis metodiky výpočtů míry normativní – relativní potřebnosti 

sociálních služeb 

Východiskem pro sledování potřebnosti služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji je 

matematicko-statistický model výpočtů indexů a ukazatelů agregovaného typu  

za jednotlivé lokality (ORP) Jihomoravského kraje29. 

Východiskem pro uplatnění matematicko-statistického modelu výpočtů indexů a jejich 

agregací byla operacionalizace tzv. definic jednotlivých typů služeb sociální prevence 

v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Operacionalizace definic 

jednotlivých typů registrovaných služeb sociální prevence nekončila abstraktními pojmy30, 

nýbrž zcela konkrétními indikátory, které navíc mohly nabývat zcela exaktních kvantifikací 

v návaznosti na relevantní dostupné datové zdroje31. Do agregací jednotlivých typů služeb 

sociální prevence tedy vstupovaly indikátory a z nich vypočítané indexy, které vyšly 

z operacionalizace definic32 a byly reálně dohledatelné z datových zdrojů – tedy reálně 

existovaly33. Výčet indexů, které vstupují do výpočtů agregací pro jednotlivé typy 

registrovaných služeb sociální prevence, byl široce diskutován nejen v rámci řešitelského 

týmu, ale i s některými dalšími odborníky na sociální práci a sociální politiku. Výsledkem je 

kompromis při výběru indikátorů i způsobu výpočtů agregací.   

Přesný postup agregací je popsán v příloze č. X. 1. této závěrečné zprávy. Vzhledem 

k zachování přehlednosti této závěrečné zprávy jsme si dovolili uvést do této přílohy také 

tabulky obsahující podrobnou metodiku výpočtu agregovaného ukazatele. 

V další části této kapitoly jsou prezentovány agregované ukazatele relativní potřebnosti 

jednotlivých druhů služeb sociální prevence34 na konkrétních územích35 Jihomoravského 

kraje. Jedná se o významné grafické rezultáty této zprávy, neboť kumulují velké množství 

vstupních indikátorů a dat v agregované podobě.    

                                            
29 Vybrané typy služeb sociální prevence nebyly do analýzy zahrnuty (domy na půl cesty, terapeutické 
komunity, raná péče, telefonická krizová pomoc) z důvodu minimálního zastoupení v kraji, 
nadregionální působnosti nebo neexistence specifických statistických dat pro výpočet relativní 
potřebnosti těchto služeb sociální prevence. 
30 Např. neuspokojivé rodinné zázemí, neuspokojivé bydlení nebo nezaměstnanost. 
31 Např. počty příspěvků na bydlení, počty doplatků na bydlení, počty dávek v hmotné nouzi, počty 
dlouhodobě nezaměstnaných atd. 
32 Jednotlivých typů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
33 Cílem bylo zajistit longitudinálnost celého projektu sledování relativní potřebnosti sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji. Bylo by irelevantní zahrnovat do výpočtů agregací ukazatele – indikátory, které 
se např. nesledují ve všech ORP nebo se nesledují pravidelně. 
34 Vybrané typy služeb sociální prevence nebyly po dohodě se zadavatelem do analýzy zahrnuty 
(domy na půl cesty, terapeutické komunity, raná péče, telefonická krizová pomoc) z důvodu 
minimálního zastoupení v kraji, nadregionální působnosti nebo neexistence specifických statistických 
dat pro výpočet relativní potřebnosti těchto služeb sociální prevence. 
35 V ORP.  
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Je však potřeba upozornit, že agregace sekundárních dat nezohledňují např. existující typy 

sociálních služeb na příslušných územích, jejich kapacity a nezohledňují ani artikulované 

nebo neartikulované potřeby uživatelů sociálních služeb na těchto územích. Agregace 

vstupních sekundárních dat – indikátorů a indexů uvedené v následujících grafech 

dokumentují informace o míře výskytu určitých sociálních jevů a sociálních problémů ve 

sledovaných lokalitách36.   

 

V.2.3. Služby sociální prevence 

Azylové domy pro matky s dětmi 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 16 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb azylových domů pro matky s dětmi je v Brně, dále pak v ORP Hodonín, v ORP 

Znojmo a v ORP Kyjov.  

  

                                            
36 Na jedné straně výsledky agregací relevantních ukazatelů a indikátorů exaktně charakterizují míru 
relativní potřebnosti konkrétních služeb sociální prevence v konkrétních sledovaných lokalitách (ORP), 
na straně druhé v sobě nemohou obsahovat některé tzv. měkké ukazatele (specifika lokality) a také 
ukazatele místního potenciálu využívat např. aktivistická řešení sociálních jevů, institucionální řešení 
sociálních patologií z místní úrovně, provázanost sociální sféry s dalšími souvisejícími segmenty atd. 
Proto je potřeba nahlížet zprostředkované výsledky s určitým odstupem a v celém kontextu. Je 
potřeba nahlížet na výsledky analýz jako na exaktně dosažené, ale nikoli jako na dogma. Jedná se o 
souhrn relativních ukazatelů, hodnot a dat. 
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Graf č. 20: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti azylových domů pro matky s dětmi  
v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje. 

 

 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 15 

azylových domů pro matky s dětmi.  

 
Tabulka č. 11: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – azylové 
domy pro matky s dětmi.  

ORP Počet služeb Počet lůžek – pobytová forma 

Blansko 2 52 

Boskovice 1 27 

Brno 6 242 

Břeclav 1 40 

Hodonín 1 35 

Kyjov 1 7 

Moravský Krumlov 1 7 

Vyškov 1 21 

Znojmo 1 43 
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti azylových domů pro 
matky s dětmi v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 16 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Azylové domy pro jednotlivce 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 11 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb azylových domů pro jednotlivce je ve Statutárním městě Brně, dále pak v ORP 

Hodonín, v ORP Znojmo a v ORP Kyjov.  

Graf č. 21: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti azylových domů pro jednotlivce  
v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje. 

 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do Krajské sítě sociálních služeb celkem 7 

azylových domů pro jednotlivce.  
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti azylových domů 
pro jednotlivce v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 11 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Tabulka č. 12: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – azylové 
domy pro jednotlivce. 

ORP Počet služeb Počet lůžek – pobytová forma 

Brno 4 198 

Břeclav 1 30 

Hodonín 1 21 

Znojmo 1 45 

 

Intervenční centra 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 6 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

intervenčních center je ve správním obvodu ORP Rosice, dále pak v ORP Ivančice, v ORP 

Blansko a v ORP Pohořelice.  
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Graf č. 22: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti intervenčních center v jednotlivých ORP 
Jihomoravského kraje. 

 
 

Jediné intervenční centrum v Jihomoravském kraji sídlí v Statutárním městě Brně, avšak 

působnost má v celém Jihomoravském kraji. Jeho časová dostupnost služby za týden je 

48 hodin. 

Kontaktní centra 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 10 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb kontaktních center je ve Statutárním městě Brně, dále pak v ORP Znojmo, v ORP 

Hodonín a v ORP Mikulov.  
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti intervenčních center 
v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 6 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Graf č. 23: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti kontaktních center v jednotlivých ORP 
Jihomoravského kraje. 

 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do Krajské sítě sociálních služeb celkem 7 

kontaktních center.  

 
Tabulka č. 13: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – kontaktní 
centra. 

ORP Počet služeb Časová dostupnost služby za týden 

Brno 3 40 hodin týdně (každé kontaktní centrum) 

Břeclav 1 42,5 hodin týdně 

Hodonín 1 40 hodin týdně 

Kyjov 1 44 hodin týdně 

Znojmo 1 40 hodin týdně 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

SLAVKOV U BRNA

HUSTOPEČE

ŠLAPANICE

BLANSKO

ŽIDLOCHOVICE

POHOŘELICE

TIŠNOV

ROSICE

VYŠKOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

KUŘIM

IVANČICE

BUČOVICE

BOSKOVICE

VESELÍ NAD MORAVOU

BŘECLAV

KYJOV

MIKULOV

HODONÍN

ZNOJMO

BRNO

6,50

9,00

9,30

9,40

10,70

12,70

12,70

13,10

15,50

15,70

15,90

16,10

17,10

18,20

18,60

20,20

20,80

21,00

26,80

26,90

30,30

Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti kontaktních center
v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 10 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Krizová pomoc 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 12 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb krizové pomoci je ve správním obvodu ORP  Znojmo, dále pak ve Statutárním 

městě Brně, v ORP Hodonín a v ORP Kyjov.   

 
Graf č. 24: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti krizové pomoci v jednotlivých ORP Jihomoravského 
kraje. 

 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 4 

služby krizové pomoci.   
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti krizové pomoci v 
jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 12 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Tabulka č. 14: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – krizová 
pomoc. 

ORP Počet služeb Časová dostupnost služby za týden 

Blansko 1 32,5 hodin týdně 

Brno 2 48 hodin týdně + 168 hodin týdně  

Znojmo 1 30 hodin týdně 

 

Nízkoprahová denní centra 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo 11 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb nízkoprahových denních center je ve Statutárním městě Brně, dále pak 

v ORP Hodonín, v ORP Znojmo a v ORP Kyjov.  
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Graf č. 25: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti nízkoprahových denních center v jednotlivých ORP 
Jihomoravského kraje. 

 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 5 

služeb nízkoprahových denních center.   

 
Tabulka č. 15: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – 
nízkoprahová denní centra. 

ORP Počet služeb Časová dostupnost služby za týden 

Blansko 1 35 hodin týdně 

Brno 2 35 hodin týdně + 27 hodin týdně  

Břeclav 1 26,5 hodin týdně 

Hodonín 1 40 hodin týdně 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 11 indexů. 
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti nízkoprahových denních 
center v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 11 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je ve správním obvodu ORP  Znojmo, 

dále pak v ORP Kyjov, ve Statutárním městě Brně a v ORP Židlochovice.  

 
Graf č. 26: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 
v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje. 

 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 19 

služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.   
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti nízkoprahových zařízení 
pro děti a mládež v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 11 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Tabulka č. 16: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 

ORP Počet služeb Časová dostupnost služby za týden 

Blansko 2 40 hodin týdně + 40 hodin týdně 

Brno 11 48 hodin týdně + 40 hodin týdně (4 služby) + 25 

hodin týdně + 23,5 hodin týdně + 20 hodin týdně 

(2 služby) + 16 hodin týdně + 15 hodin týdně 

Hodonín 1 24 hodin týdně 

Kyjov 1 24 hodin týdně 

Moravský Krumlov 1 28 hodin týdně 

Tišnov 1 28,5 hodin týdně 

Znojmo  1 30 hodin týdně 

Židlochovice 1 21 hodin týdně 

 

Noclehárny 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 11 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb nocleháren je ve Statutárním městě Brně, dále pak v ORP  Hodonín, 

v ORP  Znojmo a v ORP  Kyjov.  
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Graf č. 27: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti nocleháren v jednotlivých ORP Jihomoravského 
kraje. 

 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 7 

nocleháren.   

 
Tabulka č. 17: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – 
noclehárny. 

ORP Počet služeb Počet lůžek - pobytová forma 

Blansko 1 15 lůžek 

Brno 4 161 lůžek 

Hodonín 1 20 lůžek 

Znojmo  1 7 lůžek 
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti nocleháren
v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 11 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Služby následné péče 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 10 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb následné péče je ve Statutárním městě Brně, dále pak v ORP Hodonín, 

v ORP  Znojmo a v ORP  Mikulov.  

Graf č. 28: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti služeb následné péče v jednotlivých ORP 
Jihomoravského kraje. 

 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 2 

služby následné péče. Obě sídlí v Brně a jejich působnost je také limitována ORP Brno-
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti služeb následné péče
v  jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 10 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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město. Služby následné péče poskytovatele Renadi, o.p.s. jsou dostupné 40 hodin týdně a 

služby následné péče poskytovatele Lotos - doléčovací centrum, o. p. s. jsou dostupné 168 

hodin týdně.  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo 14 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je ve Statutárním městě Brně, dále pak  

v ORP Hodonín, v ORP Znojmo a v ORP Kyjov.  

Graf č. 29: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v 
jednotlivých ORP Jihomoravského kraje. 
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi v jednotlivých ORP Jihomoravského 

kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 14 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 18 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.   

 
Tabulka č. 18: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

ORP Počet služeb Časová dostupnost služby za týden 

Blansko 1 36,5 hodin týdně 

Boskovice 1 18 hodin týdně 

Brno 7 48 hodin týdně (2 služby) + 45 hodin týdně + 40 

hodin týdně (2 služby) + 20 hodin týdně + 17 

hodin týdně 

Hodonín 1 42 hodin týdně 

Ivančice 1 40 hodin týdně 

Kuřim 1 40 hodin týdně 

Kyjov  2 40 hodin týdně + 26 hodin týdně 

Mikulov 1 45 hodin týdně 

Rosice 1 40 hodin týdně 

Veselí nad Moravou 1 29,5 hodin týdně 

Vyškov 2 40 hodin týdně (každá ze služeb) 

Znojmo 1 40 hodin týdně 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 9 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je v ORP Veselí 

nad Moravou a v ORP Kyjov, dále pak v ORP Hodonín a v ORP Boskovice.  
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Graf č. 30: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje. 

 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 7 

sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.   

 
Tabulka č. 19: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

ORP Počet služeb Časová dostupnost služby za týden 

Brno 2 52 hodin týdně + 23 hodin týdně 

Břeclav 2 40 hodin týdně + 29 hodin týdně 

Veselí nad Moravou 1 22 hodin týdně 

Vyškov 2 40 hodin týdně  
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti  sociálně aktivizačních 
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 9 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Sociálně terapeutické dílny 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 10 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb sociálně terapeutických dílen je v ORP Hodonín, dále pak v ORP Veselí nad 

Moravou, v ORP Kyjov a v ORP Boskovice.  

 
Graf č. 31: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti sociálně terapeutických dílen v jednotlivých ORP 
Jihomoravského kraje. 

 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 10 

sociálně terapeutických dílen.   
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti sociálně terapeutických 
dílen v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo  10 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Tabulka č. 20: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – sociálně 
terapeutické dílny. 

ORP Počet služeb Časová dostupnost služby za týden 

Blansko 1 30 hodin týdně 

Boskovice 1 42,5 hodin týdně 

Brno 3 37,5 hodin týdně + 32,5 hodin týdně + 33,5 

hodin týdně 

Hustopeče 1 50 hodin týdně  

Šlapanice 1 37,5 hodin týdně 

Veselí nad Moravou 1 35 hodin týdně  

Vyškov 1 35 hodin týdně  

Znojmo 1 38 hodin týdně  

 

Sociální rehabilitace pro osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 12 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb sociální rehabilitace pro osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením je  

ve Statutárním městě Brně, dále pak v ORP Hodonín, v ORP Znojmo a v ORP Kyjov.  
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Graf č. 32: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti služeb sociální rehabilitace pro osoby v krizi 
a osoby ohrožené sociálním vyloučením v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje. 

 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 3 

služby sociální rehabilitace pro osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.  

 
Tabulka č. 21: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – sociální 
rehabilitace pro osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

ORP Počet služeb Časová dostupnost služby za týden 

Brno 2 40 hodin týdně (každá ze služeb) 

Vyškov 1 45 hodin týdně  
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti sociální rehabilitace 
osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 12 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 9 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením je v ORP Veselí nad 

Moravou, v ORP Hodonín, v ORP Kyjov a v ORP Boskovice.  

 
Graf č. 33: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti služby sociální rehabilitace pro osoby se 
zdravotním postižením v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje. 

 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 14 

služeb sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením.  
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Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti sociální rehabilitace pro 
osoby  se zdravotním postižením v jednotlivých ORP 

Jihomoravského kraje

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovalo 9 indexů. Čím je hodnota agregovaného 
ukazatele v grafu vyšší, tím je míra relativní potřebnosti větší.
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Tabulka č. 22: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – sociální 
rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. 

ORP Počet služeb Časová dostupnost služby za týden 

Brno 8 50 hodin týdně + 40 hodin týdně (4 služby) + 34 

hodin týdně + 33 hodin týdně + 29,5 hodin týdně 

Hodonín 2 30 hodin týdně + 40 hodin týdně  

Kyjov 1 40 hodin týdně 

Tišnov 1 50 hodin týdně 

Veselí nad Moravou 1 39 hodin týdně 

Znojmo 1 35 hodin týdně 

 

Terénní programy 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 10 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

služeb terénních programů je ve Statutárním městě Brně, dále pak v ORP Hodonín,  

v ORP Znojmo a v ORP Kyjov.  
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Graf č. 34: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti terénních programů v jednotlivých ORP 
Jihomoravského kraje. 

 
 
 

V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 12 

služeb terénních programů.  

 
Tabulka č. 23: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – terénní 
programy. 

ORP Počet služeb Časová dostupnost služby za týden 

Blansko 2 40 hodin týdně + 35 hodin týdně 

Brno 8 40 hodin týdně (6 služeb) + 36 hodin týdně + 28 

hodin týdně 

Vyškov 1 32 hodin týdně 

Znojmo 1 30 hodin týdně 
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Tlumočnické služby 

Do výpočtu agregovaného ukazatele vstupovaly jednotlivé indexy s určitými váhami. Jejich 

přehled, spolu s výpočtem indexu, zdrojem vstupních dat a aktuálností dat, je znázorněn 

v příloze této závěrečné zprávy. Do výpočtu agregovaných ukazatelů prezentovaných 

v následujícím  grafu vstupovalo celkem 9 indexů. 

Jak vyplývá z výsledků uvedených v následujícím grafu, největší míra relativní potřebnosti 

tlumočnických služeb je ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou, dále pak 

v ORP Hodonín, v ORP Kyjov a v ORP Boskovice.  

 
Graf č. 35: Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti tlumočnických služeb v jednotlivých ORP 
Jihomoravského kraje. 
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V Jihomoravském kraji je v roce 2019 zařazeno do krajské sítě sociálních služeb celkem 3 

tlumočnické služby.  

 
Tabulka č. 24: Počty služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb dle jednotlivých ORP – 
tlumočnické služby. 

ORP Počet služeb Časová dostupnost služby za týden 

Brno 1 41 hodin týdně  

Břeclav 1 40 hodin týdně  

Veselí nad Moravou 1 40 hodin týdně  
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 VYMEZENÍ A STRUKTURA REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI  

Východiskem pro strukturaci jednotlivých sociálních služeb je jejich členění podle zákona  

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách na služby sociální péče, sociální prevence  

a odborného sociálního poradenství.  

Celkem je v Jihomoravském kraji 520 registrovaných sociálních služeb37. Nadpoloviční 

většinu těchto služeb tvoří služby sociální péče, více než třetinu služby sociální prevence 

a více než jednu desetinu služby sociálního poradenství. Názorně dokumentuje počty 

registrovaných sociálních služeb následující tabulka č. 1.  
 
Tabulka č. 25: Počty registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji.  

 Počet služeb 

v JMK celkem 

Služby sociální 

péče 

Služby sociální 

prevence 

Sociální 

poradenství 

Rok 2012 527 268 191 68 

Rok 2019 520 285 177 58 

Zdroj: KISSoS JMK, Registr poskytovatelů sociálních služeb.      

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

  

V roce 2019 je v krajské síti zařazeno celkem 427 služeb38. Nadpoloviční většinu těchto 

služeb tvoří služby sociální péče, necelou třetinu služby sociální prevence a necelou jednu 

desetinu služby sociálního poradenství. Názorně výše uvedené informace dokumentuje 

následující tabulka č. 2. 

 
Tabulka č. 26: Počet sociálních služeb v JMK zařazených v krajské síti podle jejich druhu.  

 Počet služeb 

v JMK celkem 

Služby sociální 

péče 

Služby sociální 

prevence 

Sociální 

poradenství 

Rok 2016 494 275 172 47 

Rok 2019 426 253 138 35 

Zdroj: KISSoS JMK, Registr poskytovatelů sociálních služeb.      

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

                  

Rozdělení registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji podle převažující formy 

poskytování dokumentuje tabulka č. 3. Pokud se zaměříme na sociální služby zařazené 

v krajské síti pro rok 2019, nejvíce sociálních služeb (celkem 154 sociálních služeb) je 

poskytováno převážně pobytovou formou, celkem 149 sociálních služeb uvedlo svou 

převažující formu ambulantní a celkem 112 sociálních služeb je převážně poskytováno 

terénně.  

 

  

                                            
37 Zdrojem dat je Krajský informační systém sociálních služeb ke dni 7. února 2019.  
38 Zdrojem dat je Krajský informační systém sociálních služeb ke dni 7. února 2019.  
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Tabulka č. 27: Počet sociálních služeb v krajské síti JMK podle převažující formy jejich poskytování. 

Rok 2019 Celkem Pobytová forma Ambulantní Terénní 

Počet služeb 

v krajské síti 

JMK  

427 154 149 112 

Zdroj: KISSoS JMK.                  Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Rozdělení počtu registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji podle jednotlivých 

druhů je dokumentováno v následující tabulce.  

Tabulka č. 28: Počet sociálních služeb v JMK podle jednotlivých druhů v roce 2019. 

Druh služby Počet služeb 
v JMK  

Z toho: 
v krajské síti 

Odborné sociální poradenství  58 35 

Služby sociální péče 

Osobní asistence  21 19 

Pečovatelská služba  58 53 

Tísňová péče  2 1 

Průvodcovské a předčitatelské služby  2 1 

Podpora samostatného bydlení  1 1 

Odlehčovací služby  25 19 

Centra denních služeb  11 11 

Denní stacionáře 25 24 

Týdenní stacionáře  7 6 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  19 16 

Domovy pro seniory  47 42 

Domovy se zvláštním režimem  40 35 

Chráněné bydlení  26 24 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních  1 1 

Služby sociální prevence 

Raná péče  7 5 

Telefonická krizová pomoc 3 1 

Tlumočnické služby  8 3 

Azylové domy  22 21 

Domy na půl cesty  2 1 

Kontaktní centra  8 7 

Krizová pomoc  4 4 

Intervenční centra  1 1 

Nízkoprahová denní centra  5 5 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  19 19 

Noclehárny  7 7 

Služby následné péče  7 2 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  20 18 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením  

15 6 
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Sociálně terapeutické dílny  11 10 

Terapeutické komunity  2 0 

Terénní programy  13 11 

Sociální rehabilitace  23 17 

CELKEM 520 427 
Zdroj: KISSoS JMK, Registr poskytovatelů sociálních služeb.    

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji je možné vymezit také formou mapových 

rezultátů. V tomto případě bychom však suplovali funkcionality Elektronického katalogu 

sociálních služeb, který je součástí Krajského informačního systému sociálních služeb. 

Elektronický katalog sociálních služeb je dostupný na adrese: https://socialnisluzby.kr-

jihomoravsky.cz/. Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje vznikl v roce 

2018 v rámci individuálního projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji“, registrační číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002269, financovaného z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. Elektronický 

katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje byl vytvořen pro širokou veřejnost jako 

moderní on-line nástroj zvyšující dostupnost informací o možnostech využívání sociálních 

služeb v Jihomoravském kraji.  

Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje byl vytvořen pro potenciální 

uživatele sociálních služeb, jejich rodinné příslušníky a jejich blízké. Současně je přínosem 

také pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mohou katalog využít jako nástroj k poskytnutí 

základního sociálního poradenství pro své uživatele. Cílem katalogu je nabídnout 

nejvhodnější sociální službu nebo přehled sociálních služeb, které pomohou řešit konkrétní 

životní situaci či potřebu. 

Sociální služby lze v katalogu vyhledávat podle těchto kritérií: 

• cílové skupiny, 

• klíčová slova, 

• životní situace. 

Pro vyhledání je možné použít také záložku „Podrobné vyhledávání“. Zobrazený seznam 

služeb lze vždy zpřesnit a zúžit prostřednictvím nabízených filtrů. 

V katalogu můžete dále získat informace o: 

• konkrétních poskytovatelích sociálních služeb v Jihomoravském kraji (detail služby), 

• oblastech řešených na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje (kontakty), 

• kontaktech na tísňové linky a další důležité subjekty. 

Elektronický katalog sociálních služeb také umožňuje výsledky zobrazovat ve formě 

mapových rezultátů.  
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Pro správu sociální sítě i dalších agend v sociální oblasti byl v Jihomoravském kraji vyvinut 

Krajský informační systém sociálních služeb (KISSoS). Jedná se o komplexní řešení agend  

v sociální oblasti pro úroveň kraje, obcí III. typu, zřizovatelů a poskytovatelů sociálních 

služeb. 

Informační systém obsahuje základní data o síti sociálních služeb a nástroje pro řízení 

přístupu, správu uživatelů a dat. Do systému jsou zařazeny všechny poskytované sociální 

služby a jejich poskytovatelé na území kraje, přičemž poskytovaná služba je základní entita, 

ke které se vztahují všechny informace. 

Krajský informační systém sociálních služeb umožňuje poskytovatelům sociálních služeb 

srovnávání vlastních výsledků se stejnými/obdobnými službami, sdílení dobré praxe, 

modelaci služby do budoucna, vzájemnou výměnu informací a zkušeností. Informační 

systém obsahuje základní data o sociální síti a nástroje pro řízení přístupu, správu uživatelů 

a dat. V systému jsou také základní číselníky (číselník míst, v systému se spravuje číselník 

sociálních služeb, číselník benchmarkingových skupin). V Krajském informačním systému 

sociálních služeb jsou evidovány všechny poskytované sociální služby a jejich poskytovatelé 

na území Jihomoravského kraje.   

Krajský informační systém sociálních služeb v Jihomoravském kraji obsahuje jádro systému 

s evidencí uživatelů systému, zásadní modul Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb, 

Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje, Modul pro výpočet vyrovnávací 

platby, modul Krajská síť sociálních služeb, modul Výkaznictví MPSV, modul Obec, modul 

Administrace dokumentů a modul Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb. 

V rámci analýzy potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji byl KISSoS produktivně 

využit jako zdroj řady sekundárních dat pro naplňování cílů analýzy. Kromě KISSoS bylo 

pracováno se sekundárními údaji, které zprostředkovaly veřejné instituce.   

 

V.3.1. Identifikace nabídky a poptávky po pobytových sociálních 

službách 

Východiskem pro níže zprostředkovaná data je právě Krajský informační systém sociálních 

služeb (KISSoS), konkrétně modul Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb. Modul 

Evidence uživatelů a žadatelů sociálních služeb slouží pro potřeby Jihomoravského kraje mj. 

k on-line detailnímu monitoringu žadatelů a uživatelů služeb sociální péče (domovy pro 

seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením) 

poskytovaných pobytovou formou. 

Klienti, žadatelé i tzv. čekatelé na zařazení do služby jsou v modulu evidování na základě 

unikátního kódu. Modul garantuje anonymitu všech osob evidovaných v systému. 

Na základě těchto unikátních kódů je modul schopen vygenerovat informace o počtech 

stávajících klientů jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, o počtech žadatelů 

o službu – tzv. čekatelů na zařazení do služby, dále pak o počtech neuspokojených žadatelů 

o službu.  Modul také mj. podporuje kontrolu duplicit při zadávání nového žadatele. Na 
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základě unikátního kódu je systém schopen vyhodnotit, zdali je žadatel o zařazení do služby  

v systému již veden. Duplicity je možné filtrovat podle druhu služeb a dalších kritérií. 

  

K 20. 2. 2019 bylo v modulu Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb evidováno 

celkem 6 898 klientů. Nejvyšší počet klientů evidují domovy se zvláštním režimem (celkem  

3 170 klientů), dále domovy pro seniory (celkem 2 609 klientů) a domovy pro osoby se 

zdravotním postižením (celkem 1 119 klientů).  

 
Graf č. 36: Počty klientů dle jednotlivých druhů služeb sociální péče poskytovaných pobytovou formou. 

  
 

Pokud se zaměříme na počty klientů s jednotlivými stupni příspěvku na péči, pak více než 

čtvrtina klientů (25,5 %) sledovaných pobytových služeb má přiznán IV. stupeň příspěvku  

na péči. Příspěvek na péči ve III. stupni má přiznána také více než čtvrtina klientů (28,1 %) 

sledovaných pobytových služeb.  Příspěvek na péči ve II. stupni má přiznána více než pětina 

klientů (21,4 %). Příspěvek na péči v I. stupni má přiznána desetina klientů (10,4 %) 

sledovaných služeb sociální péče. Více než sedmina klientů (14,6 %) služeb sociální péče 

nemá přiznán příspěvek na péči. Podrobně jsou data uvedena v následující tabulce.   

 
Tabulka č. 29: Přehled o počtech klientů s jednotlivými stupni příspěvku na péči. 

Stupeň příspěvků 

Celkem Z toho 

zažádalo 

o vyšší stupeň 
Absolutní  Relativní (v %) 

Klienti bez přiznaného příspěvku na péči  1 005 14,6 % 585 

Klienti s přiznaným příspěvkem na péči  

v I. stupni 
714 10,4 % 235 

Klienti s přiznaným příspěvkem na péči  

ve II. stupni 
1 475 21,4 % 308 

Klienti s přiznaným příspěvkem na péči  

ve III. stupni 
1 935 28,1 % 176 

Klienti s přiznaným příspěvkem na péči  

ve IV. stupni 
1 762 25,5 % - 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 
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K 20. 2. 2019 bylo v modulu Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb evidováno 

celkem 5 866 žadatelů39. Nejvyšší počet žadatelů evidují domovy pro seniory (celkem 3 368 

žadatelů), dále domovy se zvláštním režimem (celkem 2 204 žadatelů) a domovy pro osoby 

se zdravotním postižením (celkem 124 žadatelů). Graf následně dokumentuje také počty 

duplicitních žadatelů, tzn. žadatelů, kteří podali více než 1 žádost o zařazení do daného 

druhu služby.   
 
Graf č. 37: Počty žadatelů a duplicitních žadatelů dle jednotlivých druhů služeb sociální péče 
poskytovaných pobytovou formou. 

  
 

K 20. 2. 2019 bylo evidováno v modulu Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb 

celkem 3719 čekatelů40, tedy osob – žadatelů, u kterých proběhlo sociální šetření, a osoba 

byla shledána ohroženou v důsledku nepříznivé sociální situace41. Nejvyšší počet čekatelů 

evidují domovy pro seniory (celkem 1 907 čekatelů), dále domovy se zvláštním režimem 

(celkem 1 618 čekatelů) a domovy pro osoby se zdravotním postižením (celkem 194 

čekatelů). Graf dokumentuje také počty duplicitních čekatelů, tzn. čekatelů, kteří jsou 

evidováni ve více než jedné sociální službě.  
 

  

                                            
39 Žadatel = osoba, která má o poskytovanou sociální službu zájem a vyplnila žádost o zařazení do 
služby. 
40 Nepříznivá sociální situace = oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého 
zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 
společností, sociálně znevýhodňující prostředí… nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci 
tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu přes sociálním vyloučením. Definované 
v § 3 ZSS 108/2006.  
41 Čekatel = osoba, u které již proběhlo místní šetření, a osoba byla shledána ohroženou v důsledku 
nepříznivé sociální situace. 
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Graf č. 38: Počty čekatelů a duplicitních čekatelů dle jednotlivých druhů služeb sociální péče 
poskytovaných pobytovou formou. 
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VI. EMPIRICKÁ – ANALYTICKÁ ČÁST 

 INSTITUCIONÁLNĚ DEKLAROVANÁ POTŘEBNOST V SOCIÁLNÍ 

OBLASTI – OBCE III. TYPU 

VI.1.1. Způsob sběru dat 

Východiskem pro naplnění zadání bylo uplatnění dotazníkového šetření, tedy kvantitativního 

metodologického přístupu. Podkladem pro dotazování byl zadavatelem schválený zjišťovací 

nástroj – dotazník s uzavřenými i otevřenými zjišťovacími otázkami.  

Celkem bylo osloveno všech 21 ORP. Sběr dat proběhl v termínu září až říjen 2018.  

Na dotazníkové šetření mezi obcemi III. typu navazovalo šetření s využitím kvalitativní 

výzkumné strategie. Jednalo se o polostandardizované rozhovory s komunikačními 

partnery z jednotlivých ORP, nejčastěji vedoucími odboru sociálních věcí, 

koordinátory komunitního plánování sociálních služeb a dalšími. Cílem bylo 

prohloubit vhled do problematiky KPSS na úrovni obce III. typu, identifikovat 

relevantnost a reliabilitu informací o potřebnosti sociálních služeb pro jednotlivé 

cílové skupiny, intenzitu a kvalitu spolupráce obcí III. typu s menšími obcemi I. a II. 

typu a řadu dalších zjišťovacích indikátorů. 

 

VI.1.2. Mapování potřeb u jednotlivých cílových skupin  

Jak uvádíme výše, jednotlivá ORP v rámci procesu KPSS realizují řadu empirických aktivit 

s cílem mapovat potřeby obyvatel v sociální oblasti. 42 

Potřeby u cílové skupiny seniorů mapuje celkem 16 obcí III. typu, potřeby u rodin s dětmi 

mapuje celkem 13 obcí III. typu. Celkem 12 obcí III. typu mapuje potřeby u cílových skupin 

osoby bez přístřeší, osoby s duševním onemocněním a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a osoby v krizi. Podrobně jsou výsledky dokumentovány v následujícím grafu. 

 
  

                                            
42 Podrobně jsou konkrétní empirické aktivity rozpracovány v kapitole č. VI.2 této závěrečné zprávy.  
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Graf č. 39: Mapujete potřeby u daných cílových skupin v rámci pracovních skupin komunitního plánování 
sociálních služeb, nebo celkově v rámci procesu komunitního plánování? 
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VI.1.3. Identifikace nezajištěných potřeb u jednotlivých cílových skupin  

Senioři 

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny senioři uvedlo celkem 16 obcí III. typu.   

Na základě analýzy dotazníkového šetření a polostandardizovaných rozhovorů s rozhodujícími komunikačními partnery v obcích III. typu bylo 

identifikováno, že u cílové skupiny senioři nedostačují současné kapacity v  službách sociální péče poskytovaných pobytovou formou. Celkem 

9 zástupců ORP uvedlo, že absentují kapacity v domovech pro seniory a 7 zástupců ORP uvedlo, že absentují kapacity i v domovech se 

zvláštním režimem. Jako kapacitně nedostačující byly vyhodnoceny i terénní služby sociální péče (zejména pečovatelská služba). Jako zcela 

absentující byly označeny odlehčovací pobytové sociální služby. Zástupci Brna se vyjádřili, že je nedostatečně zastoupena hospicová péče 

pobytového i terénního typu. Téměř všichni komunikační partneři z jednotlivých ORP se shodli, že schází kapacity bydlení pro nízkopříjmové 

seniory ohrožené bezdomovectvím. 

 
Tabulka č. 30: Mapování potřeb cílové skupiny – Senioři.  

ORP (Nezajištěné) potřeby u seniorů Možné kroky pro zajištění 
potřeby 

Současné nakládání s nezajištěnou potřebou Doporučení pro JMK 

Brno 

Ve městě Brně chybí především 
odlehčovací služby pro občany 
upoutané na lůžku, stejně tak 
hospicová péče pobytového i 

terénního typu. 
Je také nedostatečná kapacita 

v domovech pro seniory a 
v domovech se zvláštním režimem, 
zejména pro osoby se IV. stupněm 

závislosti. 

Je potřeba vybudovat 
bezbariérové lůžkové zařízení 
o kapacitě min. 15 lůžek a dále 
navýšit kapacity odlehčovacích 
služeb a domovů se zvláštním 

režimem a navýšit kapacity 
center denních služeb pro 

seniory s demencí či 
Alzheimerovou chorobou. 

Je plánováno vybudování zařízení 
poskytujícího pobytové odlehčovací služby 

dospělým osobám s kombinovaným 
postižením (Betanie – křesťanská pomoc, z. 

ú.), dále je plánována výstavba pobytové 
odlehčovací služby (Diecézní charita Brno) a 

navýšení kapacit u terénní odlehčovací služby 
(Hospic sv. Alžběty o. p. s.) a rozšíření 

kapacity centra denních služeb (Diakonie 
ČCE – středisko v Brně). 

- 

Hodonín 
Nedostatek míst v denním stacionáři 
– kapacita neodpovídá poptávce po 

službě. Absentuje pobytová 

Rozšíření kapacit denního 
centra. 

Zařadit tuto službu do priorit 

Potřeba se daří z části naplňovat v rámci 
současné kapacity denního centra. 

S předstihem 1 roku je nutné rezervovat místo 

Rozšíření kapacit 
denního centra. 

Zařadit tuto službu 
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odlehčovací služba. rozvoje JMK na rok 202043. v Kyjově. do priorit rozvoje 
JMK na rok 2020. 

Slavkov  
u Brna 

V ORP chybí pobytová sociální 
služba (domov pro seniory) a 

odlehčovací služba. 

Vybudovat domov pro seniory, 
zajistit odlehčovací službu. 

Zvýšení kapacity pečovatelské služby, 
využívání odlehčovacích služeb z jiných ORP 

a plán vzniku místní odlehčovací služby. 
- 

Blansko 
Nestatečná kapacita v pobytových 

službách. 

Posílit kapacitu pobytových 
služeb a domů s pečovatelskou 
službou s rozšířenou provozní 

dobou. 

Pomoc je zajišťována terénními službami, na 
omezenou dobu využití pobytové odlehčovací 

služby (mimo okres), dům s pečovatelskou 
službou s 24hod provozem. 

Posílit kapacitu 
pobytových služeb a 

domů 
s pečovatelskou 

službou s rozšířenou 
provozní dobou. 

Bučovice 
Navýšení kapacity pobytových 
služeb typu domov pro seniory. 

Realizace výstavby domova 
pro seniory v Bučovicích. 

Využíváme nabídky okolních zařízení 
(Vyškov, Habrovany, Újezd…). 

V Bučovicích je 
plánována výstavba 
domova pro seniory, 

realizuje ji JMK. 

Hustopeče 

Chybí kapacity v terénních službách 
v rámci celého ORP (OA + PS), 
dále pak pobytová služba pro 

seniory (DpS, DZR). 

Navýšení úvazků v síti JMK pro 
OA, případně pak PS, vznik 

DS, popř. DZR na území ORP. 

Bohužel se nedaří potřeby saturovat, lidé 
končí v LDN v obou skupinách, popř. pak 

v dalekých zařízeních. 

Plánovat služby 
s ohledem na situaci 
v jednotlivých ORP, 

aby došlo k tzv. 
„lokálnímu síťování“. 

Ivančice 
 

Domov pro seniory/domov se 
zvláštním režimem. 

Ve spolupráci s JMK v našem 
regionu zřídit. 

V KPSS od r. 2008. 
Umísťováním i mimo kraj. 

Kraj uvádí, že v JMK 
je dostatek těchto 

lůžkových zařízení, 
ale nám neustále 

chybí! Dlouhé čekací 
doby. 

Kuřim 
Odlehčovací pobytová služba, denní 

stacionář, domov pro seniory. 
Dotační programy, fin. 

spoluúčast obcí, kraje, MPSV. 

OS – plánujeme ji zahájit v r. 2019, DS – 
v KPSS, DpS – potřeba je nezajištěna 

celkově, možnost zapojení soukromých 
subjektů. 

Obec i kraj zařadit do 
komunitních plánů a 
podporovat rozvoj 
služeb finančně. 

Kyjov Průběžně se řeší bezbariérovost. - - - 

                                            
43 Ze strany JMK bylo upozorněno, že služba nemůže být zařazena jako priorita pro rok 2020. Tento podnět může být využit či zohledněn až pro rok 2021.   
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Moravský 
Krumlov 

Péče o osoby s různými stupni 
demence a psychiatrickými 

poruchami (v souvislosti s vyšším 
věkem dožití). 

Včasná lékařská péče, síť 
ambulantních a pobytových 

zařízení, posílení terénní 
práce, podpora pečujících 

osob. 

Potřebu zajišťují zdrav. zařízení (ODN, psych. 
nemocnice); kombinace terénních služeb a 

péče rodinných příslušníků, DpS – PS. 

Posílit spec. terénní 
služby v součinnosti 

s lékařskou péčí; 
zvýšit kapacitu 

pobytových služeb. 

Rosice 
Zvyšující se poptávka po 

pečovatelské službě. Pobytové 
sociální služby. 

Navýšení kapacity 
pečovatelských služeb, zajistit 

působnost ve všech obcích 
ORP. 

Na základě přehledu o 
reálných počtech žadatelů 

přizpůsobit kapacity. 

Rozvoj stávajících peč. služeb. 
Potřeba nezajištěna. 

- 

Šlapanice 
Dlouhá čekací doba na přijetí do 

DpS. 
Navýšení počtu míst 

v zařízeních. 
Zajištěním terénní služby a s pomocí 

rodinných příslušníků. 
- 

Tišnov Péče o domácnost a vlastní osobu. 

Rozšířit kapacity PS pro obce I. 
typu v rámci ORP Tišnov + 

možnost převedení úvazků OS 
na PS. 

Klienti jsou odmítání a čekají v pořadnících. 

Jde o to rozšířit 
kapacity současných 

PS. Od roku 2019 
CSS Tišnov. Od roku 

2020 PS Oblastní 
charity Tišnov. Je na 
obcích, aby zajistili 

22% 
spolufinancování + 

možnost 
optimalizace sítě v 

ORP Tišnov. Od roku 
2020 převedení 

kapacit OS na PS 
Oblastní charity 

Tišnov, které budou 
lépe odpovídat 

poptávce klientů. 
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Veselí nad 
Moravou 

Bydlení pro nízkopříjmové seniory 
ohrožené bezdomovectvím. 

Zřízení vhodné formy bydlení 
pro tuto cílovou skupinu. 

Potřeba je nezajištěna celkově, řeší se 
ubytovnami, případně azylovými domy. 

- 

Znojmo 
Nedostatečná kapacita domovů se 
zvláštním režimem a domovů pro 

nízkopříjmové seniory. 

Zřízení nových pobytových 
zařízení. 

V případě možnosti zůstávají nízkopříjmoví 
senioři v ODN Nemocnice Znojmo 

Zřízení nových 
pobytových zařízení. 

Židlocho-
vice 

Nedostatek míst v domově pro 
seniory a domově se zvláštním 

režimem. Občas evidujeme 
nedostatečnou kapacitu PS. 

Zvýšit stávající kapacitu u DpS 
a DzR. Navýšit počet 

pracovníků PS a rozšíření 
provozní doby. (Vše je již 

plánováno.) 

DpS a DzR – zájemci čekají nebo se obrací 
mimo region. Obě PS v regionu navyšují od 

roku 2019 počet pracovnic. 

Nespoléhat jen na 
pečovatelskou 

službu, ale počítat i 
s rozšiřováním 

pobytových služeb 
pro seniory. 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Osoby s tělesným postižením 

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby s tělesným postižením uvedlo celkem 8 obcí III. typu.  

U cílové skupiny osoby s tělesným postižením byly deklarované potřeby z jednotlivých ORP spíše nejednotné. Nedostatečně je zajištěna 

péče na časově omezenou dobu sloužící k regeneraci sil pečujících osob (odlehčovací služby) i nedostatečné kapacity v domovech pro seniory, 

domovech se zvláštním režimem, kapacity ve službách osobní asistence a denních stacionářích. Komunikační partneři např. z ORP Hodonín 

uvedli, že stávající prostory denního stacionáře v jejich ORP jsou pro tuto cílovou skupinu nevhodné. Několik dalších ORP řeší otázku 

bezbariérovosti. Zástupci Magistrátu města Brna uvedli nedostatek bezbariérových bytů pro osoby se zdravotním postižením, ale také možnosti 

rozvoje asistenčních technologií, např. tísňového volání apod. 

Tabulka č. 31: Mapování potřeb cílové skupiny – Osoby s tělesným postižením. 

ORP (Nezajištěné) potřeby u osob  
s tělesným postižením 

Možné kroky pro zajištění 
potřeby 

Současné nakládání s nezajištěnou 
potřebou 

Doporučení pro JMK 

Brno 

Je nedostatek bezbariérových bytů 
pro osoby se zdravotním postižením. 

Dále je potřeba navýšit kapacity 
osobních asistencí, je také potřebný 
rozvoj asistivních technologií, např. 

Vyčlenit část bytového fondu na 
vybudování bezbariérových bytů 

a rozšířit nabídku tísňového 
volání a dalších asistivních 

technologií. Rozšířit kapacity 

Dochází k navyšování kapacity u osobních 
asistencí (Domov pro mne, z. s. a další 

poskytovatelé). 
- 
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tísňového volání. osobních asistencí pro OZP či 
seniory se ZP. 

Hodonín 
Nevhodné stávající prostory denního 

stacionáře pro OZP. 
 

Podpořit investice do vhodnější 
budovy, v případě získání dotace 
na nákup a rekonstrukci objektu 

spolupracovat při získávání 
potřebné částky na povinné 

spolufinancování. 

Služba sama se snaží získat dotace a granty 
na investice. 

Podpořit investice do 
vhodnější budovy, 
v případě získání 

dotace na nákup a 
rekonstrukci objektu 

spolupracovat při 
získávání potřebné 
částky na povinné 
spolufinancování. 

Kuřim 
Odlehčovací pobytová služba, denní 

stacionář, domov pro seniory. 
Dotační programy, fin. 

spoluúčast obcí, kraje, MPSV. 

OS – plánujeme ji zahájit v r. 2019, DS – 
v KPSS, DpS – potřeba je nezajištěna 

celkově, možnost zapojení soukromých 
subjektů 

Obec i kraj zařadit do 
komunitních plánů a 
podporovat rozvoj 
služeb finančně 

Kyjov Průběžně se řeší bezbariérovost. - - - 

Moravský 
Krumlov 

Zajištění péče na časově omezenou 
dobu k regeneraci sil pečujících osob; 
celodenní asistence; bezbariérovost. 

Rozšířit kapacitu odlehčovacích 
služeb; 

přizpůsobit péči potřebám 
uživatelů a pečujících osob; 

odstraňování bariér. 

Nezajištěné potřeby částečně naplňujeme 
jinými službami; 

cíl odstranění bariér se postupně realizuje 
v rámci rozvojových záměrů města. 

Posílit kapacitu 
odlehčovacích 

služeb. 

Šlapanice Chybí chráněné bydlení. 
Zajistit službu, která poskytuje 

chráněné bydlení. 
Potřeba je nezajištěna. 

V ORP nežije takový 
počet potřebných 
osob, aby ORP 

vybudoval chráněné 
bydlení, byla by 

vhodná aktivita kraje. 

Tišnov Péče o domácnost a vlastní osobu. 
Rozšířit kapacity PS pro obce I. 

typu v rámci ORP Tišnov + 
možnost převedení úvazků OS 

Klienti jsou odmítání a čekají v pořadnících. 
Jde o to rozšířit 

kapacity současných 
PS. Od roku 2019 
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na PS. CSS Tišnov. Od roku 
2020 PS Oblastní 

charity Tišnov. Je na 
obcích, aby zajistili 

22% 
spolufinancování + 

možnost 
optimalizace sítě v 

ORP Tišnov. Od roku 
2020 převedení 

kapacit OS na PS 
Oblastní charity 

Tišnov, které budou 
lépe odpovídat 

poptávce klientů. 

Židlocho-
vice 

Chybí stacionáře, není dostatek míst 
v DzR, DpS. 

Investovat do výstavby a 
rozšíření kapacit DzR a DpS. 

Nejsou žádné služby s výjimkou 
pečovatelské. 

Rozšíření 
pobytových služeb. 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Osoby se smyslovým postižením (zrak) 

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby se zrakovým postižením uvedly celkem 4 obce III. typu. U cílové skupiny osoby se smyslovým 

postižením (zrakovým) byly deklarované potřeby nejednotné. V ORP Kuřim chybí chráněné bydlení. V Moravském Krumlově řeší v souvislosti 

s cílovou skupinou hlavně bezbariérovost a zaměstnávání osob se zrakovým postižením. Brno zmiňovalo problematiku propojování sociálních a 

zdravotních služeb a nedostatečnou informovanost lékařů o sociálních službách. 

 
Tabulka č. 32: Mapování potřeb cílové skupiny – Osoby se smyslovým postižením – ZRAK. 

ORP (Nezajištěné) potřeby u osob 
se smyslovým postižením – 

ZRAK 

Možné kroky pro zajištění potřeby Současné nakládání 
s nezajištěnou potřebou 

Doporučení pro JMK 

Brno Problematika propojování soc. Zlepšit informovanost lékařů a spolupráci - - 
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a zdrav. služeb – nedostatečná 

informovanost lékařů o soc. 
službách. 

zdrav. pojišťoven se soc. službami. 

Kuřim Chráněné bydlení. 
Dotační programy, fin. spoluúčast obcí, 

kraje, MPSV. 
Potřeba je nezajištěna 

celkově. 

Obec i kraj zařadit do 
komunitních plánů a podporovat 

rozvoj služeb finančně. 

Moravský 
Krumlov 

Zaměstnávání osob se 
zrakovým postižením; 

Bezbariérovost. 

Vytváření vhodných pracovních 
příležitostí; 

odstraňování bariér. 

Potřeba je nezajištěna 
celkově. 

Jednání s ÚP a zaměstnavateli. 

Židlochovice 
Chybí stacionáře, není 

dostatek míst v DzR, DpS. 
Investovat do výstavby a rozšíření kapacit 

DzR a DpS. 
Nejsou žádné služby 

s výjimkou pečovatelské. 
Rozšíření pobytových služeb. 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Osoby se smyslovým postižením (sluch) 

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby se sluchovým postižením uvedly celkem 4 obce III. typu. U cílové skupiny osoby se smyslovým 

postižením (sluchovým) byla zmiňována problematika zaměstnávání osob se smyslovým postižením. V Brně jsou nedostatečné kapacity 

tlumočnických služeb. V ORP Kuřim schází raná péče a v ORP Kyjov je nutné dle názoru komunikačních partnerů instalovat nepřenosné 

indukční smyčky do kulturních prostor vybraných budov v Kyjově. 

 
Tabulka č. 33: Mapování potřeb cílové skupiny – Osoby se smyslovým postižením – SLUCH. 

ORP (Nezajištěné) potřeby u osob 
se smyslovým postižením –  

SLUCH 

Možné kroky pro zajištění potřeby Současné nakládání 
s nezajištěnou potřebou 

Doporučení pro JMK 

Brno 

U osob se smyslovým 
postižením je nízká šance 

získat vhodné pracovní 
uplatnění. 

Je také nedostatečná kapacita 
tlumočnických služeb. 

Zajištění zkušebních pracovních míst, 
osvěta ve firmách a institucích a zajištění 

kurzů znakového jazyka. 

V rámci soc. rehabilitace 
jsou nabízena chráněná 

pracovní místa (Agapo, o. 
p. s.). 

- 

Kuřim Raná péče. 
Dotační programy, fin. spoluúčast obcí, 

kraje. 
Zajišťováno jinými 

službami. 
Obec i kraj zařadit do 

komunitních plánů a podporovat 
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rozvoj služeb finančně. 

Kyjov 

Instalace nepřenosných 
indukčních smyček do 

kulturních prostor vybraných 
budov v Kyjově. 

Jednat o možnostech zakoupení a 
instalace s příslušnými institucemi a jejich 

zajištění. 

Potřeba je zajištěna jen 
v některých budovách. 

- 

Židlochovice 
Chybí stacionáře, není 

dostatek míst v DzR, DpS. 
Investovat do výstavby a rozšíření kapacit 

DzR a DpS. 
Nejsou žádné služby 

s výjimkou pečovatelské. 
Rozšíření pobytových služeb. 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchami autistického spektra  

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchami autistického spektra uvedlo celkem 

10 obcí III. typu. U cílové skupiny osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchami autistického spektra byla deklarována 

hlavně nutnost budování kapacit pro osoby s těžkými formami poruch autistického spektra a přidruženými poruchami chování. Brno tuto 

myšlenku rozvádí a uvádí, že by bylo dobré zřídit domov komunitního typu pro osoby se zdravotním postižením (max. pro 4–5 klientů) pro lidi s 

těžkými formami PAS vybavené pro tuto specifickou cílovou skupinu a s adekvátním personálním zabezpečením. Dále byla specifikována 

poptávka po chráněném bydlení – nejvíce potřebné jsou pro cílovou skupinu osob se zdravotním, mentální či kombinovaným postižením v 

období, kdy opouštějí školská zařízení, případně zařízení sociální péče, která jsou pouze do určitého věku. V jednotlivých ORP byly zmiňovány 

i jiné formy pomoci pro tuto cílovou skupinu a jejich rodinné příslušníky – odlehčovací služby, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, 

služby následné péče. ORP Hodonín navíc upozornila, že zcela chybí služba pro rodiče, kteří jsou již v důchodovém věku a starají se o své 

„děti“ s mentálním postižením, kteří jsou také již dospělí (40–50 let). 

 
Tabulka č. 34: Mapování potřeb cílové skupiny – Osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchami autistického spektra. 

ORP (Nezajištěné) potřeby u osob s mentálním a 
kombinovaným postižením a osob  
s poruchami autistického spektra 

Možné kroky pro 
zajištění potřeby 

Současné nakládání 
s nezajištěnou potřebou 

Doporučení pro JMK 

Brno 

Budování kapacit pro občany s těžkými formami 
PAS (poruchy autistického spektra) a 

přidruženými poruchami chování. 
Specifické pobytové zařízení (domov pro osoby 

Bylo by žádoucí 
každoročně navýšit 

počet lůžek 
v chráněných bydleních 

V rámci rekonstrukce 
dojde k navýšení kapacity 

v chráněném bydlení 

(Diecézní charita Brno – 

- 
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se zdrav. postižením) pro lidi s těžkými formami 
PAS – malokapacitní (max. 4 až 5 klientů), 

vybaveno pro tuto specifickou cílovou skupinu, 
s adekvátním personálním zabezpečením. 
V Brně je dlouhodobě vysoká poptávka po 

chráněném bydlení (různých forem), nejvíce se 
tento problém dotýká občanů se zdravotním, 

mentální či kombinovaným postižením v období, 
kdy opouštějí školská zařízení, případně zařízení 
sociální péče, která jsou pouze do určitého věku. 

Klient tak má zajištěné bydlení s asistencí a 
zároveň může navštěvovat denní stacionář, 

chráněnou dílnu či jiný typ aktivizační služby. 

min. o 15 lůžek ročně. Chráněné bydlení sv. 
Anežky), dále k navýšení 

kapacity DOZP rovněž 
v rámci rekonstrukce 

(Ruka pro život o. p. s.). 

Hodonín 

Chybí odlehčovací služba pro osoby, které 
pečují o osoby s mentálním postižením. 
Chybí služba pro rodiče, kteří jsou již 

v důchodovém věku a starají se o své „děti“ 
s mentálním postižením, kteří jsou také již 

dospělí (40–50 let). 

Zařadit tuto službu do 
priorit rozvoje JMK na 

rok 202044. 

Zřídit pobytovou službu 
s kombinovanou cílovou 

skupinou – senioři a 
osoby s mentálním 

postižením mladší 60 
let. 

Potřeby nejsou zajištěny 
celkově. 

Zřídit odlehčovací službu pro 
osoby s mentálním postižením. 

Zřídit pobytovou službu 
s kombinovanou cílovou 

skupinou – senioři a osoby 
s mentálním postižením mladší 

60 let. 

Blansko 
Zajištění pomoci na přechodnou dobu – 

odlehčení pečujícím rodinám. 

Situaci je vhodné řešit 
společně pro více 
územně správních 

celků, aby byla 
zajištěna naplněnost 

služby. 

Pomoc je zajišťována 
terénními pečovatelskými 
službami a soukromým 

sektorem. 

Situaci je vhodné řešit společně 
pro více územně správních 

celků, aby byla zajištěna 
naplněnost služby. 

Hustopeče 
Potřeba rozšíření sociálně-terapeutických dílen 

do Hustopečí. 

Pobočka služby Betlém 
v Hustopečích, již se na 

ní pracuje. 

Klienti dojíždí do 
vzdálených Brumovic. 

Navýšení úvazků v ZSSS JMK. 

                                            
44 Ze strany JMK bylo upozorněno, že služba nemůže být zařazena jako priorita pro rok 2020. Tento podnět může být využit či zohledněn až pro rok 2021.   
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Kuřim Terénní programy, služby následné péče. 
Dotační programy, 

spoluúčast obcí, kraje, 
státu. 

Zajišťováno jinými 
službami. 

Obec i kraj zařadit do 
komunitních plánů a podporovat 

rozvoj služeb finančně. 

Moravský 
Krumlov 

Chybí péče o osoby s mentálním postižením 
v kombinaci s poruchami chování; 

není řešena podpora osob s autismem po 
ukončení vzdělávání těchto osob (po 26 roku 

věku). 

Posílit odbornou 
zdravotní péči 

(psychiatrickou) ve 
všech formách; 

ambulantní služby 
zaměřené na tuto 
cílovou skupinu. 

Potřebu částečně řeší 
zdravotnická zařízení a 

služby pro osoby se 
zdravotním postižením. 

Koordinace psychiatrické a 
sociální péče; ambulantní 

služby. 

Rosice 
Nedostatek zařízení ochotných přijímat klienty 
s projevy agresivity, problémovým chováním. 

Kontrola stávajících 
poskytovatelů, případně 

postihy, pokud se 
vyhýbají poskytování 

služeb v plném rozsahu 
dle registrace. 

Vyhledávání zařízení 
v rámci celé republiky –

   malá úspěšnost. 
- 

Šlapanice Chybí chráněné bydlení. 
Zajistit službu, která 
poskytuje chráněné 

bydlení. 
Potřeba je nezajištěna. 

V ORP je organizace, která řeší 
tuto potřebu. 

Veselí nad 
Moravou 

Bydlení pro osoby s mentálním onemocněním. 
Zřízení vhodné formy 

bydlení pro tuto cílovou 
skupinu. 

Potřeba je nezajištěna 
celkově, situace je téměř 

neřešitelná – dlouhé 
čekací doby do DZR, 

nárok na umístění pouze 
3. a 4. stupeň PnP, 

nízkopříjmové klienty 
nikde nechtějí. 

- 

Znojmo 

Nedostatečné možnosti umístění dospělých osob 
s poruchou autistického spektra např. do denního 

stacionáře (rodiče nemohou být ekonomicky 
aktivní). 

Pobytové zařízení pro tuto cílovou skupiny (když 
už se o ně rodiče, např. z důvodu věku, nemohou 

Rozšíření denních 
stacionářů. 

Vybudování domovů 
pro osoby se zdrav. 

postižením. 
Vytváření chráněných 

Zařazení organizace 
Paspoint, z. ú. do sítě soc. 

služeb v ORP Znojmo. 
Spolupráce organizací 

s úřadem práce. 
Zažádáno o projekt 

Vybudování zařízení pro osoby 
se zdrav. postižením. 

Navázat spolupráci s ÚP (např. 
vytvoření informačního portálu 
ohledně zaměstnávání jen pro 

OZP). 
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starat). 
Zaměstnávání osob z této cílové skupiny. 

Možnosti samostatného bydlení. 

míst (podpora 
zaměstnávání). 

Zřízení sociálního 
bydlení. 

zaměřený na sociální 
bydlení (IROP). 

 
 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Osoby se zkušeností s duševním onemocněním 

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby se zkušeností s duševním onemocněním uvedlo celkem 12 obcí III. typu. U cílové skupiny osoby 

se zkušeností s duševním onemocněním byl ze strany některých ORP deklarován nedostatek kapacit v pobytových zařízeních pro osoby do 

40 let a kapacit podporovaného bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Pro tuto cílovou skupinu také absentují terénní preventivní 

služby.   

 
Tabulka č. 35: Mapování potřeb cílové skupiny – Osoby se zkušeností s duševním onemocněním. 

ORP (Nezajištěné) potřeby u osob se zkušeností 
s duševním onemocněním 

Možné kroky pro zajištění 
potřeby 

Současné nakládání 
s nezajištěnou potřebou 

Doporučení pro JMK 

Brno 

Je nedostatek bezbariérových bytů pro 
osoby se zdravotním postižením. Dále je 

potřeba navýšit kapacity osobních asistencí, 
je také potřebný rozvoj asistivních 
technologií, např. tísňového volání. 

Vyčlenit část bytového 
fondu na vybudování 
bezbariérových bytů a 

rozšířit nabídku tísňového 
volání a dalších asistivních 

technologií. Rozšířit 
kapacity osobních asistencí 
pro OZP či seniory se ZP. 

Dochází k navyšování 
kapacity u osobních 

asistencí (Domov pro 
mne, z. s. a další 
poskytovatelé). 

- 

Hodonín 

Chybí pobytová služba pro osoby 
s duševním onemocněním mladší 40 let. 
Chybí podporované bydlení pro osoby 

s duševním onemocněním. 

Snížit věkovou hranici 
cílové skupiny stávající 

pobytové služby Domova 
na Jarošce. 

Z části je potřeba řešena 
ubytovnou nebo 

noclehárnou, ale tyto 
služby nejsou schopny 
poskytnout to, co tyto 

osoby potřebují. 

Snížit věkovou hranici cílové 
skupiny stávající pobytové 

služby Domova na Jarošce. 

Slavkov 
u Brna 

Chybí pobytová služba (domov se zvl. 
režimem) a je malá kapacita soc. 

Zvýšit kapacitu služby 
sociální rehabilitace 

Snažíme se pro duševně 
nemocné zajistit domov 

- 
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rehabilitace. poskytované v rámci 
okresu. 

mimo území ORP. 

Blansko 
Nedostatečná kapacita terénních 

preventivních služeb pro cílovou skupinu. 
Navýšení počtu pracovních 

úvazků. 
Služba je zajišťována 
v omezeném rozsahu. 

Navýšení počtu pracovních 
úvazků. 

Bučovice 
Nedostatek pobytových zařízení. V současné 

době dlouhé čekací lhůty. 

Vznik center duševního 
zdraví, lze pak předpokládat 

lepší návaznost na 
pobytová zařízení. 

Vyhledáváme tyto služby 
v jiném okrese, kraji. 

Vznik nebo rozšíření kapacity 
SS. 

Kuřim 
Domovy se zvláštním režimem, chráněné 

bydlení, sociální rehabilitace. 
Dotační programy, fin. 
spoluúčast obcí, kraje. 

Chybí v ČR zcela. 
Obec i kraj zařadit do 

komunitních plánů a podporovat 
rozvoj služeb finančně. 

Moravský 
Krumlov 

Absence péče o osoby s chronickou duševní 
poruchou. 

Zdravotní  (psychiatrická) a 
sociální péče ve všech 

formách; 
včasný „záchyt“; 

léčba a následná péče; 
terénní práce. 

Potřebu částečně řeší 
zdravotnická zařízení a 

služby pro osoby se 
zdravotním postižením, 

příp. sociální rehabilitace. 

Nastavit systém psychiatrické a 
sociální péče o tuto cílovou 

skupinu; 
ambulantní a pobytové služby. 

 

Šlapanice 
Chybí bydlení pro osoby nižší věkové 

hranice. 

Zajistit službu, která 
poskytuje bydlení pro tyto 

osoby. 
- 

V ORP nežije takový počet 
potřebných osob, aby ORP 
vybudoval bydlení, byla by 

vhodná aktivita kraje. 

Tišnov 
Potřeba dohledu, péče o vlastní osobu, 

zdravotní služby. 

Určit kapacity krajské sítě 
pobytových zařízení 

adekvátně počtu cílové 
skupiny (zdroj informací 
např. odmítnuté žádosti 
ostatních zařízení, PN 

Brno). 

Supluje PN Brno. 

Určit kapacity krajské sítě 
pobytových zařízení adekvátně 

počtu cílové skupiny (zdroj 
informací např. odmítnuté 

žádosti ostatních zařízení, PN 
Brno). 

Veselí nad 
Moravou 

Bydlení pro osoby s duševním 
onemocněním. 

Zřízení vhodné formy 
bydlení pro tuto cílovou 

skupinu. 

Potřeba je nezajištěna 
celkově, situace je téměř 

neřešitelná – dlouhé 
čekací doby do DZR, 

nárok na umístění pouze 

- 
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3. a 4. stupeň PnP. 
Nízkopříjmové klienty 

nikde nechtějí. 

Znojmo 

Uplatnitelnost na trhu práce. 
Možnosti samostatného bydlení. 

Nedostatečná následná péče – chybí 
psychiatři a psychoterapeuti. 

Vytváření chráněných míst 
(podpora zaměstnávání). 
Zřízení sociálního bydlení. 

Zřízení psychiatrických 
ambulancí. 

Zažádáno o projekt 
zaměřený na sociální 

bydlení (IROP). 

Navázat spolupráci s ÚP (např. 
vytvoření informačního portálu 
ohledně zaměstnávání –  jen 

pro OZP). 
 

Židlochovice 
Chybí stacionáře, není dostatek míst v DzR, 

DpS. 

Investovat do výstavby a 
rozšíření kapacit DzR a 

DpS. 

Nejsou žádné služby 
s výjimkou pečovatelské. 

Rozšíření pobytových služeb. 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Děti a mládež do 26 let 

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny děti a mládež do 26 let uvedlo celkem 5 obcí III. typu. U cílových skupin děti a mládež do 26 let a rodiny 

s dětmi byla deklarována hlavně potřeba azylového bydlení pro celé rodiny – rodina v bytové nouzi nebo v krizové situaci nemá možnost využít 

azylového bydlení, aniž by se museli její členové od sebe oddělit. Dle zástupců Brna a ORP Kuřim schází krizová lůžka. Jako potřebné bylo 

zmíněné také tzv. „tréninkové“ bydlení, startovací byty či byty na půli cesty. Nedostatečná nabídka aktivit pro děti a mládež z nízkopříjmových 

rodin (SAS či NZDM) je ve čtyřech ORP – Slavkov u Brna, Hustopeče, Kuřim a Veselí nad Moravou.  

 
Tabulka č. 36: Mapování potřeb cílové skupiny – Děti a mládež do 26 let. 

ORP (Nezajištěné) potřeby u dětí a mládeže  
do 26 let 

Možné kroky pro zajištění 
potřeby 

Současné nakládání 
s nezajištěnou potřebou 

Doporučení pro JMK 

Brno 

Nemožnost azylového bydlení pro celé 
rodiny – rodina v bytové nouzi nebo v krizové 

situaci nemá možnost využít azylového 
bydlení, aniž by se museli její členové od 

sebe oddělit. 
Zcela chybí krizová lůžka a je také zapotřebí 
tzv. „tréninkové“ bydlení, případně startovací 

byty či byty na půli cesty. 

Je potřeba otevřít azylové 
zařízení pro celé rodiny pro 
dlouhodobější pobyt (cca 1 
rok), alternativou mohou být 

také azylové byty. 

Bytový odbor vytvořil 
Strategii bydlení, ve které 
jsou tyto oblasti zahrnuty, 
plánuje se rekonstrukce. 

jednotlivých bytů pro 
různé cílové skupiny. 

- 
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Slavkov 
u Brna 

Pro postižené děti bude od r. 2019 chybět 
Centrum denních služeb. 

Chybí zařízení podobné nízkoprahovému 
centru. 

Zajistit zřízení nového 
centra denních služeb od 

roku 202045. 
Zřídit místo pro aktivity dětí 

ze soc. slabých rodin. 

Zajištění služby v jiných 
ORP. 

Jednáme o zřízení 
takového místa s lokální 

síťařkou a příslušnou 
organizací. 

Vyčlenit vhodný prostor pro 
zřízení centra denních služeb, 
garantovat spolufinancování. 

Vyčlenit vhodný prostor 
bezplatně k dispozici. 

Hustopeče 
V ORP fakticky nefunguje služba SAS pro 

rodiny s dětmi. 
Vyjednáváme se službou 
o jejím zavedení do ORP. 

Velmi špatné nakládání, 
vše musí saturovat 

pracovníci SPOD, kteří na 
to nemají příliš prostoru. 

Navýšení úvazků v ZSSS JMK. 

Kuřim 
Intervenční centra, domy na půli cesty, 

nízkoprahová zařízení. 
Dotační programy, 

spoluúčast obcí, kraje. 
Žádáme o služby v jiném 

ORP. 

Obec i kraj zařadit do 
komunitních plánů a podporovat 

rozvoj služeb finančně. 

Veselí nad 
Moravou 

Nedostatečná nabídka aktivit pro děti a 
mládež z nízkopříjmových rodin. Mládež je 

ohrožena rizikovým chováním. 

Zřízení nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež. 

Částečně tento problém 
řeší klub zřízený DDM 

Veselí nad Moravou, kam 
chodí ale spíše jen děti do 
10–12 let. Pro starší děti 
chybí, žádné zařízení. 

- 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Rodiny s dětmi 

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny rodiny s dětmi uvedlo celkem 12 obcí III. typu. U cílových skupin děti a mládež do 26 let a rodiny 

s dětmi byla deklarována hlavně potřeba azylového bydlení pro celé rodiny – rodina v bytové nouzi nebo v krizové situaci nemá možnost využít 

azylového bydlení, aniž by se museli její členové od sebe oddělit. Dle zástupců Brna a ORP Kuřim schází krizová lůžka. Jako potřebné bylo 

zmíněné také tzv. „tréninkové“ bydlení, startovací byty či byty na půli cesty. Nedostatečná nabídka aktivit pro děti a mládež z nízkopříjmových 

rodin (SAS či NZDM) je ve čtyřech ORP – Slavkov u Brna, Hustopeče, Kuřim a Veselí nad Moravou.  

 

                                            
45 Ze strany JMK bylo upozorněno, že služba nemůže být zařazena jako priorita pro rok 2020. Tento podnět může být využit či zohledněn až pro rok 2021.   
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Tabulka č. 37: Mapování potřeb cílové skupiny – Rodiny s dětmi. 

ORP (Nezajištěné) potřeby u rodin s dětmi 
 

Možné kroky pro zajištění 
potřeby 

Současné nakládání 
s nezajištěnou potřebou 

 

 
Doporučení pro JMK 

 

Brno 

Nemožnost azylového bydlení pro celé 
rodiny – rodina v bytové nouzi nebo v krizové 

situaci nemá možnost využít azylového 
bydlení, aniž by se museli její členové od 

sebe oddělit. 
Zcela chybí krizová lůžka a je také zapotřebí 
tzv. „tréninkové“ bydlení, případně startovací 

byty či byty na půli cesty. 

Je potřeba otevřít azylové 
zařízení pro celé rodiny pro 
dlouhodobější pobyt (cca 1 
rok), alternativou mohou být 

také azylové byty. 

Bytový odbor vytvořil 
Strategii bydlení, ve které 
jsou tyto oblasti zahrnuty, 
plánuje se rekonstrukce 

jednotlivých bytů pro 
různé cílové skupiny. 

- 

Hodonín 
Chybí nájemní byty pro mladé rodiny 

s dětmi. 
Výstavba nových bytů. - 

Podpora investic do výstavby 
nových bytů. 

Slavkov 
u Brna 

Chybí startovací byty, sociální byty, malá 
kapacita služby SAS pro rodiny s dětmi. 

- 

Projekt MAS (Místní akční 
skupina) – finance na 
úvazek pro SAS pro 

rodiny s dětmi. 

Město by mělo vyčlenit 
z bytového fondu byty pro 
rodiny v obtížné situaci. 

Blansko Nedostatek bydlení a ubytování. - 

Pomoc zajišťována ve 
spolupráci s jinými ORP, 

v rámci celého kraje i 
republiky. 

- 

Hustopeče 
V ORP fakticky nefunguje služba SAS pro 

rodiny s dětmi. 
Vyjednáváme se službou 
o jejím zavedení do ORP. 

Velmi špatně nakládáme, 
vše musí saturovat 

pracovníci SPOD, kteří na 
to nemají příliš prostoru. 

Navýšení úvazků v ZSSS JMK. 

Ivančice Azylový dům pro matky, otce s dětmi. 
V KPSS od r. 2013, spíše 

pro několik regionů  
Brno-venkova. 

Čekáme na umístění 
našich matek v Brně nebo 

ještě dál. 
- 

Kuřim 
Intervenční centrum, kontaktní centrum, 

SAS, azylové domy, psychologické 
poradenství. 

Dotační programy, fin. 
spoluúčast obcí, kraje. 

Psychologické 
poradenství a diagnostiku 

částečně řešíme –   
smlouva, jinak žádáme o 

Obec i kraj zařadit do 
komunitních plánů a podporovat 

rozvoj služeb finančně. 
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služby v jiném ORP. 

Kyjov 

Přesun klubu maminek do vhodnějších 
prostor. 

Family point jako kontaktní pracoviště. 
 

Klub maminek je 
v prostorách mimo centrum 

města, bylo by dobré 
přesunout na dostupnější 

místo. 
Family point je na radnici 
spíše místem, kde mohou 

být děti nakrmeny, 
přebaleny apod., ale ne jako 

kontaktní místo. 

- - 

Mikulov 
SAS – do ORP Mikulov nezajíždí žádná 
sociální služba, která by spolupracovala 

s OSPOD. 
- 

Částečně zabezpečuje 
sociální pracovník na 

obci. 
- 

Šlapanice Chybí SAS. 
Rozšířit kapacitu 

u stávajících služeb. 

Zajišťujeme soc. 
pracovníky v rámci 

sociální práce. 

Povolit rozšíření kapacity 
u stávajících služeb a návazně 

financování služeb. 

Veselí nad 
Moravou 

Bydlení pro mladé nebo nízkopříjmové 
rodiny. 

Rozšíření bytového fondu 
města. 

Město má bytový fond, 
který ale nestačí pokrývat 

potřeby obyvatel. 

Bydlení pro mladé nebo 
nízkopříjmové rodiny. 

Židlochovice 
Není dostatek azylového a krizového 

bydlení. 
Investovat do výstavby a 

rozšíření kapacit. 
Nejsou žádné služby. Rozšíření služeb. 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby vracející se po výkonu 

trestu aj.) 

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi uvedlo celkem 12 obcí III. typu.  

U cílových skupin osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby bez přístřeší byla deklarována hlavně potřeba sociálního, resp. 

ekonomicky dostupného bydlení a pracovní resocializace v případě osob dlouhodobě nezaměstnaných. ORP Hodonín také upozorňuje na 
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skutečnost, že právě tyto osoby po zhoršení zdravotního stavu mají nízké šance dostat se do pobytové služby, neboť patří mezi tzv. 

nízkopříjmové žadatele. 

 
Tabulka č. 38: Mapování potřeb cílové skupiny – Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby vracející se po výkonu 
trestu apod.). 

ORP (Nezajištěné) potřeby u osob ohrožených 
sociálním vyloučením a osob v krizi 
(dlouhodobě nezaměstnaní, osoby 

vracející se po výkonu trestu apod.) 

Možné kroky pro zajištění 
potřeby 

Současné nakládání 
s nezajištěnou potřebou 

Doporučení pro JMK 

Brno 
Klíčové téma je sociální, resp. ekonomicky 

dostupné bydlení. 
Zajistit dostupné bydlení 

ohroženým skupinám osob. 

Problematika bydlení je 
řešena především v rámci 

paralelního procesu 
KPSVL a jeho projektů, 

týkajících se bydlení jako 
je Housing First a Rapid 

Re-Housing. 
Nyní také vzniká DOZP 

Mostecká pro 
nízkopříjmové obyvatele 

potýkající se 
s vícečetnými hendikepy a 
problémy (jak zdravotního, 
tak sociálního charakteru) 

s kapacitou 15 lůžek. 

- 

Hodonín 
Chybí pracovní resocializace s dlouhodobě 

nezaměstnanými. 

Zaměřit se na možnosti 
resocializace – spolupráce 

s ÚP. 

Potřeby nejsou zajištěny 
celkově. 

Zaměřit se na možnosti 
resocializace – spolupráce 

s ÚP. 

Slavkov 
u Brna 

Chybí vhodné bydlení. Zřídit sociální byty. 
Hledáme bydlení 

v ubytovnách. 

Město by mělo vyčlenit 
z bytového fondu byty pro 
osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi. 

Blansko Nedostatek bydlení a ubytování. - 
Pomoc zajišťována ve 

spolupráci s jinými ORP, 
- 
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v rámci celého kraje i 
republiky. 

Kuřim Azylové domy, denní centra, noclehárny. 
Dotační programy, fin. 
spoluúčast obcí, kraje. 

Žádáme o služby v jiném 
ORP. 

Obec i kraj zařadit do 
komunitních plánů a podporovat 

rozvoj služeb finančně. 

Kyjov 
Zajištění bydlení pro nízkopříjmové skupiny 

obyvatel. 
Současná kapacita není 

dostačující. 
- - 

Moravský 
Krumlov 

Není pro tyto osoby zajištěna běžná forma 
bydlení; dluhové právní poradenství 

v dostupném místě. 
Sociální byty. 

Nezajištěné potřeby se 
daří naplňovat 
prostřednictvím 

ubytovacích služeb a 
služeb azylových domů; 
ORP zpracovalo projekt 

s názvem „Sociální 
bydlení v Moravském 
Krumlově“ – řeší se 
financování v rámci 

programu IROP 
(vyhlášené výzvy); 

poradenství je 
poskytováno v rámci 

sociální práce na ORP. 

- 

Rosice 
Azylové bydlení, návazný systém sociálního 

bydlení. 

Legislativní úprava + 
garance spolufinancování 

ze státního rozpočtu, 
motivace obcí. 

Potřeba nezajištěna. - 

Šlapanice Chybí sociální bydlení. 
Mít k dispozici zákon o 

sociálním bydlení. 
Klienti jsou odkazováni na 
ubytovny a azylové domy. 

Kraj by měl iniciovat 
poslaneckou sněmovnu ke 

schválení zákona. 

Veselí nad 
Moravou 

Ve většině případů tyto osoby řeší otázku 
bydlení, je zde absence rodinných vazeb. 

Tyto osoby jsou ale většinou nepřizpůsobivé 
jakýmkoliv pravidlům na ubytovnách, 

Zvýšení kapacit 
v ubytovnách a azylových 

domech. 

Snaha navázat kontakt 
s rodinou – často 

bezvýsledně, hledání 
možnosti ubytování 

- 
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azylových domech apod. v okolních městech. 

Znojmo 
Nedostatek možností bydlení pro sociálně 

slabé občany. 
Potřeba zajistit sociální 

bydlení. 

Zažádáno o projekt 
zaměřený na sociální 

bydlení (IROP). 
- 

Židlochovice 
Chybí nízkoprahová a kontaktní centra, není 

dostatek ubytoven a azylového bydlení. 
Investovat do výstavby a 

rozšíření kapacit. 
Nejsou žádné služby. Rozšíření služeb. 

 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Osoby bez přístřeší 

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby bez přístřeší uvedlo celkem 12 obcí III. typu. U cílových skupin osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a osoby bez přístřeší byla deklarována hlavně potřeba sociálního, resp. ekonomicky dostupného bydlení a pracovní resocializace 

v případě osob dlouhodobě nezaměstnaných. ORP Hodonín také upozorňuje na skutečnost, že právě tyto osoby po zhoršení zdravotního stavu 

mají nízké šance dostat se do pobytové služby, neboť patří mezi tzv. nízkopříjmové žadatele. 

 
Tabulka č. 39: Mapování potřeb cílové skupiny – Osoby bez přístřeší. 

ORP (Nezajištěné) potřeby u osob bez přístřeší 
 

Možné kroky pro zajištění 
potřeby 

Současné nakládání 
s nezajištěnou potřebou 

 

 
Doporučení pro JMK 

 

Brno 
Klíčové téma je sociální, resp. ekonomicky 

dostupné bydlení. 
Zajistit dostupné bydlení 

ohroženým skupinám osob. 

Problematika bydlení je 
řešena především v rámci 

paralelního procesu 
KPSVL a jeho projektů 

týkajících se bydlení jako 
je Housing First a Rapid 

Re-Housing. 
Nyní také vzniká DOZP 

Mostecká pro 
nízkopříjmové obyvatele 

potýkající se s vícečetnými 

- 
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hendikepy a problémy (jak 
zdravotního, tak sociálního 
charakteru) s kapacitou 15 

lůžek. 

Hodonín 

Osoby bez domova – když zestárnou a 
zhorší se jim zdravotní stav, není pečující 
osoba, nemají nárok na výplatu důchodu, 

nelze jim přiznat PnP, tudíž nemají šanci se 
dostat do pobytové služby. 

Zřídit pobytovou službu. 
Přiznat PnP, i když není 

pečující osoba. 

Hospitalizací 
v psychiatrických 

nemocnicích nebo v LDN 
(krátkodobé řešení). 

Zřídit pobytovou službu. Přiznat 
PnP, i když není pečující 

osoba. 

Slavkov 
u Brna 

Chybí zařízení pro zimní období. - 
Hledáme noclehárny 

v Brně a jinde, zajišťujeme 
ošacení sbírkou. 

- 

Blansko Noclehárna pro ženy. 
Rozšíření stávající 

noclehárny o lůžka pro 
ženy. 

Potřeba je nezajištěna. 
Rozšíření stávající noclehárny 

o lůžka pro ženy. 

Kuřim Azylové domy, denní centra, noclehárny. 
Dotační programy, fin. 
spoluúčast obcí, kraje. 

Částečně vlastní ubytovací 
objekty, žádáme v jiných 

ORP. 

Obec i kraj zařadit do 
komunitních plánů a 

podporovat rozvoj služeb 
finančně. 

Kyjov 
Zajištění bydlení pro nízkopříjmové skupiny 

obyvatel. 
Současná kapacita není 

dostačující. 
- - 

Moravský 
Krumlov 

Není pro tyto osoby zajištěna běžná forma 
bydlení. 

Sociální byty. 

Nezajištěné potřeby se 
daří naplňovat 
prostřednictvím 

ubytovacích služeb a 
služeb azylových domů; 
ORP zpracovalo projekt 

s názvem „Sociální bydlení 
v Moravském Krumlově“ – 
řeší se financování v rámci 
programu IROP (vyhlášené 

výzvy). 

- 
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Rosice 
Azylové bydlení, návazný systém sociálního 

bydlení. 

Legislativní úprava + 
garance spolufinancování 

ze státního rozpočtu, 
motivace obcí. 

Potřeba nezajištěna. - 

Šlapanice 
Chybí dostupné bydlení a domovy pro 

nízkopříjmové osoby. 
Mít k dispozici zákon 
o sociálním bydlení. 

Klienti jsou odkazováni na 
ubytovny a AS. V zimním 
období je nedostatek míst 

na ubytovnách. 

Kraj by měl iniciovat 
poslaneckou sněmovnu ke 

schválení zákona. 

Veselí nad 
Moravou 

Nalezení bydlení, případně alespoň možnost 
přespání v noclehárně, případně pobyt 

v denním centru. 

Zřízení noclehárny a 
nízkoprahového denního 

centra pro osoby bez 
přístřeší. 

Spolupráce s městskou 
policií. Nabízíme možnost 
noclehárny v Hodoníně. 

- 

Znojmo 
Chybí centrum denních služeb pro osoby 

bez přístřeší. 
Zřídit centrum denních 

služeb. 

Snažíme se najít vhodné 
prostory, kde by se mohlo 

centrum zřídit. 
- 

Židlochovice Chybí noclehárny, ubytovny, DpS, DzR. 
Investovat do výstavby a 

rozšíření kapacit. 
Nejsou žádné služby. Rozšíření služeb. 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Osoby závislé na návykových látkách 

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny osoby závislé na návykových látkách uvedlo celkem 9 obcí III. typu. U cílové skupiny osoby závislé na 

návykových látkách byla deklarována hlavně potřeba ambulantních odborných služeb poskytujících lidem pomoc a podporu při zvládání 

různých forem závislostí. Pro tyto osoby schází kapacity služeb sociální péče, především při zhoršení jejich zdravotního stavu.   

 
Tabulka č. 40: Mapování potřeb cílové skupiny – Osoby závislé na návykových látkách. 

ORP (Nezajištěné) potřeby u osob závislých na 
návykových látkách 

Možné kroky pro zajištění 
potřeby 

Současné nakládání 
s nezajištěnou potřebou 

Doporučení pro JMK 

Brno 

Je dlouhodobě detekován nedostatek 
ambulantních odborných služeb 

poskytujících lidem pomoc a podporu při 
zvládání různých forem závislostí. 

Je potřeba navýšit kapacity 
odborného soc. poradenství 

zaměřeného na oblast 
závislostí. Je také potřeba 

Navýšení kapacit probíhá 
v rámci KPSVL 

(Společnost Podané ruce, 
o. p. s.). 

- 
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 cílit nejen na nelegální 
návykové látky, ale i na ty 
legální, včetně gamblingu, 
u některých služeb zvážit 

snížení prahovosti 
v souladu s přístupem harm 

reduction. 

Bučovice 
Navýšení kapacity domovů se zvláštním 

režimem. 

Vznik nebo rozšíření 
pobytového zařízení na 
území okresu Vyškov. 

Vyhledáváme tyto služby 
v jiném okrese, kraji. 

Vznik nebo rozšíření kapacity 
SS. 

Kuřim 
Adiktologické ambulance, služby následné 

péče. 
Dotační programy, fin. 
spoluúčast obcí, kraje. 

Žádáme o služby v jiných 
ORP. 

Obec i kraj zařadit do 
komunitních plánů a podporovat 

rozvoj služeb finančně. 

Kyjov Vytvoření prostor pro službu následné péče. Je potřeba zajištění financí. 

Organizace poskytující 
služby následné péče 

disponuje s omezenými 
prostory. 

- 

Mikulov 

Klienti závislí na návykových látkách 
(zejména alkohol). Problém s ubytováním, 

s péčí ve chvíli, kdy už jsou závislí na pomoci 
jiné osoby. 

Psychické onemocnění s diagnostikovanou 
závislostí na alkoholu (pro tyto klienty nejsou 

sociální zařízení). 

- - - 

Šlapanice 
Chybí dostupné bydlení a pro osoby 

v seniorském věku domovy se zvláštním 
režimem. 

Mít k dispozici zákon 
o sociálním bydlení. 

Klienti jsou odkazováni na 
ubytovny, případně na 

azylové domy. 

Kraj by měl zvýšit kapacitu ve 
stávajících zařízeních, případně 

plánovat výstavbu dalšího 
zařízení, iniciovat poslaneckou 

sněmovnu ke schválení zákona. 

Veselí nad 
Moravou 

Podpora provozu adiktologické poradny a 
terénních programů Charity Kyjov ve Veselí 

nad Moravou. 

I nadále podpora stávajícího 
provozu adiktologické 
poradny a terénních 

programů ve Veselí nad 

- - 
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Moravou. 

Znojmo 
Nedostatečně pokryté služby pro všechny 
druhy závislostí (u nás zaměřeno jen na 

nelegální drogy a nyní i gamblerství). 

Rozšířit cílovou skupinu na 
všechny druhy závislostí. 
Rozvoj stávající služby – 

zřídit poradenské centrum. 

Rozšíření poradenství pro 
osoby závislé na 

patologickém hráčství. 
Dluhové poradenství pro 

osoby závislé. 

- 

Židlochovice Chybí kontaktní centra. 
Investovat do výstavby a 

rozšíření kapacit. 
Nejsou žádné služby. Rozšíření služeb. 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Národnostní a etnické menšiny 

Nezajištěné potřeby u cílové skupiny národnostní a etnické menšiny uvedly celkem 3 obce III. typu. U cílové skupiny národnostní a etnické 

menšiny byla uváděna hlavně témata: dostupné bydlení, právní a dluhové poradenství, ztížený přístup ke zdravotní péči, zajištění prevence 

formou terénní práce (sociální práce s romskou mládeží) a zajištění informovanosti o poskytovaných službách a ztížená pozice na trhu práce.  

 
Tabulka č. 41: Mapování potřeb cílové skupiny – Národnostní a etnické menšiny. 

ORP (Nezajištěné) potřeby u národnostních a 
etnických menšin 

Možné kroky pro zajištění 
potřeby 

Současné nakládání 
s nezajištěnou potřebou 

 

 
Doporučení pro JMK 

 

Brno 

V rámci KPSS funguje pracovní skupina 
s názvem „Romové a cizinci ohrožení 

sociálním vyloučením“. 
V této pracovní skupině se objevují jako 

zásadní témata: dostupné bydlení, právní a 
dluhové poradenství, ztížený přístup ke 

zdravotní péči. Za nedostatečně ošetřené je 
považováno zajištění prevence formou 

terénní práce v počáteční fázi a zajištění 
informovanosti o poskytovaných službách. 

V neposlední řadě je problémem nepříznivá 
situace pro tuto skupinu na trhu práce. 

Je potřeba otevřít azylové 
zařízení pro celé rodiny pro 
dlouhodobější pobyt (cca 1 
rok), alternativou mohou být 

také azylové byty. 

- - 

mailto:augur@augur-consulting.cz


 

 

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

 

  

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz  

  94 

 

Co se týče cizinců, je nejpalčivějším 
problémem oblast bydlení a zaměstnávání. 

Hodonín Chybí sociální práce s romskou mládeží. 
Chybí organizace, která by 
se této mládeži věnovala 

systematicky. 

Potřeba není zajištěna 
celkově. 

Podpora vzniku nebo rozšíření 
služby z jiného ORP, která by 

se této mládeži věnovala 
systematicky. 

Kuřim Sociální poradenství. 
Dotační programy, fin. 
spoluúčast obcí, kraje. 

Žádáme o služby v jiných 
ORP, poradenství 

vykonáváme. 

Obec i kraj zařadit do 
komunitních plánů a podporovat 

rozvoj služeb finančně. 
Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

Další cílové skupiny 

Nezajištěné potřeby u jiných cílových skupin uvedly pouze 2 obce III. typu.  

 
Tabulka č. 42: Mapování potřeb cílové skupiny – Jiné cílové skupiny. 

ORP (Nezajištěné) potřeby u jiných cílových 
skupin 

Možné kroky pro zajištění 
potřeby 

Současné nakládání 
s nezajištěnou potřebou 

 

 
Doporučení pro JMK 

 

Hodonín 
S jedním klientem pracuje i 5 sociálních 

pracovníků z různých organizací – potřeby 
systematizace soc. práce. 

Centralizovat sociální práci, 
nastavení interdisciplinární 

spolupráce. Vymezit 
kompetence u jednotlivých 

organizací. 

- 
Centralizovat sociální práci, 
nastavení interdisciplinární 

spolupráce. 

Ivančice 
Pobytové zařízení pro nízkopříjmové seniory 

či zdravotně postižené. 
Nadregionální. 

Není jak – ubytovna 
nezajistí péči. 

Zřídit toto specifické zařízení 
pro celý JMK jako příspěvkovou 

organizaci kraje. 
 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 
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VI.1.4. Hodnocení spolupráce obcí III. typu a jiných obcí I. a II. typu  

na procesu KPSS v rámci celého správního obvodu jednotlivých ORP  

Celkem 4 obce z 21 obcí III. typu (19 %) hodnotily spolupráci s obcemi I. a II. typu v rámci 

procesu komunitního plánování sociálních služeb jako velmi dobrou. Jednalo se o obce 

Hodonín, Kyjov, Tišnov a Znojmo.  

Celkem 12 obcí z 21 obcí III. typu (57 %) hodnotilo spolupráci s obcemi I. a II. typu jako 

spíše dobrou. Jednalo se o obce Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Kuřim, 

Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Veselí nad Moravou a Židlochovice. 

Celkem 2 obce z 21 obcí III. typu (10 %) hodnotily spolupráci s obcemi I. a II. typu jako spíše 

špatnou. Jednalo se o obce Mikulov a Moravský Krumlov. 

Jediná obec z 21 obcí III. typu (5 %) hodnotila spolupráci s obcemi I. a II. typu v rámci 

procesu komunitního plánování sociálních služeb jako velmi špatnou. Jednalo se o obec 

Ivančice.  

Dvě obce z 21 obcí III. typu (10 %) uvedly jinou odpověď. Obec III. typu Hustopeče uvedla, 

že „spolupráce neexistuje, obce po několikáté odmítly centrální systém financování, některé 

přispívají, některé nikoliv“. Obec III. typu Vyškov uvedla, že „spolupráce je nyní ve fázi 

vzájemné informovanosti. Prozatím bez vyjednaných podmínek spolufinancování sociálních 

služeb v ORP Vyškov“. 

 

 
Graf č. 40: Jak hodnotíte spolupráci Vaší obce III. typu a jiných obcí I. a II. typu na procesu KPSS v rámci 
celého správního obvodu ORP? 
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Dále bylo u obcí III. typu identifikováno s kolika obcemi I. a II. typu v rámci ORP hodnotí 

spolupráci jako vstřícnou, s kolika malými obcemi hodnotí spolupráci jako neutrální a s kolika 

jako odmítavou. Názorně odpovědi dokumentuje následující tabulka.   

 
Tabulka č. 43: Spolupráci obcí na KPSS v rámci správního obvodu ORP.  

Název ORP 

 

 

Jaký je počet obcí, o nichž se dá říci, že jejich spolupráce na KPSS v rámci 

správního obvodu ORP je:  

 

Vstřícná, aktivní Pasivní, neutrální Odmítavá, negativní 

 Četnost % Četnost % Četnost % 

Bučovice 19 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Kyjov 42 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Vyškov 41 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Tišnov 56 96,6 % 2 3,4 % 0 0,0 % 

Znojmo 101 91,8 % 2 1,8 % 7 6,4 % 

Hodonín 15 88,2 % 2 11,8 % 0 0,0 % 

Boskovice 60 83,3 % 10 13,9 % 2 2,8 % 

Židlochovice 15 65,2 % 8 34,8 % 0 0,0 % 

Pohořelice 6 46,2 % 5 38,5 % 2 15,4 % 

Moravský 

Krumlov 

12 37,5 % 20 62,5 % 0 0,0 % 

Hustopeče 8 28,6 % 10 35,7 % 10 35,7 % 

Šlapanice 10 25,6 % 29 74,4 % 0 0,0 % 

Brno 7 24,1 % 22 75,9 % 0 0,0 % 

Veselí nad 

Moravou 

5 23,8 % 16 76,2 % 0 0,0 % 

Ivančice 3 17,6% 12 70,6 % 2 11,8 % 

Rosice 4 16,7% 17 70,8 % 3 12,5 % 

Blansko 5 11,9% 36 85,7 % 1 2,4 % 

Mikulov 1 6,3% 15 93,8 % 0 0,0 % 

Kuřim 0 0,0% 9 100,0 % 0 0,0 % 

Slavkov u Brna 0 0,0% 17 100,0 % 0 0,0 % 

Celkem 410 61,3% 232 34,7 % 27 4,0 % 

                                 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Celkové rozložení odpovědí dokumentuje pro úplnost následující graf. 
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Graf č. 41: Jaký je počet obcí, o nichž se dá říci, že jejich spolupráce na KPSS v rámci správního obvodu 
ORP je:  

  

 

Z analýzy dále vyplývá, že v řadě ORP se podařilo úspěšně navázat dialog s obcemi  

I. a II. typu. Podrobně jsou jednotlivé roviny spolupráce dokumentovány v následující 

tabulce. 

 
Tabulka č. 44: Popište, prosím, jakým způsobem spolupracujete jako obce III. typu s jinými obcemi I. a II. 
typu na procesu KPSS. 

Název ORP Popište, prosím, jakým způsobem spolupracujete jako obce III. typu s jinými 

obcemi I. a II. typu na procesu KPSS. 

Blansko Spolupráce na financování sociálních služeb, účast zástupců obcí, ve kterých je 

sociální služba zařazená v 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.  

Brno Jednak skrze proces KPSS a dále OSP MMB pravidelně komunikuje se středisky 

pečovatelských služeb, probíhá vzájemná informovanost v dostatečné míře. 

Břeclav - 

Bučovice Předávání informací na obecní úřady z oblasti sociálních služeb, sociálního 

bydlení, sociální práce, rodinné politiky. V případě potřeby zprostředkování 

sociální služby, předání kontaktu. Mapování potřebnosti sociálních služeb  

na území obcí – kontakt s vedením jednotlivých obcí, depistáž, zjišťování 

potřebnosti SS formou rozhovoru s obyvateli obcí nebo při řešení jejich sociální 

situace jsou získány praktické zkušenosti.  

Hodonín Pravidelně informujeme starosty spádových obcí, a to nejen na poradách starostů, 

ale i objíždíme spádové obce dle aktuální potřeby. 

Hustopeče Spolupracujeme pouze na bázi poradenství, tedy pokud daná obec cítí,  

že potřebuje v dané oblasti některé věci vysvětlit, což se však děje minimálně. 

Ivančice Pouze na úseku péče o osamělé seniory. 

Kuřim V rámci KPSS aktivně osobním jednáním s politickými představiteli obcí  

a se sociálními službami či jinými aktivitami (skupina pro komunitní plánování 

0
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600

Vstřícná, aktivní Pasivní, neutrální Odmítavá,
negativní

410    232    

27    

Jaký je počet obcí, o nichž se dá říci, že jejich spolupráce na KPSS 
v rámci správního obvodu ORP je: 

© AUGUR Consulting, 2019 N=21.
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sociálních služeb a odbor sociálních věcí a prevence). ORP Kuřim svolává min. 

dvakrát ročně starosty obcí správního obvodu a podrobně informuje o zjištěných 

potřebách uživatelů, plánování sociálních služeb i střednědobém plánu JMK  

a prioritách MPSV.   

Kyjov Velmi dobře spolupracují sociální pracovnice v obcích II. typu, jsou členkami 

KPSS, spolupráce je dobrá i s obcemi I. typu, především v rámci financování. 

Mikulov Zasílány informace o způsobu financování sociálních služeb, o počtu klientů, kteří 

využili určitou sociální službu. Informace předávány na DSO Mikulovsko (vedoucí 

odboru sociálních věcí, sociální služby G-centrum Mikulov). Při spolupráci 

s ostatními sociálními službami, které poskytují služby v celém ORP Mikulov, 

doporučuje koordinátor sociálních služeb, aby aktivně předávaly informace o jejich 

službě i obcím I. a II. typu. 

Moravský 

Krumlov 

Zapojení některých zástupců obcí do procesu KPSS – podílí se na utváření sítě 

sociálních služeb v regionu; prezentují potřeby občanů svých obcí; byl dohodnut 

způsob spolufinancování sociálních služeb v ORP; informování o službách formou 

tištěných letáků; zasílání článků do místních zpravodajů a novin, ke zveřejnění na 

webových stránkách obcí. Informování o dostupných službách na poradách se 

starosty (zástupci) obcí zařazených ve SO ORP, představování jednotlivých druhů 

sociálních služeb a podmínek jejich poskytování na těchto setkáních.  

Zasílání pozvánek všem obcím regionu na akce pořádané službami (dny 

otevřených dveří, preventivní akce apod.). Spolupráce v rámci sociální práce –
depistáže (přímo v obci), předávání kontaktů na sociální pracovníky ORP; 

součinnost se zástupci obcí. Ze strany ORP nabídka konzultací.  

Pohořelice Starostům obcí již od roku 2007 nabízíme možnost zapojení se do procesu KPSS 

ORP. Teprve od konce roku 2016 se začalo dařit – vysvětlovat a přemlouvat, že 

komunitní plánování a financování za celé ORP formou solidárního systému má 

smysl. V průběhu roku 2017 se celkem 12 obcí ze 13 zapojilo, v letošním roce se 

zapojilo 11 obcí (mimo obce Vranovice a Cvrčovice). Nastavení spolupráce –
vzájemné předávání informací na poradách starostů (min. 4x za rok), mimo to 

samozřejmě předávání informací směrem ke starostům od koordinátora KPSS   

a vedoucí odboru sociálního a zdravotního + většinou požadovaná zpětná vazba. 

V případě potřeby starostové oslovují se svými požadavky vedoucí odboru – de 

facto se jedná o kontinuální činnost.  

Rosice Veškerá aktivita ve věci spolupráce s obcemi vychází z  ORP Rosice – 

koordinátorky KP jednotlivé obce oslovují se žádostmi o poskytnutí zpětné vazby 

ohledně potřebnosti služeb, o schválení garancí financování, informují obce  

o působících sociálních službách, počtech klientů, a pokud je to vzhledem 

k časovým termínům možné, tak také o orientační předpokládané výši příspěvku 

obce dle Pravidel JMK (bez představy konkrétní částky obce garance 

spolufinancování neposkytnou). Většina takto oslovených obcí následně doručí 

požadované údaje. Stále však přetrvává neochota financovat sociální služby  

v případech, kdy obce nejsou obeznámeny s tím, o které konkrétní klienty se na 

jejich územích jedná. 

Slavkov  

u Brna 

Systém spolufinancování.  

Šlapanice Konzultujeme s nimi potřeby a podporu poskytovaných služeb v rámci jejich obce. 

Zasíláme všem obcím výpočty pro poskytování dotací na sociální služby, které 
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jsou v souladu s pravidly JMK. Při schvalování nového komunitního plánu jsou 

všechny obce osloveny ke spolupráci a schválení dokumentu ve svých orgánech. 

Tišnov V roce 2015 byl vytvořen model spolufinancování. Na počátku roku je starostům 

představen návrh spolufinancování pro daný kalendářní rok, tj. částky a služby, 

které budou podpořeny, a předány podklady. Následně je zaslána v orgánech 

města Tišnova schválená smlouva o spolufinancování a zajištění dotačního řízení. 

Obce dle doporučených částek schvalují, jen v několika případech obce částku 

proti výpočtu ponižují (pokud jsou větší a z obcí občané služby nevyužívají). 

Město Tišnov obdržené prostředky rozdělí v rámci II. kola dotačního programu. Po 

vyúčtování dotací zašle závěrečnou zprávu obcím ORP Tišnov. 

Veselí nad 

Moravou 

Všechny obce se podílí na spolufinancování sociálních služeb dle Základní sítě 

sociálních služeb v ORP Veselí nad Moravou. Obce jsou z naší strany 

informovány o tvorbě sítě sociálních služeb, mají prostor k připomínkování. 

Vyškov Účast koordinátorky KPSS při setkání zástupců svazků obcí – starostové  

I., II. individuální komunikace dle aktuálních potřeb ze strany obcí. 

Znojmo Spolufinancování terénních sociálních služeb v ORP Znojmo.  

Židlochovice Proces KPSS se pravidelně opakuje. Spolupráce s obcemi je 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. 

    Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Ze strany obcí III. typu bylo také zmíněno, že obce s malým počtem obyvatel mají při 

kumulaci agend různého zaměření nedostatečné personální obsazení (neuvolnění 

starostové, administrativní zaměstnanci), a nemohou všem oblastem věnovat náležitou 

pozornost. Problematika sociálních služeb pro ně potom není prioritní. Tomu přispívá  

i absence právní úpravy financování sociálních služeb ze strany menších obcí. Důvody 

komplikované spolupráce některých ORP s menšími obcemi I. a II. typu dokumentuje 

následující tabulka. 

 
 
Tabulka č. 45: Důvod špatné spolupráce, bariéry/překážky spolupráce ORP s obcemi.  

 

Název ORP 

 

Důvod špatné spolupráce, bariéry/překážky spolupráce ORP s obcemi. 

Boskovice Dvě obce se nepodílí na spolufinancování sítě služeb odborného sociálního 

poradenství a prevence – z principu, domnívají se, že by financování mělo jít 

z vyšší úrovně nebo považují za dostatečné, že přispívají jejich občané do sbírek 

(Tříkrálová sbírka). Spolufinancování služeb sociální péče se v roce 2018 týká 28 

ze 73 obcí, některé obce nehradí částku odpovídajícího podílu na klienta v plné 

výši – např. spoluúčast u nejdražší služby sociální péče v roce 2018 přesáhla  

26 tisíc Kč, má-li malá obec několik klientů v této službě, je to s ohledem na výši 

jejího rozpočtu velká zátěž, a proto žádosti služby vyhoví jen částečně. 

Hustopeče Spolupráce není, obce po několikáté odmítly centrální systém financování, některé 

přispívají, některé nikoliv. V rámci KPSS je spolupráce OK, v rámci financování 

sociálních služeb již ne.  
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Ivančice Pro obce s malým počtem obyvatel je tato spolupráce nezajímavá. Obec řeší pro 

ně palčivější záležitosti. Sociální služby – okrajová problematika. Nepotřebují nic 

řešit a navíc mají nedostatek financí na pro ně důležitější potřeby – občanská 

vybavenost atd.  

Moravský 

Krumlov 

Ve SO ORP převažují obce s malým počtem obyvatel do 500 (22 z 33); při 

kumulaci agend různého zaměření a nedostatečném personálním obsazení 

(neuvolnění starostové, administrativní zaměstnanci) nemohou všem oblastem 

věnovat náležitou pozornost; prioritou pak zůstává zajištění investic, občanské 

vybavenosti, technických sítí, školství (pokud jsou zřizovateli škol), v poslední době 

také fungování obchodů a doručování pošty, dále pak organizování kulturních a 

sportovních akcí. Složitá problematika sociálních služeb a jejich financování je pro 

řadu zástupců obcí těžko uchopitelná, i když se ORP snaží ji vysvětlovat. Při 

absenci právní úpravy financování ze strany obcí, tj. přímo uložené povinnosti 

podílet se na zajišťování sociálních služeb, je pochopitelné, že tato oblast není 

prioritou. Již však chápou, že mají povinnost zabezpečovat potřeby svých obyvatel i 

v sociální péči. Dalším tématem je dostupnost sociálních služeb v nejmenších 

obcích. Přes uvedené není postoj obcí odmítavý nebo negativní. 

Vyškov Legislativně neukotvena „povinnost“ obcí I. a II. typu při spolufinancování soc. 

služeb v ORP. 

    Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Informovanost 

Zástupci jednotlivých ORP také vyjádřili své náměty k problematice zvyšování informovanosti 

o možnostech využívání sociálních služeb. Tři zástupci ORP uvedli, že pokrok spatřují 

v zavedení nového elektronického katalogu sociálních služeb, který je dostupný pro 

širokou veřejnost. Jako přínosné spatřují vyhledávání služby podle životní situace, které 

pomohou uživatelům se lépe zorientovat.  
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Metodická podpora 

Dvě obce III. typu uvedly, že by ocenily, kdyby metodická podpora probíhala také směrem 

k obcím I. a II. typu. Zástupci Statutárního města Brna navíc uvedli, že k financování služeb 

žádná metodická podpora ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

neexistuje, přitom by byla velmi žádoucí vzhledem k tomu, že se neustále mění pravidla 

financování. Co se týče plánování a síťování služeb, ze strany JMK probíhají veřejná setkání 

s poskytovateli, pravidelně se scházejí také koordinátoři plánování jednotlivých ORP, 

nicméně přímá metodická podpora poskytovatelům neprobíhá. Ta by měla být součástí výše 

zmíněných kontrol (tímto způsobem provádí kontroly OSP MMB). 

 

Úpravy legislativy 

Dále mohli zástupci jednotlivých ORP vyjádřit své náměty k úpravě legislativy. Bylo zmíněno 

několik připomínek: 

• Sedm obcí III. typu uvedlo, že je nutné legislativně ukotvit povinnost obcí I. a II. typu 

podílet se na spolufinancování sociálních služeb.  

• Tři obce III. typu uvedly, že chybí zákon o sociálním bydlení a sociálním podnikání.  

• Dvě obce III. typu uvedly, že lze obecně konstatovat, že zákon 108/2006 Sb.  

o sociálních službách je již v některých částech zastaralý a potřebuje aktualizovat, 

především co se týče druhologie sociálních služeb (jejich počet je nesmyslně vysoký, 

některé služby v podstatě zahrnují stejné základní činnosti). 

• Jedna obec III. typu dále uvedla, že dalším problémem jsou materiálně-technické 

standardy MPSV, které u některých pobytových zařízení pro určité cílové skupiny 

neadekvátně a nesmyslně navyšují investiční i provozní náklady. Dále je potřeba 

sladit legislativní uchopení sociálně-zdravotnického pomezí. V neposlední řadě také 

chybí zákon o sociálním bydlení a o sociálním podnikání. Je třeba také zvážit 

celkovou změnu současného systému financování soc. služeb. 

• Jedna obec III. typu dále uvedla, že by mělo dojít ke změně procentního podílu 

jednotlivých krajů na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných  

ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rok – dle 

aktuálního rozložení obyvatelstva mezi jednotlivé kraje ČR. 

 

VI.1.5. Financování sociálních služeb  

Část zjišťovacího nástroje pro zástupce obcí III. typu se zabývala financováním sociálních 

služeb – výdaji obcí III. typu na sociální služby poskytované ve správním obvodě ORP. 

Z výsledků analýzy vyplynulo, že nejvyšší výdaje na sociální služby v přepočtu na jednoho 

obyvatele v roce 2017 byly vydány Statutárním městem Brnem (1 365 Kč na 1 obyvatele), 

nejnižší pak Šlapanicemi (10 Kč na 1 obyvatele). Názorně výsledky dokumentuje následující 

graf. 
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Graf č. 42: Výdaje obcí III. typu na poskytování sociálních služeb v roce 201746 v přepočtu  
na jednoho obyvatele (v Kč). 

 
 

Pokud vztáhneme výdaje na sociální služby k celkovým rozpočtům obcí  

III. typu 47, pak nejvyšší podíl výdajů na sociální služby k celkovému rozpočtu obce v roce 

2017 vykazovalo město Břeclav (8,24 %), nejnižší pak obec Šlapanice (0,32 %). Výsledky 

jsou názorně dokumentovány v následujícím grafu.  

  

                                            
46 Položka dotazníku: „Uveďte celkovou roční částku vynaloženou na poskytování sociálních služeb 
Vaší obcí III. typu (v tis/Kč/rok)“. Poznámka: Nejedná se pouze o sociální služby podle zákona 
108/2006 Sb., ale také další služby v sociální oblasti tzv. návazné služby. Upřesnění: Jedná se 
výhradně o částku vynaloženou na poskytování sociálních služeb Vaší obcí III. typu, tedy bez 
transferů z JMK, MPSV atd. Nezapočítávají se tedy do této částky ani výdaje na rodinnou politiku, 
dotace na SP, SPOD atd. 
47 Výše rozpočtů jednotlivých obcí III. typu byla identifikována samostatnou položkou v dotazníku, 
který vyplňovali kompetentní zástupci těchto obcí III. typu. 
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Graf č. 43: Podíl výdajů obcí III. typu na poskytování sociálních služeb v roce 2017 k celkovým rozpočtům 
těchto obcí (v %). 

 
 

Pokud se zaměříme na poměr financí určených na poskytování sociálních služeb 

poskytovaný příspěvkovým organizacím měst a nestátním neziskovým organizacím, pak 

zjistíme, že nejvyšší poměr financí určený na poskytování sociálních služeb poskytovaný 

příspěvkovým organizacím vykazovaly v roce 2017 obce Kuřim (97,3 %), Ivančice (94,4 %), 

Břeclav (90,9 %) a Boskovice (90,5 %). 

Nejvyšší poměr financí určený na poskytování sociálních služeb poskytovaný nestátním 

neziskovým organizacím vykazovaly v roce 2017 obce Pohořelice, Hodonín, Slavkov u Brna 

a Vyškov (100 %), které veškeré výdaje na sociální služby určily nestátním neziskovým 

organizacím.   
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V žádném případě nelze stanovit, která z níže prezentovaných forem a způsobů financování 

sociálních služeb v území ORP48 je efektivnější. Například v ORP Hodonín, ORP Vyškov, 

Bučovice, Slavkov u Brna a Pohořelice financují sociální služby přerozdělením finančních 

prostředků mezi jednotlivé NNO, neboť tyto obce III. typu nemají zřízeny vlastní příspěvkové 

organizace. 

 
Graf č. 44: Poměr financí určených na poskytování sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou 
organizací (PO) a nestátními neziskovými organizacemi (NNO) v roce 2017 (v %). 

 
 

                                            
48 Spolufinancování sociálních služeb v území ORP prostřednictvím vlastních PO nebo přerozdělením 
finančních prostředků mezi NNO.  
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Další důležitou otázkou v rámci oblasti financování sociálních služeb je spolupodílení se obcí 

I. a II. typu na financování sociálních služeb. Bylo zjištěno, 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 18 obcí III. typu (83,4 %) 

odpovědělo, že jim obce I. a II. typu finančně přispívají. Pouze 3 z 18 obcí III. typu (16,6 %) 

odpověděly, že jejich obce I. a II. typu jim finančně nepřispívají. Obce III. typu Šlapanice a 

Vyškov na otázku neodpověděly. Výsledky názorně dokumentuje následující graf.  

. 
Graf č. 45: Přispívají finančně Vaší obci III. typu, na činnosti sociálních nebo návazných sociálních služeb 
poskytovaných ve správním obvodu ORP, také jiné obce (I. nebo II. typu)? 

 
 

Obce III. typu byly dotázány na počet obcí, které se finančně podílejí na financování 

sociálních služeb. Pokud vztáhneme tento počet obcí I. a II. typu k celkovému počtu obcí  

I. a II. typu ve správním obvodě daného ORP, z analýzy vyplyne, že největší podíl obcí 

přispívá v ORP Kyjov (97,6 %), dále v ORP Moravský Krumlov (97 %) a v ORP Boskovice 

(95,9 %). Nejnižší podíl obcí přispívá v ORP Břeclav (38,9 %) a v ORP Ivančice (58,8 %). 
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Graf č. 46: Podíl obcí I. a II. typu finančně participujících v roce 2017 na podpoře činnosti sociálních nebo 
návazných sociálních služeb ve všech obcích v daném ORP (v %).  

 
 

Dalším zjišťovaným údajem od obcí III. typu byla celková roční finanční podpora na činnost 

sociálních a souvisejících služeb od obcí I. a II. typu v roce 2017. Nejvyšší objem finančních 

prostředků od obcí I. a II. typu obdržela obec III. typu Veselí nad Moravou (2 765 000 Kč), 

dále pak obec III. typu Hodonín (2 376 000 Kč) a obec III. typu Kyjov (1 898 000 Kč). Nejnižší 

objem finančních prostředků od obcí I. a II. typu obdržela obec III. typu Kuřim (13 000 Kč), 

Bučovice (70 000 Kč) a Moravský Krumlov (197 000 Kč).  

Obce III. typu Hustopeče, Mikulov a Rosice uvedly, že obce I. nebo II. typu jim (jako obci  

III. typu) na činnost sociálních nebo návazných sociálních služeb poskytovaných ve 

správním obvodu ORP finančně nepřispívají. Obce III. typu Vyškov a Šlapanice 

neodpověděly.   
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Graf č. 47: Celková roční finanční podpora na činnost sociálních a souvisejících služeb  
od dalších obcí I. a II. typu v roce 2017.  

 
 

Celková roční finanční podpora na činnost sociálních a souvisejících služeb od obcí  

I. a II. typu v roce 2017 byla následně přepočtena na 1 000 obyvatel ORP a výsledky 

dokumentuje následující graf. 

Nejvyšší objem finančních prostředků od obcí I. a II. typu na 1 000 obyvatel ORP obdržela 

obec III. typu Veselí nad Moravou (72 666 Kč), dále pak obec III. typu Pohořelice (56 365 Kč) 

a obec III. typu Židlochovice (45 162 Kč). Nejnižší objem finančních prostředků od obcí  

I. a II. typu na 1 000 obyvatel ORP obdržela obec III. typu Kuřim (569 Kč), Bučovice (4 367 

Kč) a obec Moravský Krumlov (8 823 Kč).  

Obce III. typu Hustopeče, Mikulov a Rosice uvedly, že obce I. nebo II. typu jim (jako obci  

III. typu) na činnost sociálních nebo návazných sociálních služeb poskytovaných ve 

správním obvodu ORP finančně nepřispívají. Obce III. typu Vyškov a Šlapanice 

neodpověděly.   
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Graf č. 48: Celková roční finanční podpora na činnost sociálních a souvisejících služeb  
od dalších obcí I. a II. typu v roce 2017 na 1 000 obyvatel ORP.  

 
 

Nejvýraznější prioritou v oblasti financování sociálních služeb je pro ORP zajištění 

financování současné sítě sociálních služeb a udržení současné výše financování těchto 

sociálních služeb, kterou vnímá většina ORP Jihomoravského kraje (celkem 20 obcí III. typu 

z 21 obcí III. typu). Jak lze vidět na následujícím grafu, tato priorita zároveň výrazně 

převyšuje ostatní priority. Celkem 11 obcí III. typu ORP vnímá jako prioritu vtáhnutí do 

financování sociálních služeb ostatní obce v rámci SO ORP, tedy sdružování financí v rámci 

všech obcí v ORP. Celkem 8 obcí III. typu považuje za prioritu také větší transparentnost 

Jihomoravského kraje při financování sociálních služeb, dále komunikaci a spolupráci 

Jihomoravského kraje s obcemi III. typu a také možnost připomínkovat Pravidla řízení a 

přiznání finanční podpory.   

Obce mohly označit více priorit. Podrobnější informace o prioritách obcí III. typu v oblasti 

financování sociálních služeb jsou znázorněny v následujícím grafu.  
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Graf č. 49: Priority v oblasti financování sociálních služeb pro obce III. typu. 

 

Jiné:  

• Pohořelice: „Za velmi důležité považujeme nutnost spolupráce Jihomoravského kraje 

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.“ 

 

Dobrou praxi v oblasti financování sociálních služeb uvádí více než polovina obcí 

s rozšířenou působností. Některé obce jako dobrou praxi uvádějí solidární princip 

financování (např. Slavkov u Brna, Znojmo). Jako další příklad dobré praxe bylo uváděno 

spolupracování na základě uzavřených smluv (např. Kyjov, Tišnov). U příkladů dobré praxe 

obce uváděly předávání informací z oblasti sociálních služeb, přímý a pravidelný kontakt se 

starosty či mapování potřebnosti sociálních služeb na území obcí. Podrobnější informace 

o příkladech dobré praxe, které uváděly jednotlivé ORP, jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Tabulka č. 46. Příklady dobré praxe v oblasti financování sociálních služeb uplatnitelných v jiných ORP 
JMK. 

Název ORP Příklady dobré praxe v oblasti financování sociálních služeb uplatnitelné v jiných ORP JMK 

Šlapanice Vyhovuje nám současný stav v ORP, kdy obce poskytují finance ve svém režimu 

dle námi poskytnutého výpočtu (dle pravidel JMK). Jako nedostatek vnímáme to, že 

neznáme skutečnou výši financí, které jednotlivé obce na sociální služby poskytují, 

nevíme jakou formou (dar, veřejnoprávní smlouva). Domníváme se, že  

v celé ČR by měl být jednotný systém financování sociálních služeb. Příklady 

dobré praxe nemůžeme tedy uvést. 

Bučovice Oslovení jednotlivých obcí k zapojení do financování. Předávání informací  

z oblasti sociálních služeb. Mapování potřebnosti sociálních služeb na území 

obcí.  

Boskovice Schválení dotačního programu na podporu SS v našem ORP probíhá již v září 

předcházejícího roku, podávání žádostí do konce října, první rozdělování na 

prosincovém zastupitelstvu, na kterém je schvalován rozpočet na příští rok.   

V prvním čtvrtletí probíhá vyplacení I. části dotace službám (cca 50 %) – např. 

v roce 2018 koncem ledna. Ve druhém čtvrtletí, když již známe konečnou částku 

vybranou od obcí I. a II. typu v ORP, v červnu probíhá schválení II. části dotace 

(např. v roce 2018 proběhlo vyplacení začátkem července). SS podávají žádost 

jen jednou, ale rozdělování probíhá ve dvou kolech. 

Hodonín Přímý a pravidelný kontakt se starostmi spádových obcí, konkrétní nabídka 

spolupráce a služeb v rámci ORP. Návštěvy a setkání přímo ve spádových 

obcích, mapování jejich potřeb, zpracování společných strategií, jak potřeby 

naplnit. 

Kyjov V ORP Kyjov je velmi dobře nastavená spolupráce s obcemi I. i II. typu, a to nejen v 

oblasti financování. S obcemi jsou uzavřeny každoročně veřejnoprávní smlouvy. 

Moravský 

Krumlov 

Po jednáních v roce 2017 se podařilo nastavit systém spolufinancování obcemi  

ve SO ORP; ORP se podílí na financování sociálních služeb za celý správní 

obvod – poskytovatelé se s žádostí o dotaci obrací na jeden subjekt; ORP pak 

řeší finanční příspěvek s jednotlivými obcemi; podíl obcí na spolufinancování 

sociálních služeb ve SO ORP pro příslušný rok je založen na principu solidárním  

a vychází z počtu obyvatel obcí (32) dle údajů zjištěných v příslušné evidenci  

a vypočtené částky na 1 osobu/rok. Tento výpočet je proveden z dotace poskytnuté 

ORP poskytovatelům v návaznosti na počet klientů evidovaných v předcházejícím 

roce (uzavřené období) dle příslušnosti k obcím ve SO ORP. Systém je výhodnější 

pro poskytovatele služeb a obce SO, ale náročný pro ORP (vedou se dva systémy 

dotačního řízení vč. smluvního zajištění). 

Slavkov u 

Brna 

Systém spolufinancování v rámci ORP podle počtu obyvatel – solidární princip 

zavedený již v roce 2014. 

Znojmo Aplikace spolufinancování terénních sociálních služeb solidárním principem 

(přepočteno na počet obyvatel obcí I. a II. typu). 

Židlochovice Již bylo zmíněno, že město Židlochovice spravuje dotační program.  

Město Židlochovice vyhlašuje již třetím rokem dotační program na podporu 

sociálních služeb, který působí v regionu. Poskytovatelé sociálních služeb se 

mohou v stanoveném termínu do tohoto programu hlásit. Dle ukazatelů činnosti 

jednotlivých služeb je vypočteno obcím v regionu výší příspěvku za jejich 

občany (dle krajských pravidel). Zastupitelstva jednotlivých obcí projednají výši 

vypočtené částky dotací a rozhodnou, kolik přispějí do společného programu. 
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Většina obcí vyplácí částky vypočtené, jen některé vypočtenou částku krátí. Potom 

uzavíráme smlouvy mezi městem a obcemi. Shromážděné finanční prostředky 

potom město na základě smlouvy mezi městem a poskytovatelem vyplácí. 

Kuřim Motivace obcí I. a II. typu k přímé účasti na financování sociálních služeb 

občanům bez nutnosti zpětné úhrady obci III. typu. Tento postup se nám osvědčil. 

Jsou tak odstraněny problémy se zpětnou refundací. Přičemž ze strany obce  

III. typu probíhá konkrétní metodická pomoc a podpora, včetně zpracování  

a kontrolního výpočtu podle Pravidel financování JMK. Samozřejmě by celé situaci 

pomohlo legislativní zakotvení povinnosti obcí nejen plánovat sociální služby pro 

své občany, ale jejich nutná participace na jejich financování.    

Tišnov Uzavření smluv o příspěvku na zajištění dotačního řízení a provoz sociálních 

služeb mezi obcí III. typu a obcemi I. typu. Realizace dotačních řízení pro 

sociální služby na úrovni obcí III. typu. 

Brno Neznáme detailně systémy financování sociálních služeb jiných krajů, které se od 

sebe vzájemně dost často liší. Každopádně pro efektivní a ekonomicky udržitelnou 

krajskou síť služeb je nezbytně nutná kontrola ze strany JMK, a to jak 

ekonomického charakteru, tak i obsahu a kvality služeb, ideálně ve spolupráci  

s jednotlivými ORP. Rovněž považujeme za důležitou úzkou spolupráci a 

komunikaci mezi JMK a ORP, jak v rámci procesu plánování a síťování služeb, 

tak i v rámci jejich financování.  

Vyškov Město Vyškov má v rámci financování sociálních služeb schválen rozpočet ke 

konci roku vždy pro rok následující, NNO tak mají jistotu vyplacení finanční 

podpory z rozpočtu Města Vyškova již v termínu do 31. 1. v daném kalendářním 

roce.  

    Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Zástupci jednotlivých ORP mohli vyjádřit své náměty k otázce financování sociálních služeb. 

Bylo zmíněno několik zajímavých připomínek: 

• Čtyři obce III. typu uvedly, aby se více prosazoval systém víceletého financování 

sociálních služeb k zajištění jejich stability.  

• Dvě obce III. typu uvedly, že by se měla zlepšit komunikace a spolupráce mezi 

oddělením ekonomiky a kontroly a oddělením sociálních služeb na Krajském úřadu 

Jihomoravského kraje. 

• Dvě obce III. typu uvedly, že zásadním přínosem by byla legislativou stanovená 

povinnost obcí spolufinancovat sociální služby. 

• Jedna obec III. typu uvedla, že by měly být méně podporovány nestátní neziskové 

organizace. 

• Jedna obec III. typu uvedla, že by mělo dojít k vydávání Pravidel řízení o stanovení  

a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje v oblasti podpory poskytování 

sociálních služeb dříve a umožněno připomínkování.  

• Jedna obec III. typu uvedla, že pravidla financování musí vycházet z relevantních  

a aktuálních analýz, z dat vyúčtování předchozího roku na jedné straně a zároveň  

i z reálných finančních potřeb služeb na straně druhé, protože i nadále jsou některé 

služby podfinancovány, což se z vyúčtování nedá zjistit (nutno přihlížet  

i k požadavkům, nejen k vyúčtování). Existují však i služby, které získávají větší 
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objem finančních prostředků, než potřebují (a posléze část finančních prostředků 

vracejí, případně jsou takovéto prostředky vynakládány neefektivně). Tyto prostředky 

poté chybějí jinde. Na základě takto důkladné analýzy by měla být zpracována 

pravidla zcela nová, nikoliv neustále upravována stávající pravidla, která jsou již od 

počátku problematická. Do procesu tvorby nových pravidel by měly být zapojeny jak 

obce, tak poskytovatelé. 

• Jedna obec III. typu uvedla, že by ocenila možnost využívat hodnocení inspekce 

kvality sociálních služeb pro hodnocení kvality sociální služby v souvislosti 

s financováním sociálních služeb ze strany JMK. 

• Jedna obec III. typu uvedla, že u nadregionálních služeb (např. rané péče, sociální 

rehabilitace) by se mělo zajistit financování na krajské úrovni (tj. z rozpočtu MPSV  

a JMK). Rozdíl promítnout na ryze regionální typy služeb, např. pečovatelská služba, 

která je obcím nejblíže pochopitelná a nejmasivnější a kde se hledá spolufinancování 

nejlépe. Není efektivní administrovat malé částky dotací, tj. 5–10 tis. Kč, a dále není 

efektivní, že si služby musí žádat na tolik míst. Prodražuje to celý systém financování 

a služby jako takové. 

• Jedna obec III. typu uvedla, že jako problematické se také jeví to, že Jihomoravský 

kraj prakticky neinformuje nebo informuje se zpožděním ohledně financování služeb 

zařazených do IP JMK, a to jak ORP, tak dotčené služby (např. v tuto chvíli není 

známo, jakým způsobem bude probíhat navazující IP JMK od nového roku). 

• Jedna obec III. typu uvedla, že by ocenili větší informovanost obcí I. a II. typu ze 

strany kraje ohledně realizace sítě sociálních služeb a jejího financování. 

Zástupci jednotlivých ORP mohli také vyjádřit své náměty k problematice síťování sociálních 

služeb. Bylo zmíněno několik zajímavých připomínek: 

• Čtyři obce III. typu uvedly, aby se více prosazoval systém víceletého financování 

sociálních služeb k zajištění jejich stability.  

• Dvě obce III. typu uvedly, že by se měla zlepšit komunikace a spolupráce mezi 

oddělením ekonomiky a kontroly a oddělením sociálních služeb na Krajském úřadu 

Jihomoravského kraje. 

• Dvě obce III. typu uvedly, že zásadním přínosem by byla legislativou stanovená 

povinnost obcí spolufinancovat sociální služby. 

• Jedna obec III. typu uvedla, že by se měly více zohledňovat požadavky jednotlivých 

okresů vzhledem k jejich potřebám – nenastavovat plošně, brát v úvahu ochotu obce 

spolupodílet se na financování služeb. 

• Jedna obec III. typu uvedla, že je nutné, aby Krajský úřad Jihomoravského kraje 

začal provádět systematické kontroly služeb zařazených do sítě, a to nejen finanční 

kontrolu, ale i kontrolu kvality služeb. Na základě těchto zjištění by měl Jihomoravský 

kraj začít vytvářel efektivní a finančně udržitelnou síť soc. služeb (tzn. vyřazování 

neefektivních služeb ze sítě). Tímto se uvolní prostor pro žádoucí rozvoj, který je 

dlouhodobě omezován. Tyto kontroly by se měly realizovat ideálně ve spolupráci 

s ORP a při plánování sítě na další období přihlížet k lokálním prioritám jednotlivých 

ORP.  

mailto:augur@augur-consulting.cz


 

 

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

 

  

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz  

  113 

 

• Jedna obec III. typu uvedla, že chybí větší podpora služeb, které zabezpečují pomoc 

osobám pečujícím o osoby zdravotně postižené. Jsou preferovány dlouhodobě ty, při 

jejichž využití je reálná naděje na vrácení klienta na trh práce a do společenského 

života. A to právě absentuje paradoxně u osob pečujících. Cílovou skupinou jsou sice 

osoby, které potřebují pomoc, ty se však na trh práce nevrátí. Kvalitní systém 

terénních i pobytových služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby však umožní 

vrácení na trh práce právě osob pečujících. 

• Jedna obec III. typu uvedla, že by se nemělo umožňovat rozšíření těch služeb, které  

v minulém roce prokazatelně nezískaly příslušné procento spolufinancování. 

• Jedna obec III. typu uvedla, že by se mělo potvrzení garance potřebnosti vyjádřit až 

po vydání Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského 

kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. 
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 ANALÝZY POTŘEB ARTIKULOVANÝCH CÍLOVÝMI SKUPINAMI 

UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Z rozhovorů s komunikačními partnery v ORP mj. vyplynulo, že jednotlivá OPR si v rámci 

procesu KPSS zajišťují vlastní empirické poznatky a realizují řadu analýz, výzkumů a studií 

s cílem identifikovat potřeby v sociální oblasti na území obce s rozšířenou působností. Jedná 

se o projekty, které jsou financovány z prostředků konkrétních obcí nebo také z prostředků 

Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Na realizaci analýz a výzkumů často participují 

odborné firmy nebo akademická pracoviště49.  

Nebylo tedy cílem suplovat tyto poznatky a realizovat v územích ORP další empirická 

zjišťování na identických cílových skupinách, téměř v identické době. Cílem bylo se těmito 

empirickými poznatky inspirovat a některé z nich interpretačně využít v této Analýze 

potřebnosti sociálních sužeb v Jihomoravském kraji. Považovali jsme za produktivní 

existující analýzy a výzkumné zprávy, které byly zprostředkovány jednotlivými ORP, dále 

odborně vytěžit. 

Jednotlivé průzkumy a analýzy nahlížejí na potřebnost konkrétních cílových skupin uživatelů 

sociálních služeb s využitím různých metodologických postupů a pracují s cílovými 

skupinami v různých územích. Pro interpretaci potřeb a problémů, které souvisí 

s jednotlivými cílovými skupinami uživatelů sociálních služeb, případně potenciálních 

uživatelů sociálních služeb, jsme využili poznatky a zjištění z několika průzkumů, analýz a 

studií. Podkladem byly např. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně, dále pak 

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v ORP Vyškov, Analýza potřeb uživatelů 

sociálních služeb v ORP Hustopeče, Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v ORP 

Břeclav, výstupy projektu „Zpracování analýz k projektu Posílení spolupráce a rozvoj 

kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených skupin ve 

správním obvodu ORP Hodonín“50, výstupy projektu „Expertní studie zaměřená na zjištění 

potřeb uživatelů ve správním obvodu ORP Šlapanice“51, výstupy projektu „Analýza pro 

                                            
49 Např. v roce 2017 byla v ORP Vyškov, ale také např. v DSO Mikroregion Hustopečsko a v roce 

2018 také v ORP Břeclav a ORP Židlochovice zahájena realizace projektu Aktualizace procesu 
komunitního plánování sociálních služeb, spolufinancovaného Evropskou unií skrze operační program 
Zaměstnanost. Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní spolupráci východní Morava. Cílem 
projektu je podpořit proces plánování dostupnosti sociálních služeb na území jednotlivých ORP atd. 
Součástí těchto projektů bylo mimo jiné vypracování analýz a průzkumů např.:  

• Sociodemografická analýza území ORP,  

• Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb na území ORP,  

• Analýza poskytovatelů sociálních služeb ba území ORP,  

• Analýza zdrojů, 

• Průzkum potřeb osob v nepříznivé sociální situaci a další. 
50 AUGUR Consulting s.r.o. 2017. Zpracování analýz k projektu Posílení spolupráce a rozvoj 
kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených skupin ve správním 
obvodu ORP Hodonín. 
51 AUGUR Consulting s.r.o. 2014. Expertní studie zaměřená na zjištění potřeb uživatelů ve správním 
obvodu ORP Šlapanice. 

mailto:augur@augur-consulting.cz


 

 

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

 

  

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz  

  115 

 

potřeby komunitního plánování sociálních služeb v ORP Pohořelice“52, výstupy projektů 

„Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko“53 , ale také některé poznatky formulované již ve 

strategických dokumentech konkrétních ORP např. Veselí na Moravě a opírající se o 

poznatky praxe.   

Vzhledem k tomu, že jsme vycházeli z různých typů empirických šetření, zaměřili jsme se na 

identifikaci hlavních potřeb jednotlivých cílových skupin v sociální oblasti, tj. těch, které se ve 

výsledcích různých empirických šetření či průzkumů opakovaly.  

Výše uvedené analýzy jsme pak doplnili o výsledky průzkumů a analýz, které v jednotlivých 

ORP uskutečnila naše společnost AUGUR Consulting s.r.o. s využitím kvalitativních i 

kvantitativních metodologických přístupů. 

 

VI.2.1. Senioři  

Jako nejvýznamnější oblast, kterou je možné sledovat u cílové skupiny seniorů, jsou 

problémy, které senioři pociťují ve svém životě. Problematické ovšem je, že cílová skupina 

65+, obvykle souhrnně označovaná jako „senioři“, v současnosti představuje velmi 

heterogenní skupinu osob na věkové škále v rozsahu více než 30 let. Je třeba si uvědomit, 

že přínosnější přístup ke skupině seniorů nám poskytne nahlížení na životní situaci seniora 

z hlediska jeho osobního funkčního potenciálu.54 

Z hlediska zaměření této studie na oblast potřebnosti sociálních služeb je pak vhodné 

rozlišovat cílovou skupinu „senioři“ na skupinu osob, které představují aktuální či potenciální 

klienty sociálních služeb (tzn. osob se sníženou možností zajištění potřeb vlastními silami) a 

skupinu osob v seniorském věku z hlediska uspokojování potřeb zcela soběstačných, pro 

které je vhodné zvažovat nástroje omezující bariéry pro jejich aktivní participaci na 

společenském životě.55 

Jak vyplývá např. z poznatků prezentovaných v Analýze potřebnosti rozvoje sociálních 

služeb v Brně,56 tak pokud se zaměříme na seniory jako na aktuální či potenciální klienty 

                                            
52 AUGUR Consulting s.r.o. 2018. Analýza pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb v 
ORP Pohořelice. 
53 ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 2013. Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko. 
[online] [cit. 2. 2. 2019]. Dostupné z:  
http://www.kpss-blansko.cz/wp-content/uploads/2013/04/Anal%C3%BDza-_Senior%C5%AF_final.pdf 
54 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 
55 Jedná se o omezení přístupu starších osob ke zdrojům bariérami vytvářenými nadindividuálními 
silami, které vyčleňují seniory jako skupinu, se kterou je nakládáno specifickým způsobem. Tyto 
bariéry se mohou týkat sociální a ekonomické participace, aktivního stárnutí, kvality života, přístupu ke 
zdravotní péči, doplatků za léky, diskriminace, zneužívání mocenského postavení (např. nájemní 
bydlení) nebo bezpečí domova (Vidovičová et al, 2013). 
56 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 

mailto:augur@augur-consulting.cz


 

 

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

 

  

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz  

  116 

 

sociálních služeb, pak je nejčastěji trápí neschopnost postarat se sami o sebe a závislost na 

jiné osobě, neschopnost vyřídit si samostatně pochůzky po úřadech nebo u lékaře či obstarat 

si běžné nákupy. Senioři taktéž úzce reflektují nedostatečně ošetřenou problematiku 

bariérovosti.   

 

Obrázek č. 1: Problémy, které senioři (aktuální či potenciální klienti sociálních služeb) pociťují ve svém 
životě.57 

 
 

Zajímavé je srovnání výsledků tří průzkumů, které byly realizovány s využitím identické 

metodologie, mezi skupinami uživatelů sociálních služeb v ORP Hustopeče,58 ORP Vyškov,59 

ORP Břeclav.60 Závažnost jednotlivých životních problémů byla posuzována respondenty61 

na tříbodové škále.  

Nejčastěji označili respondenti ve všech třech ORP jako největší problém „špatný zdravotní 

stav“. Prostřednictvím komentářů bylo dokumentováno, co konkrétně v oblasti zdravotního 

stavu respondenty trápí. Jednalo se např. o odpovědi: zhoršující se zdravotní stav, stáří, 

bolesti kloubů, špatný zrak a sluch, zapomínání, bolesti nohou, ale také nespavost apod.  

Pořadí dalších nejzávažnějších problémů, které respondenty trápí, bylo u výše uvedených 

ORP téměř neměnné. Jedná se o: 

 

                                            
57 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 
58 Centrum pro komunitní práci. 2018. Analýza sociální situace – KPSS Hustopečsko. [online] [cit. 2. 2. 
2019]. Dostupné z:  
http://cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/kpss-hustopecsko/333-
analyza 
59 Centrum pro komunitní práci. 2018. Analýza sociální situace – KPSS Vyškov. [online] [cit. 2. 2. 
2019]. Dostupné z:  
http://cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/kpss-vyskov/315-
analyza-socialni-situace 
60 Centrum pro komunitní práci. 2018. Analýza sociální situace – KPSS Břeclav. [online] [cit. 2. 2. 
2019]. Dostupné z:  
http://cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/kpss-breclav/338-
analyza-breclav 
61 Senioři a OZP. 

Nemožnost postarat se sám o sebe a závislost na jiné osobě

Běžné nákupy.

Pochůzky po úřadech, návštěvy u lékaře. 

Nedostatek bezbariérových přístupů.

Ztížená možnost získat místo v pobytových službách.

Osamělost.

Nedostatek odborných lékařů.

mailto:augur@augur-consulting.cz
http://cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/kpss-hustopecsko/333-analyza
http://cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/kpss-hustopecsko/333-analyza
http://cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/kpss-vyskov/315-analyza-socialni-situace
http://cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/kpss-vyskov/315-analyza-socialni-situace
http://cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/kpss-breclav/338-analyza-breclav
http://cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/kpss-breclav/338-analyza-breclav
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Obrázek č. 2: Problémy, které senioři (aktuální či potenciální klienti sociálních služeb) pociťují ve svém 
životě. 

 
 

Jak vyplývá z výše uvedených poznatků, hlavní problémy jsou u cílové skupiny senioři, 

v rámci srovnání poznatků z několika šetření, velmi podobné.  

Naproti tomu v jednotlivých geografických územích zástupci cílových skupin mj. seniorů 

spontánně artikulují také konkrétní návrhy na zlepšení pomoci jejich cílové skupině62. Je 

zřejmé, že zástupci cílové skupiny zohledňují požadavky specifické, charakteristické pro 

jejich území. Např. v ORP Hustopeče by rádi řešili např.: 

• dostupnost lékaře a nemocnice, 

• bezbariérové a opravené chodníky, 

• dostupnost některých sociálních služeb (denní stacionář, odlehčovací služba, 

asistenční služby), 

• bezbariérovou dopravu a další. 

 

V konkrétních ORP byly na základě samostatných empirických aktivit naší společnosti 

AUGUR Consulting s.r.o., v rámci projektu Analýza potřebnosti sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji, identifikovány zcela konkrétní názory, postoje a potřeby skupiny 

seniorů na aktuální - připravované záměry ORP v sociální oblasti.  

Např. v ORP Slavkov u Brna63 naprostá většina dotázaných respondentů ve věkové skupině 

65 a více let podporuje záměr ORP zřídit službu Senior taxi. Z výsledků mj. vyplývá, že více 

než tři čtvrtiny dotázaných (77,7 %) uvádí, že by osobně nebo někdo z jejich rodiny službu 

Senior Taxi využíval.64  

 
 
 
 
 

                                            
62 Konkrétní požadavky, nejen u skupiny senioři, ale také OZP se v rámci jednotlivých ORP liší. 
63 Uvádíme jako příklad konkrétní empirické aktivity v ORP. Výsledky dílčích analýz uskutečněné 
v konkrétních ORP jsou součástí tzv. separátních zpráv určených jednotlivým ORP Jihomoravského 
kraje. 
64 V rámci dotazníkového šetření byly identifikovány také další názory a postoje respondentů. Graf 
uvádíme mj. pro názornost.  

Špatný zdravotní stav.

Bízká soběstačnost.

Nedostatek peněz. 

Špatný psychický stav.

Osamocenost, málo kontaktů s lidmi.
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Graf č. 50: Využíval(a) byste Vy osobně nebo někdo z Vaší rodiny službu Senior taxi?65 

 
 

Současně také např. z vyjádření účastníků skupinové diskuse ve Slavkově u Brna ze 

skupiny osob pečujících o osobu závislou na péči jiné osoby (seniora) vyplynula např. 

potřeba zřízení odlehčovací služby pro skupinu seniorů a OZP.66    

 

Jak vyplývá dále např. z poznatků prezentovaných v Analýze potřebnosti rozvoje sociálních 

služeb v Brně,67 tak pokud se zaměříme na osoby v seniorském věku z hlediska 

uspokojování potřeb zcela soběstačnou, pak je nejčastěji trápí nedostatečná nabídka míst 

pro setkávání a kulturní vyžití, nedostatečné možnosti trávení volného času nebo špatná 

dopravní obslužnost v místě bydliště.  

 
Obrázek č. 3: Problémy, které senioři (z hlediska uspokojování potřeb zcela soběstační) pociťují ve svém 
životě68. 

 
 

V této souvislosti je také třeba zmínit v současné době rostoucí zájem seniorů o zapojení se 

do pracovního života. Tento trend bude pokračovat, na což poukazují záměry osob starších 

50 let pokračovat v zaměstnání i po dosažení důchodového věku. Bylo zjištěno, že zejména 

                                            
65 AUGUR Consulting s.r.o. 2019. Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 
Separátní zpráva pro ORP Slavkov u Brna. 
66 Jak uvádíme již v kapitole Metodologie, v rámci projektu Analýzy potřebnosti sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji byla využita kombinace metod a technik sběru dat. Výstupy z empirických 
aktivit v některých ORP jsou součástí separátních zpráv určených jednotlivým ORP. 
67 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 
68 Tamtéž. 
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Graf: AUGUR Consulting, 2019, N= 157. 
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senioři ve velkých městech mají zájem o zapojení do zaměstnání a o pokračování 

pracovního poměru (Dědič, 2016). Tito senioři však mohou narážet na bariéry, které je 

vylučují z ekonomické participace. 

Zcela konkrétní náměty na uspokojování potřeb u cílové skupiny seniorů, lze identifikovat 

např. také v prioritách formulovaných v rámci strategických dokumentů v sociální oblasti 

např. SPRSS ORP Veselí na Moravě. „Specifickou cílovou skupinou, která není dostatečně 

zabezpečena odpovídajícími službami, jsou senioři bezdomovci a potencionální bezdomovci 

se zdravotními obtížemi, s nízkým nebo žádným příjmem, často předlužení. Pro tuto cílovou 

skupinu není chráněné či přechodné bydlení, není vytvořen systém sociálního bydlení a 

problematické je také zabezpečení služeb sociální péče pro tuto rostoucí cílovou skupinu, 

zejména z důvodu špatných hygienických návyků a současné či bývalé závislosti na 

alkoholu“69. 

Výše uvedené tvrzení potvrzují také empirické poznatky ze skupinové diskuse provedené 

naší společnosti s komunikačními partnery v ORP Blansko70. Z odpovědí respondentů, 

účastníků diskuse vyplývá, že ORP Blansko také identifikuje nezajištěné potřeby u cílové 

skupiny starších osob71 pobírajících nízký starobní důchod nebo osob, které na starobní 

důchod vůbec nedosáhnou v důsledku neodpracování určitého počtu let. Těchto osob bude 

v budoucnu podle respondentů přibývat a je potřeba tuto situaci začít řešit. 

Charakteristický výrok: „Začínají hodně chodit starší klienti, kteří nedosáhnou na důchod. 

Tato cílová skupina bude růst a to je problém.“ 

 

VI.2.2. Osoby se zdravotním postižením  

V této kapitole se zaměříme na problémy, které ve svém životě pociťují jako nejvýznamnější 

osoby se zdravotním postižením.  

Jak vyplývá z Analýzy potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně72, osoby s tělesným 

postižením jako nejčastější problém uvádějí omezení vlastního pohybu v závislosti na 

vlastním handicapu. Osoby s tělesným postižením jsou vystaveny následujícím problémům: 

problémy spojené s nemožností se o sebe plně postarat (v oblasti sebeobsluhy, jídla, 

pochůzek, nákupů), problémy se samostatností pohybu v domácím i venkovním prostředí 

(bariérovost v dopravě, budov apod.), zdravotní problémy (např. dekubity) a s těmito 

                                            
69 Město Veselí nad Moravou. 2017. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu 
ORP Veselí nad Moravou na období 2018-2020. [online] [cit. 10.12 2018]. Dostupné z:  
http://www.veseli-nad-moravou.cz/strednedoby-plan-rozoje-socialnich-sluzeb-ve-spravnim-obvodu-
orp-veseli-nad-moravou-na-obdobi-2018-2020/d-606190 
70 AUGUR Consulting s.r.o. 2019. Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 
Separátní zpráva pro ORP Blansko. 
71 ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 2013. Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko. 
[online] [cit. 2. 2. 2019]. Dostupné z:  
http://www.kpss-blansko.cz/wp-content/uploads/2013/04/Anal%C3%BDza-_Senior%C5%AF_final.pdf 
72 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 
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oblastmi propojené psychické potíže (depresivní stavy). Dále jsou tyto osoby často 

vystaveny stereotypům v přístupu lidí bez postižení (např. ztotožňování tělesného a 

mentálního postižení) a jejich neadekvátnímu chování“73.  

 
Obrázek č. 4: Problémy, které osoby s tělesným postižením pociťují ve svém životě74. 

 
 

Mezi osobami s tělesným postižením jsou často také zastoupeny osoby ve vyšších věkových 

kohortách, a proto se potřeby osob s tělesným postižením přibližují v řadě případů potřebám 

cílové skupiny seniorů, kterou popisujeme výše. 

 

Osoby se smyslovým postižením 

Potřeby osob se sluchovým postižením byly identifikovány s využitím kombinace 

kvalitativních metodologických postupů75. 

Kromě své zdravotní indispozice řeší osoby se sluchovým postižením řadu souvisejících 

problémů a potřeb. Jednou ze zásadních potřeb jsou podle účastníků skupinové diskuse 

bariéry v institucích, v dopravě a ve školách. Na veřejných budovách by měly být tzv. 

indukční smyčky. Na některých již jsou, ale prakticky se nepoužívají, pracovníci je neumí 

ovládat. Vybraní pracovníci by měli být instruováni v ovládání indukční smyčky. Takováto 

školení by mohla provádět Unie neslyšících. Osoby se sluchovým postižením by uvítaly 

elektronické informační tabule na nástupištích, jak je tomu např. na ulici České v Brně76.  

Znevýhodnění lidí s poruchou sluchu je značné na pracovním trhu, na tom se shodli všichni 

respondenti. Přestože stále platí zákon o povinnosti větších zaměstnavatelů zaměstnat 15 % 

osob s postižením, zaměstnavatelé to obcházejí a volí raději náhradní plnění.  

Osoby s poruchou sluchu mj. potřebují kvalitní kompenzační pomůcky – kvalitní sluchadla, 

kvalitní mobily. Prozatím jim úřady práce přispívají na mobilní telefon, ale oni potřebují 

kvalitní – cenově nedostupný přístroj, na který by se daly instalovat potřebné aplikace. 

                                            
73 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 
74 Tamtéž. 
75 Skupinové diskuse a polostandardizované rozhovory s komunikačními partnery z cílové skupiny. 
76 AUGUR Consulting s.r.o. 2019. Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 
Separátní zpráva pro ORP Brno. 

Nemožnost postarat se sám o sebe a závislost na jiné osobě (sebeobsluha). 

Problémy se samostatností pohybu. 

Zdravotní problémy.

Psychické potíže.

Stereotypy v přístupu lidí bez postižení a jejich neadekvátní chování.
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Potřebují také používat datové připojení, ale operátoři jim zatím nechtějí vyjít vstříc cenovým 

zvýhodněním.  

Respondenti se také shodují na tom, že existuje problém s nedostačujícími možnostmi 

psychologické pomoci. Charakteristický výrok: „Když někdo náhle ztratí sluch, projeví se u 

něj těžké psychické poruchy. Dostává se úplně mimo komunikaci s rodinou…“  Související 

výrok: „Lidé, ztrácející sluch, mají specifické psychosomatické problémy…“  

Z empirických poznatků vyplývají následující problémy a potřeby cílové skupiny osob 

s poruchou sluchu:  

 
Obrázek č. 5: Problémy, které osoby se sluchovým postižením pociťují ve svém životě. 

 
 

Obdobné poznatky v oblasti potřeb osob se sluchovým postižením dokumentuje také 

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Brně77. U osob se sluchovým postižením jsou 

nejčastěji uváděny následující potíže: znesnadnění naučení se mluvené řeči, u dětí problém 

naučit se číst, psát a rozumět neznakové češtině či omezená schopnost podílet se na 

mainstreamové kultuře. Sluchové postižení může negativně působit na komunikaci člověka, 

která se pro nedoslýchavého člověka stává namáhavější (musí se více soustředit) a zvlášť v 

hlučném prostředí únavnější. U závažnější sluchové vady pak např. špatné osvětlení 

prostoru znesnadňuje odezírání. 

 

  

                                            
77 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 

Bariéry v institucích, v dopravě a ve školách (nefunkční indukční smyčky, absence 
elektronických informačních tabulí apod.). 

Bariéry na trhu práce. 

Nedostatek tlumočníků, foniatrů, psychologů i psychiatrů .

Omezený rozsah služby - telekomunikační centrum.

Finanční nedostupnost sluchadel, mobilních telefonů a datového připojení.

Problematické řešení oprav kompenzačních pomůcek - sluchadel.

Problematické vztahy mezi poskytovateli sociálních služeb.
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Obrázek č. 6: Problémy, které osoby se sluchovým postižením pociťují ve svém životě78. 

 
 

Osoby se zrakovým postižením uvádějí nejčastěji podobné potíže jako osoby s tělesným 

postižením – problémy spojené se samostatností (sebeobsluha, orientace a samostatný 

pohyb, práce s informacemi), stereotypy vidících a jejich neadekvátní chování, psychické 

potíže a externí bariéry. Navíc se mohou připojovat i kognitivní důsledky zrakové vady. 

Psychické potíže lidí se zrakovým postižením mohou být spojené s akceptací zrakové vady, 

ale také s tím, že některé činnosti jim trvají déle než vidícím, což je pro ně frustrující79.  

 
Obrázek č. 7: Problémy, které osoby se zrakovým postižením pociťují ve svém životě80. 

 
 
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením a PAS 

Pro identifikaci potřeb v sociální oblasti u osob s mentálním postižením, respektive osob 

pečujících o osobu s mentálním postižením, která je závislá na péči této osoby, byla 

uplatněna kvalitativní výzkumná strategie, především skupinové diskuse. 

Meritorním tématem skupinové diskuse v Blansku81 byla identifikace možností řešení 

problému nedostatku sociálních služeb a kapacit v sociálních službách pro osoby se 

zdravotním postižením82 ve věku, kdy opouští školská zařízení různého typu (mladší osoby 

do cca 30 let), a současně problematika nedostatku sociálních služeb a kapacit v sociálních 

službách pro dospělé osoby se zdravotním  postižením, především pak osob, jejichž rodinní 

                                            
78 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 
79 Tamtéž. 
80 Tamtéž. 
81 AUGUR Consulting s.r.o. 2019. Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 
Separátní zpráva pro ORP Blansko.  
82 Mentálním, tělesným, kombinovaným. 

Znesnadnění naučení se mluvené řeči, naučení se číst, psát a rozumět neznakové češtině. 

Omezená schopnost podílet se na mainstreamové kultuře. 

Komunikační obtíže.

Nemožnost postarat se sám o sebe a závislost na jiné osobě (sebeobsluha, orientace a 
samostatný pohyb, práce s informacemi).  

Externí bariéry. 

Psychické potíže.

Stereotypy  vidících, jejich neadekvátní chování.
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příslušníci jsou sami ve věku, kdy již nejsou schopni v plném rozsahu poskytovat péči osobě 

závislé na jejich péči.  

Na základě zpětné vazby od osob pečujících o osobu závislou na péči jiné osoby, ale i 

dalších aktérů v sociální oblasti participujících na procesu KPSS byl identifikován nedostatek 

dostupných kapacit služeb následné péče pro výše uvedené skupiny osob se zdravotním 

postižením. Z diskuze vyplynula potřeba zřízení následných sociálních služeb, především 

pro děti, které opouštějí povinnou školní docházku nebo školské zařízení. Přitom je zásadní, 

aby tato cílová skupina osob byla zapojena do kolektivu, měla určité povinnosti a jasně daný 

režim. Charakteristické výroky: „Následné služby např. po speciální škole jsou kapacitně 

omezené, zcela chybí nebo jsou daleko“. Část respondentů (především osob pečujících o 

osobu závislou na péči jiné osoby) se shoduje na potřebě zřízení sociální služby denní 

stacionář.  Preferovaná je možnost využívat tuto sociální službu každý den. Rodiče dětí se 

zdravotním postižením by preferovali celoroční provoz této sociální služby.  

Z vyhodnocení vyjádření respondentů skupinové diskuse ve Znojmě83, kterou uskutečnila 

naše společnost, zcela jednoznačně vyplývá konsensuální potřeba zajištění dostatečných 

kapacit chráněného a komunitního bydlení pro osoby s PAS, dále pak podpora 

zaměstnávání těchto osob, zvyšování jejich kompetencí a zvyšování informovanosti mezi 

běžnou populací a dalšími aktéry. Jedná se o jednoznačně artikulované potřeby, které mají 

základ v procesu KPSS a odráží reálné potřeby osob s PAS v ORP Znojmo. 

Obdobné poznatky jsou formulovány také v Analýze potřebnosti sociálních služeb v Brně84. 

Bylo zjištěno, že obtížnou situací je pro osoby s mentálním postižením přechod ze školského 

prostředí do dospělosti, dále se jako obtížná jeví situace v oblasti bydlení dospělých osob s 

mentálním postižením. Byly zjištěny nedostatečné kapacity v oblasti chráněného bydlení i 

jeho alternativ. Chybí podpora pro nezávislý život mimo prostředí institucionální péče. 

Obdobná situace je i v oblasti zaměstnávání osob s mentálním postižením. Kapacity služeb 

podporujících integraci na trh práce jsou vzhledem k velikosti cílové skupiny nedostatečné. 

Chybí také podpora integrace osob s mentálním postižením do běžných aktivit vrstevníků a 

podpora navazování sociálních vztahů s většinovou populací. Problémovou oblastí je i 

dostupnost poradenství v partnerských otázkách a neexistence formální podpory osob s 

mentálním postižením v rodičovské roli85. 

  

                                            
83 AUGUR Consulting s.r.o. Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Separátní 
zpráva pro ORP Znojmo. 2019. 
84 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 
85 Tamtéž. 
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Obrázek č. 8: Problémy, které osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením  
a autismem pociťují ve svém životě86. 

 
 

VI.2.3. Děti, mládež a rodina 

Podle typologie uvedené v Analýze potřebnosti sociálních služeb v Brně87 tato cílová skupina 

může být rozdělena do čtyř podskupin. První jsou děti a mládež, které často z důvodu 

nefunkčnosti rodiny, jindy z důvodů osobnostních, mohou inklinovat k rizikovým formám 

chování. Mezi rizikovými formami chování stále převažuje konzumace alkoholu a kouření 

cigaret. Do této cílové skupiny ale patří také děti a mladiství, kteří zažívají osobní krize nebo 

těžkosti vlivem nepochopení okolí, problémů mezi rodiči, osamělosti, šikany nebo tlaku na 

splnění životních úkolů či rozhodnutí, které přesahují jejich možnosti. 

Druhou cílovou skupinou jsou sociálně slabé či nefunkční rodiny, které z různých důvodů 

nezvládají plnit všechny svoje funkce, zejména pak péči o děti a jejich výchovu. Často se 

jedná také o rodiny v krizi, v rozvodovém či porozvodovém stádiu. U těchto osob je největší 

prioritou ustálení krizového období a dostupnost poradenství.  

Třetí a stále nejméně viditelnou skupinou jsou osoby ohrožené fyzickým nebo psychickým 

násilím, včetně násilí sexuálního. U těchto osob je největší prioritou opuštění ohrožujícího 

prostředí a vyhledání náležité pomoci.  

Poslední skupinou jsou děti v náhradní rodinné péči v různých formách a pěstounské rodiny 

pro krátkodobou, ale hlavně dlouhodobou pěstounskou péči.  

Rodiny, zejména ve Statutárním městě Brně, jsou spokojeni s podmínkami, které jim nabízí 

pro děti a mládež život ve městě. Nabídku volnočasových aktivit hodnotí jako dostatečnou. 

V okrajových regionech je situace složitější a nabídka volnočasových aktivit není tak pestrá.  

                                            
86 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 
87 Tamtéž. 

Potřeba zkvalitnění a rozvoje osobní asistence, odlehčovacích, respitních, pobytových a 
terapeutických služeb.

Navýšení služby sociální rehabilitace, potřeba pobytových služeb pro lidi s mentálním 
postižením a autismem s přidruženým psychiatrickým onemocněním s potřebou vysoké a 
nepřetržité míry podpory. 

Nedostatečné kapacity v oblasti chráněného bydlení a alternativních podob bydlení.  

Nedostatečné kapacity služeb podporujících integraci na trh práce. Chybí také podpora 
integrace osob s mentálním postižením do běžných aktivit vrstevníků, podpora navazování 
sociálních vztahů s většinovou populací.

Nízká dostupnost poradenství v partnerských otázkách a neexistenci formální podpory osob s 
mentálním postižením v rodičovské roli.
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Jednotlivé ORP řeší specifické potřeby u této cílové skupiny, které často souvisí 

s konkrétními sociálními jevy charakteristickými pro jejich území.  

V ORP Moravský Krumlov88 byla v rámci skupinové diskuse řešena problematika 

„nezdravého“ trávení volného času u skupiny dětí a mládeže. Předmětem skupinové diskuse 

byly mj. děti a mládež ve věku od 11 do cca 24 let, kteří tvoří referenční skupinu a scházejí 

se v různém počtu za účelem trávení volného času. Skupina dětí a mládeže se schází 

pravidelně u bývalé hospody Kolisa a nárazově se může jednat až o desítky osob. Integritu 

skupiny dětí a mládeže podtrhuje také jejich interní název „gang od Kolisa“. Průvodním 

jevem trávení volného času je mj. požívání alkoholických nápojů, případně také užívání drog.  

Charakteristický výrok: „ Děti nechodí do školy, pijou a berou drogy.“ 

 

Podle účastníků skupinové diskuze jsou sociální služby, které pracují s cílovou skupinou děti, 

mládež a rodina v Moravském Krumlově zastoupeny dostatečně. V ORP Moravský 

Krumlov89 fungují např. sociálně aktivizační služby provozované Spondea, o.p.s., 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Klub Coolna), Středisko výchovné péče i 

volnočasové kroužky pro děti a mládež. Některé děti a mládež výše uvedené sociální služby 

využívají – navštěvují je. Z širšího hlediska souvisí problém užívání návykových látek u dětí 

podle respondentů s problémem nefunkčních rodin. V rámci OSPOD dochází k individuální 

práci s problémovými dětmi, mladistvými a rodinami. OSPOD se snaží na rodiče dětí a 

mladistvých působit, podněcovat v rodičích odpovědnost za své děti. V některých případech 

se však práce pracovníků SPOD s rodiči problémových dětí nesetkává u těchto rodičů 

s pochopením a adekvátní odezvou. Možností, jak zajistit zdravé volnočasové aktivity pro 

děti a mládež v Moravském Krumlovu, je podle respondentů, pokračování v komunitní práci i 

komunitních projektech. Současně je východiskem intenzívnější komunikace s problémovými 

dětmi, mladistvými prostřednictvím Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a práce 

s rodinami prostřednictvím OSPOD. 

 

V ORP Hodonín90 identifikuje problém „nezdravého“ trávení volného času mj. u romských 

dětí a mládeže. Na Mírové náměstí v parku se především v odpoledních a podvečerních 

hodinách potkávají děti a mládež91. Souběžným jevem je užívání alkoholických nápojů, 

kouření a nezřídka také užívání drog. S tímto souvisí také sociálně patologické jevy, 

přestupky proti pořádku i trestné činy92. Charakteristické výroky: „Jsou hluční, kouří a pijí 

                                            
88 AUGUR Consulting s.r.o. Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Separátní 
zpráva pro ORP Moravský Krumlov. 2019. 
89 AUGUR Consulting s.r.o. Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Separátní 
zpráva pro ORP Moravský Krumlov. 2019. 
90 AUGUR Consulting s.r.o. Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Separátní 
zpráva pro ORP Hodonín. 2019.  
91 Jde o skupinu jedinců od nízkého věku až po teenagery světlé i tmavé pleti. Většinou jde o dvě až 
tři skupiny dětí a mladistvých, které se obměňují. 
92 V září 2018 došlo v této lokalitě k přepadení a byla podána tři trestní oznámení. 
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alkohol.“ Související výrok: „Je potřeba pracovat s těmito dětmi např. prostřednictvím 

sociálních služeb nebo komunitního centra.“ 

Jak vyplynulo z odpovědí respondentů, problém je mj. v motivování dětí starších 14 let k 

trávení volného času jiným, „zdravějším“ způsobem. Členové skupinové diskuze se shodli, 

že s mladšími dětmi se v rámci sociálních služeb dá dobře pracovat a navrhují sociální práci 

s dětmi dále rozvíjet. Většina respondentů se shodla, že mládež má velký vliv na mladší děti. 

Existují mezi nimi silné vazby tzv. kápovství. Jedna z možností, jak oslovit více mladších dětí 

a vtáhnout je do preventivních programů sociálních služeb, je přijmout do sociálních služeb 

mladé romské pracovníky, kteří by s těmito dětmi pracovali, vytvářeli pro ně program apod. 

Z vyhodnocení skupinové diskuse vyplývá zcela jednoznačně konsensuální potřeba zajištění 

zdravých volnočasových aktivit pro romské děti a mládež v ORP Hodonín. Příležitost, jak 

oslovit děti a mládež, členové skupinové diskuze vidí např. ve víkendovém provozování 

hudebny v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a v dalších preventivních 

aktivitách sociálních služeb. 

 

VI.2.4. Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Jak vyplývá z celé řady průzkumů a analýz v jednotlivých ORP i Statutárním městě Brno, 

základním problémem a neuspokojenou potřebou u této cílové skupiny je sociálně dostupné 

bydlení. Ostatní artikulované potřeby se v rámci jednotlivých průzkumů a analýz často liší. 

Na základě realizace skupinové diskuse s komunikačními partnery v ORP Blansko93, ale i 

na základě empirických šetření v ORP Blansko bylo identifikováno, že počet osob v bytové 

nouzi roste. Na základě odhadů zhruba 70 osob v ORP Blansko zůstává „bez střechy nad 

hlavou“. Kapacitní možnosti poskytovatelů sociálních služeb – ubytovny např. v Blansku, ale 

také v Boskovicích – jsou nedostačující. Komunikační partneři se mj. shodli, že je nutné 

zajistit byty z bytového fondu města pro cílovou skupinu osob v bytové nouzi. Současně je 

však nutné jednoznačně vymezit podmínky pro přidělování nájemních smluv k tomuto typu 

sociálního bydlení. Z diskuze vyplývá, že by nájemníci měli mít řadu povinností, např. být 

zaměstnáni, být v kontaktu se sociálním odborem a sociální službou a spolupracovat se 

sociálním pracovníkem. V případě porušování stanovených podmínek bude mít město 

možnost ukončit nájem formou výpovědi z nájmu bytu. Problematickou skupinou jsou také 

tzv. mladí dospělí, kteří ztratili zázemí rodiny, nemají vyřešené bydlení, často páchají 

trestnou činnost. Problém s bydlením je také u osob vracejících se z výkonu trestu. 

Související výrok: „Roste cílová skupina mladí dospělí, kteří nemají bydlení, kradou a 

nechtějí dělat a navíc jim tento způsob života vyhovuje.“ Související výrok: „Lidi odcházející z 

vězení chtějí pracovat, ale nemůžou dosáhnout na obecní malometrážní byty, protože 

nesplňují podmínky města, jako je bezdlužnost a trvalý pobyt.“ 

 

                                            
93 AUGUR Consulting s.r.o. Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Separátní 
zpráva pro ORP Blansko. 2019.  
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Jak vyplývá z vyjádření účastníků skupinové diskuse v ORP Veselí nad Moravou94 

identifikují narůstající problém tzv. neumístitelných jedinců např. alkoholiků, drogově 

závislých, jedinců s poruchami osobnosti atd. Jedná se o osoby, na které se sociální služby 

nezaměřují. Dochází tak k posouvání problému se skupinami osob, které v ORP reálně 

existují, ale v síti sociálních služeb jsou neumístitelné, do jiných ORP. Tito jedinci často 

migrují v rámci regionu a nikdo jim nemůže alternativu v sociální oblasti poskytnout.  

Charakteristický výrok: „Vytváří se nám skupina těžko umístitelných lidí, kteří by se 

potřebovali sem tam vysprchovat, potřebovali by šatník, který sice na charitě máme, ale 

nemáme ani to hygienické zázemí.“  ORP Veselí nad Moravou opakovaně vyjadřuje potřebu 

zřídit noclehárnu a nízkoprahové denní centrum. 

Jak vyplývá z Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Brně95, cílová skupina osob 

ohrožených sociálním vyloučením je velmi různorodá. Může se jednat např. o osoby bez 

domova či přístřeší, osoby se zkušeností s uvězněním, osoby navracející se z výkonu trestu 

odnětí svobody, osoby s látkovou či nelátkovou závislostí, pachatele trestné činnosti či jejich 

oběti, mladé dospělé opouštějící některé ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, 

osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách či osoby, které vedou rizikový způsob života, 

osoby s nedostatečnými kompetencemi či zdroji pro adekvátní sociální fungování, osoby 

propadající se záchrannou sociální sítí, osoby s obtížemi v oblasti dluhové problematiky a 

osoby ohrožené důsledky zadlužení či předlužení či osoby s nedostatečnou finanční 

gramotností. 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením mnohdy spadají do více, případně do všech takto 

vymezených cílových skupin, neboť problémy v jedné z těchto oblastí mnohdy vedou  

k prohlubování problémů v dalších oblastech. Podstatným problémem, velmi úzce spojeným 

s plánováním sociálních služeb, je pak fakt, že zejména ty osoby, které spadají do několika 

cílových skupin, jsou zároveň těmi, které velmi často vypadávají ze systému sociálních 

služeb, pokud tyto poskytují služby pouze úzce vymezené cílové skupině.96  

Pokud se velmi obecně zaměříme na jejich potřeby, pak se nejčastěji jedná o problematiku 

sociálního bydlení a řešení zaměstnání (případně zaměstnání na krátký úvazek).  

 
  

                                            
94 AUGUR Consulting s.r.o. Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Separátní 
zpráva pro ORP Veselí nad Moravou. 2019.  
95 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 
96 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 
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Obrázek č. 9: Problémy, které osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi pociťují  
ve svém životě97. 

 
 

V ORP Vyškov bylo stanoveno na základě skupinové diskuse 10 největších problémů, které 

se k cílové skupině osob v nepříznivé sociální situaci vztahují. Jedná se o tyto okruhy 

problémů: nedostupné bydlení, nevyužívání služeb a potřeba anonymity, chybějící krizová 

lůžka, bezpečnost, osoby bez domova, potravinová banka, neochota podřídit se pravidlům 

sociálních služeb, chybějící azylový dům pro otce s dětmi, služby pro osoby s duševním 

postižením ohrožené sociálním vyloučením, služby pro seniory ohrožené sociálním 

vyloučením98.  

Pro sociálně slabé osoby je velký problém dosáhnout na městské byty; podmínky pro získání 

městského bytu jsou pro ně nesplnitelné, protože tyto rodiny jsou často zadlužené nebo v 

insolvenci.  

Problém je zřejmě způsobený také nedostatečným využíváním služeb sociální prevence. Na 

Vyškovsku se lidé bojí mluvit o svých problémech, které je dostaly do nepříznivé sociální 

situace; nechtějí své problémy řešit s cizím člověkem, bojí se, že budou mít ostudu. Nechtějí 

se se svými problémy obracet na sociální služby v domnění, že se o jejich problému dozví 

okolí. Problémy jezdí řešit do Brna, kde je větší anonymita. Možným řešením by byla 

depistáž, která je anonymní a diskrétní. 

 

Také v ORP Břeclav byly na základě výsledků ohniskové diskuse formulovány konkrétní 

okruhy problémů charakteristické pro výše uvedenou cílovou skupinu: sociální zázemí pro 

osoby bez domova, bezdomovci, jejich fluktuace a sdružování v opuštěných budovách, 

psychiatrická péče, pobytové zařízení pro duševně nemocné osoby, sociální bydlení pro 

osoby i rodiny v nepříznivé sociální situaci, nedostatek financí seniorů na zajištění bydlení, 

chybí zázemí pro seniory vracející se z LDN, seniory alkoholiky, nedostatečná kapacita 

pobytových sociálních služeb pro seniory, chybí prostor pro mládež k volnočasovým 

aktivitám99.  

                                            
97 Tamtéž. 
98 Centrum pro komunitní práci. 2018. Analýza sociální situace – KPSS Vyškov. [online] [cit. 2. 2. 
2019]. Dostupné z: http://cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/kpss-
vyskov/315-analyza-socialni-situace 
99 Centrum pro komunitní práci. 2018. Analýza sociální situace – KPSS Břeclav. [online] [cit. 2. 2. 
2019]. Dostupné z: http://cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/kpss-
breclav/338-analyza-breclav 

Formy sociálního bydlení.

Řešení zaměstnání. 

Řešení svých specifických potřeb individuálním způsobem.   
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 SPECIFICKÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

V návaznosti na empirické poznatky a po dohodě se zástupci expertní skupiny a zadavatele 

bylo rozhodnuto uskutečnit další empirické aktivity mezi některými specifickými cílovými 

skupinami, a to především mezi osobami s poruchami autistického spektra100, osobami se 

zkušeností s duševním onemocněním a neformálními pečovateli.  

VI.3.1. Osoby se zkušeností s duševním onemocněním, jejich rodinní 

příslušníci a blízcí 

Podrobnější analýzy mezi osobami s duševním onemocněním souvisí zejména 

s transformací psychiatrické péče a se specifikami cílové skupiny osob se zkušeností 

s duševním onemocněním.  

Proměna péče o duševní zdraví se opírá o koncepční dokument Strategie reformy 

psychiatrické péče schválený v roce 2013. V Jihomoravském kraji v roce 2016 vznikl Návrh 

koncepce systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocněním 

v Jihomoravském kraji, který by měl směřovat k vytvoření systematické a koordinované 

zdravotně sociální péče o lidi se závažným onemocněním. 

Byly stanoveny fáze vývoje systému komunitní péče o lidi se závažným duševním 

onemocněním v Jihomoravském kraji, z nichž první proběhla v letech 2016–2018. Cílem bylo 

navrhnout pilotní projekt ověřující efekt provázané zdravotně sociální péče terénních týmů  

s ambulantní a lůžkovou péčí na prevenci zhoršení zdravotního stavu a zlepšení nepříznivé 

sociální situace – společný projekt Sdružení Práh a Psychiatrické kliniky FN Bohunice – CDZ 

s nepřetržitým provozem na území Brna-města, dále byla uskutečněna podrobná analýza 

zdravotní a sociální péče ve všech okresech JMK ve všech segmentech (akutní, následná, 

ambulantní) a připravenosti ke vzniku dalších center duševního zdraví. Dalším cílem první 

etapy byla příprava provozu dvou Center duševního zdraví v JMK.  

V současné chvíli započala druhá etapa, která si klade za priority:  

• vyhodnocení efektu pilotního projektu a definování regionálních modelů v okresech, 

• spuštění provozu dvou Center duševního zdraví v okresech JMK, 

• nastavení a vytváření potřebných kapacit v oblasti sociálního bydlení, v oblasti 

podpory práce, strukturovaného volného času prostřednictvím komunitního plánování 

v obcích na základě určených potřeb a závěrů z analýz, 

• propojování spolupráce zdravotních a sociálních služeb (CDZ), spolupráce s místními 

samosprávami a s Integrovaným systémem JMK (záchranná služba, policie atp.) 

prostřednictvím regionálních sítí, které se budou setkávat při řešení nepříznivé životní 

situace člověka se závažným duševním onemocněním. 

 

Jelikož kvantifikace již proběhla, byl ze strany zadavatele vyjádřen zájem o použití 

kvalitativních technik sběru dat, a to skupinové diskuze (focus group) vedené moderátorem.  

                                            
100 U osob s PAS v řadě případů schází relevantní informace o potřebách těchto osob a osob 
pečujících o tuto cílovou skupinu.  
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Celkem se konaly dvě skupinové diskuze – první pro cílovou skupinu osob se zkušeností  

s duševním onemocněním a druhá pro cílovou skupinu rodinní příslušníci, partneři či blízcí 

osob se zkušeností s duševním onemocněním.  

 
Rámcové shrnutí poznatků – osoby se zkušeností s duševním onemocněním 

Nedostatečně zajištěné potřeby ze strany pracovišť zdravotnických zařízení 

➢ Edukace a informovanost rodiny ještě při pobytu osoby s duševním onemocněním 

v psychiatrické nemocnici.  

➢ Informovanost o možnostech následné zdravotní péče, kontakty na psychiatry, 

odborné psychology.  

➢ Informace o možnostech pomoci ze strany sociálních služeb. 

 

Podpora projektů na zvyšování informovanosti a zvyšování kompetencí osob 

s duševním onemocněním 

➢ Respondenti, kteří žijí s duševním onemocněním delší dobu (několik let), 

hodnotí situaci v oblasti informovanosti jako zásadně lepší, než tomu bylo  

„v minulosti“, před léty. Informací přibývá, přibývají i konkrétní projekty  

na podporu informovanosti. 

➢ I přesto je potřeba informovanost osob s duševním onemocněním, ale i jejich 

rodinných příslušníků, příbuzných atd. dále zvyšovat.   

➢ Při zvyšování informovanosti je třeba zaměřit se především na rodinné příslušníky 

osob s duševním onemocněním, jejich partnery a známé, ale také např. na obvodní 

lékaře, zaměstnavatele apod. 

➢ Také veřejnost je málo informována o problematice duševního onemocnění. 

V oblasti zvyšování informovanosti respondenti navrhují ještě větší zaměření 

programů a projektů na starší děti a mládež. 

 

Konkrétní pomoc pro osoby s duševním onemocněním 

➢ Řada respondentů se vyjadřovala ke konkrétní pomoci bezprostředně po stabilizaci 

jejich duševního onemocnění kriticky. Většina respondentů uvedla, že si vlastně 

museli pomoci sami nebo jim pomoc zprostředkovali rodinní příslušníci. Pouze menší 

část respondentů hovoří o pomoci konkrétní organizace, nejčastěji bylo 

zmiňováno sdružení Práh. 

➢ Spontánně si účastníci vybavili následující sociální služby: Práh, Dotyk, Celsus, 

VIDA, Anabel, Renadi, Lotos, Fénix, Centrum Theresias. 
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Ostatní identifikované problémy a možnosti řešení potřeb osob s duševním 

onemocněním 

➢ Velkým problémem osob s duševním onemocněním je podle jejich konsensuálního 

názoru mj. sebestigmatizace a stigmatizace. Jedná se o problém, který má široký 

společenský kontext a samozřejmě souvisí i s duševním onemocněním. 

➢ Velkým problémem je nedostatek psychiatrů, psychoterapeutů a odborných 

psychologů. Naprosto zásadní nedostatek je v mimobrněnských oblastech 

Jihomoravského kraje. 

➢ Problém pro osoby s duševním onemocněním je sehnat si práci a následně si 

práci dlouhodobě udržet. 

➢ Často byla zmiňována problematika uplatňování práv a oprávněných zájmů  

a obstarávání osobních záležitostí – finanční a majetková oblast, současně také 

zajištění kontaktu se společenským prostředím – společenské kontakty  

a komunikace. 

➢ Podle některých respondentů existují značné rozdíly v dostupnosti sociálních služeb 

pro osoby s duševním onemocněním v Brně a v jiných místech Jihomoravského 

kraje. Podle respondentů je v Brně možností podstatně více. 

 

Potřeby osob se zkušeností s duševním onemocněním 

Respondenti mj. označovali na tzv. zjišťovací kartě s položkami a škálami míru důležitosti 

pomoci u konkrétních potřeb podle vlastní situace a zkušenosti.  

 
Tabulka č. 47: Průměrné hodnocení potřeby pomoci v dané oblasti z pohledu osob s duševním 
onemocněním. 

Oblast Průměrné hodnocení potřeby 

pomoci v dané oblasti101 

Zajištění stravování – příprava stravy  3,57 

Zajištění stravování – zajištění potravin  4,00 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí – základní doklady  

4,00 

Péče o zdraví a bezpečí – provedení jednoduchého ošetření  4,71 

Péče o zdraví a bezpečí – dodržování léčebného režimu 4,71 

Péče o zdraví a bezpečí – zdravá výživa  4,71 

Péče o domácnost 4,86 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  5,00 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí – ochrana práv  

5,14 

Posilování rodičovských kompetencí    5,17 

Seberealizace – volný čas  5,29 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí – účast na veřejném životě  

5,71 

                                            
101 Respondenti volili na škále 1 až 10, přičemž 1 znamená žádnou pomoc a 10 maximální pomoc.  
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Zajištění kontaktu se společenským prostředím – využívání 

běžných veřejných služeb  

6,29 

Osobnostní kompetence – zvládání vývojových kroků 

spojených s jednotlivými životními obdobími  

6,29 

Seberealizace – vzdělávání  6,29 

Péče o zdraví a bezpečí – zdravotní prevence  6,29 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím – orientace  7,00 

Seberealizace – pracovní uplatnění  7,00 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím – společenské 

kontakty  

7,14 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím - komunikace  7,57 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí – finanční a majetková oblast  

8,00 

                                                                                                                              Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Rámcové shrnutí poznatků – rodinní příslušníci, partneři a blízcí osob se zkušeností  

s duševním onemocněním 

➢ Jako zásadní problém spatřují respondenti nedostačující edukaci a vzdělávání 

neformálních pečujících, tj. rodinných příslušníků, partnerů a dalších osob blízkých. 

Ideální formou edukace jsou vzdělávací semináře a kurzy realizované pod hlavičkou 

psychiatrické nemocnice nebo konkrétní sociální služby.  

➢ I přes to, že respondenti hodnotí trend dostupnosti sociálních služeb a návazných 

služeb pro osoby s duševním onemocněním pozitivně, je potřeba dle jejich názoru 

dále zvyšovat kapacity a nabídku odlehčovacích služeb a služeb sociální 

rehabilitace. 

➢ Podle respondentů jsou nedostatečně zastoupeny služby a pomoc při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů, zejména pak: 

❖ řešení finančních záležitostí, jednání s úřady o zajištění důchodů apod., 

❖ poradenství při zajištění oprávněných zájmů (základní doklady, účast  

na veřejném životě, využívání běžných veřejných služeb atd.),  

❖ pomoc při zprostředkování zaměstnání.  

➢ Jako nejpalčivější potřeby byly rodinnými příslušníky vyhodnoceny posilování 

rodičovských kompetencí, ochrana práv a obstarávání osobních záležitostí –

 zajištění základních dokladů. 

➢ Požadovány jsou také legislativní úpravy, které by vedly k finanční kompenzaci 

péče rodinných příslušníků a blízkých osob pečujících o osobu závislou  

na péči – duševně nemocného člověka. 
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Potřeby rodinných příslušníků, partnerů a blízkých osob se zkušeností s duševním 

onemocněním 

Respondenti mj. označovali na tzv. zjišťovací kartě s položkami a škálami míru důležitosti 

pomoci u konkrétních potřeb podle vlastní situace a zkušenosti.  

 
Tabulka č. 48: Průměrné hodnocení potřeby pomoci v dané oblasti z pohledu rodinných příslušníků osob 
s duševním onemocněním. 

Oblast Průměrné hodnocení 

potřeby pomoci v dané 

oblasti102 

Seberealizace – vzdělávání  3,22 

Zvládání běžných úkonů péče o osobu blízkou  5,00 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím – orientace 

v prostředí  

5,00 

Péče o domácnost  5,33 

Zajištění stravování – příprava stravy  5,38 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím – komunikace 

s prostředím  

5,38 

Péče o zdraví a bezpečí – zdravá výživa  5,44 

Péče o zdraví a bezpečí – dodržování léčebného režimu  5,55 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních 

záležitostí – účast na veřejném životě  

5,63 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím – společenské 

kontakty  

5,78 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím – využívání 

běžných veřejných služeb  

5,78 

Seberealizace – volný čas  6,00 

Péče o zdraví a bezpečí – zdravotní prevence  6,00 

Zajištění stravování - zajištění potravin  6,11 

Péče o zdraví a bezpečí – provedení jednoduchého ošetření 6,13 

Osobnostní kompetence – zvládání vývojových kroků 

spojených s jednotlivými životními obdobími  

6,20 

Seberealizace – pracovní uplatnění  6,25 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních 

záležitostí – finanční a majetková oblast  

6,33 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních 

záležitostí – základní doklady 

6,33 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních 

záležitostí – ochrana práv  

6,38 

Posilování rodičovských kompetencí  6,50 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

                                            
102 Respondenti volili na škále 1 až 10, přičemž 1 znamená žádnou pomoc a 10 maximální pomoc.  
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VI.3.2. Osoby s poruchami autistického spektra 

Rozhovory s vedoucími služeb proběhly celkem v 7 různých sociálních službách ve 

Statutárním městě Brně. Jednalo se o službu raná péče, sociálně aktivizační služba pro 

rodiny s dětmi, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, denní 

stacionář, sociální rehabilitace a osobní asistence. Celkem se rozhovorů zúčastnilo  

8 vedoucích sociálních služeb. Ve všech zařízeních byli evidováni klienti s poruchou 

autistického spektra, v dílčích případech zároveň i s přidruženým problémových chováním.  

 

Neuspokojení žadatelé o služby 

➢ Všechny služby evidují neuspokojené žadatele o zařazení do služby.  

➢ U sociálně aktivizační služby Paspoint je počet žadatelů nižší. Vedoucí si tuto 

skutečnost vysvětluje krátkodobým působením služby.  

➢ Většina služeb eviduje klienty zhruba rovnoměrně rozložené v rámci své působnosti, 

ať už se jedná o celý Jihomoravský kraj, či Statutární město Brno a nejbližší obce do 

určité vzdálenosti.  

➢ Služba sociální rehabilitace eviduje vyšší příliv klientů z oblasti Znojemska  

a Břeclavska, případně na Hodonínsku služby přímo pro osoby s PAS nejsou 

dostupné. Sociálně-aktivizační služba eviduje větší počet klientů v ORP Šlapanice, 

Kyjov, Znojmo a Kuřim. Na území Břeclavska, Znojemska a Hodonínska je 

nedostatek odborníků, kteří se zabývají diagnostikou.  

➢ Vedoucí rané péče vnímá bariéru ohledně nedostačujících kapacit speciálně 

pedagogických center v rámci další práce s dítětem. Čekací doba může být i tři 

čtvrtě roku. Dále přiřazení asistentů pedagoga do školek, kterých je nedostatek.  

➢ Vedoucí DOZP vnímá jako velmi vhodné budování malokapacitních domovů pro 

osoby se zdravotním postižením, kde mohou klienti žít společně v co nejvíce 

přirozeném prostředí, např. využívat vlastní domácnost. Jako další příznivou věc 

zhodnocuje nevyčlenění služby na kraj města a umožnění být v kontaktu se 

sociálním prostředím.  

 

Rozvojové záměry služeb a finance 

➢ Služby by většinou uvítaly rozšíření personálu pro zajištění kvalitnější služby 

nebo i rozšíření její kapacity.  

➢ DOZP Ruka pro život do budoucna plánuje rekonstrukci a rozšíření o dalších pět míst 

v průběhu roku 2020. Také raná péče občanského sdružení Logo plánuje navyšovat 

úvazky kolem roku 2020.  

➢ Vedoucí vnímají potřebnost vyšších financí na personální náklady, navyšování 

úvazků a rozšíření kapacity.  
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➢ Vedoucí denního stacionáře vnímá potřebu posílení kapacit z důvodů, že již proběhlo 

zvýšení kapacity stacionáře z 15 na 20 uživatelů, ačkoli personálně zůstali  

na stejném počtu. Je třeba dále navýšit kapacity denního stacionáře.  

➢ Vedoucí sociální rehabilitace vidí potřebu rozšíření služby o další úvazky kvůli 

podchycení zájemců z dalších měst. Dále vnímá potřebu financí pro nalezení 

kvalitních kolegů, a to včetně mužů, kteří ve službě absentují. Většina klientů jsou 

muži a pracovní tým se skládá pouze z žen. Otázku genderové nevyrovnanosti 

pracovníků vnímá i vedoucí SAS.  

➢ Vedoucí DOZP zmiňuje další důležitou položku materiálního zajištění, neboť 

problémové chování klientů s sebou nese ničení věcí a rozbíjení majetku. Proto je 

vhodné speciální vybavení jako např. box na televizi. V závislosti na zvyšování cen 

vnímá vedoucí chráněného bydlení i stoupající provozní náklady.  

 

Návazné služby 

➢ Většina vedoucích sociálních služeb vnímá 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.  

➢ Dle vedoucí SAS pro rodiny s dětmi a rané péče chybí návazná služba po skončení 

rané péče u rodin s dítětem nad sedm let.  

➢ Dle vedoucí denního stacionáře, SAS i osobní asistence jsou nedostatečné 

kapacity osobní asistence. 

➢ Vedoucí chráněného bydlení vnímá potřebu metodické podpory pro služby, aby se 

nevymezovaly vůči cílové skupině osob s PAS, ale zároveň nebyly nucené přijmout 

klienta, kterého v rámci svých možností již nezvládnou.  

 

Obce 

➢ Služby spíše nevědí nebo se nedomnívají, že by se rodiny či osoby s PAS obracely 

přímo na obce. Služby si však chválí spolupráci s Magistrátem města Brna.   

 

Bydlení, zaměstnávání a volný čas 

➢ Všichni vedoucí, kteří se vyjadřovali k problematice bydlení pro osoby s poruchou 

autistického spektra, vnímají velmi malé kapacity pobytových služeb. V oblasti 

bydlení je málo volných kapacit pobytových služeb, případně nastává nesoulad 

volné kapacity s diagnózou uživatele, kdy je překážkou problémové chování, 

případně i samotná porucha autistického spektra.  
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➢ Dle vedoucí chráněného bydlení by pro osoby, které nepotřebují neustálou péči a 

dohled, byla vhodná větší nabídka malých obecních bytů, kde by osoby s PAS 

mohly bydlet s podporou asistenční služby. 

➢ Dle vedoucí sociální rehabilitace jsou možnosti zaměstnání v sociálních podnicích, 

se kterými spolupracují. Již tři klienti zůstali po takovéto spolupráci ve firmě i po 

ukončení projektu.  

➢ Firmy brzdí nedostatek informací, nejsou zvyklé na zapojení lidí s postižením a 

mají obavu zvláště z duševních onemocnění či poruch autistického spektra. 

➢ Více možností zaměstnání poskytuje Statutární město Brno. Pro osoby žijící ve větší 

vzdálenosti od města Brna nejsou často téměř žádné možnosti zaměstnání.  

➢ Vedoucí rané péče a SAS se shodují v potřebnosti práce s dítětem s PAS a 

proškolení vedoucích kroužků, aby věděli, jak s dítětem pracovat. Vedoucí rané 

péče vnímá potřebnost volnočasových aktivit přímo pro děti s PAS, kterých není 

mnoho.  

 

Výkaznictví a regionální karty sociálních služeb 

➢ Ve všech zařízeních bylo identifikováno naplňování potřeb definovaných 

v regionálních kartách. V dílčích případech jsou některé potřeby zajišťovány rodinou, 

specifické potřeby lékaři a některé potřeby jinými službami z důvodů nedostatečné 

kapacity.  

➢ Vedoucí služeb se shodovali ve stanoviscích k výkaznictví ke kraji a k MPSV a 

v jejich administrativní zátěži. Vedoucí rané péče a SAS vnímají jako problematické, 

že se do přímé péče nezapočítává cesta za klienty, která snižuje prostor na další 

intervence. Dle vedoucí sociální rehabilitace není metodika výkaznictví nakloněná pro 

práci ve skupinách, jež v nácvicích komunikačních a sociálních dovedností má větší 

možnosti oproti individuální práci, kde se nedostává zpětná vazba apod.   

 

Informovanost 

➢ Všichni vedoucí služeb vnímají zlepšení v informovanosti o poruchách 

autistického spektra. Přesto v dílčích případech vnímají potřebnost větší osvěty 

veřejnosti ohledně poruch autistického spektra a možných služeb pro tuto cílovou 

skupinu primárně kvůli oslovení potenciálních uživatelů. Bylo identifikováno, že 

všechny služby se snaží nějakým způsobem informovat potenciální klienty.  

➢ Vedoucí vnímají, že rodiny či klienti s PAS se často o službách dozvídají 

prostřednictvím internetu. Někteří vedoucí vnímají, že rodiče si vyměňují 

informace mezi sebou.  
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➢ Dle vedoucí osobní asistence je potřeba se zaměřit i na potenciální klienty mimo 

Brno, pro které služby nejsou tolik dostupné a kteří nemusí mít informace 

o možnostech, které jim mohou přinést ulehčení.  

➢ Vedoucí služeb vnímají potřebnost větší informovanosti u lékařů a širší odborné 

veřejnosti, ať už co se týče pediatrů ohledně podání dalších informací, například 

o službách pro děti s PAS, či dalších specialistů, u kterých osoby s PAS mnohdy 

naráží na nepochopení. Už při hledaní vhodných lékařů a specialistů není každý 

ochotný pracovat s člověkem s PAS nebo i celkově s člověkem s postižením. Těch, 

kteří jsou ochotní, je málo, a jsou zde proto dlouhé čekací doby. Vedoucí DOZP 

vnímá potřebnost více specialistů přímo na poruchy PAS, které jsou specifické.  

 

VI.3.3. Neformální pečovatelé 

Mnoho osob s postižením je odkázáno na sociální pomoc svých přátel a rodinných 

příslušníků. Skupina neformální pečující103 je však opomíjenou cílovou skupinou i přesto, že 

poskytuje významné množství péče postiženým osobám v jejich přirozeném prostředí. Tato 

forma poskytování péče je pro systém sociálních služeb méně finančně zatěžující než např. 

standardní pobytová sociální služba. 

Tyto závěry také vyplynuly z dokumentu Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb 

v Brně (viz Fakulta sociálních studií 2016). Na základě zmíněné zprávy je nutné věnovat 

pozornost potřebám pečujících osob, konkrétně zajistit kapacitní rozvoj odlehčovacích a 

terénních služeb pro cílovou skupinu postižených osob. „V případě péče o zdravotně a 

tělesně postižené osoby respondenti v rozhovorech opakovaně doporučovali rozvoj 

terénních služeb pro podporu neformálních pečovatelů.“ (Fakulta sociálních studií 2016: 14) 

Nedostatečně zajištěnou podporu neformálních pečovatelů v různých typech životních 

situací vnímají také samotní poskytovatelé sociálních služeb. 

 

Na základě empirických poznatků ze skupinových diskuzí a polostrukturovaných rozhovorů 

se potvrdilo, že potřeby neformálních pečujících se odvíjí od uspokojování potřeb závislých 

osob. Neformální pečovatelé dětí s postižením ze sociálních služeb nejpozitivněji hodnotili 

ranou péči. Mezi neuspokojené potřeby neformální pečující přítomní na skupinových 

diskuzích nejčastěji zařadili potřebu odlehčovacího systému, potřebu chráněného, 

podporovaného a sdíleného bydlení, potřebu osobní asistence, potřebu kvalitního 

poradenství, potřebu sdílení informací, potřebu společenského uznání, potřeby v oblasti 

vzdělávání a potřebu změny legislativy. 

 

  

                                            
103 Neformální pečující jsou zpravidla přátelé a rodina závislé osoby. 
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Neuspokojená potřeba společenského uznání pečujících  

Ze všech empirických šetření vyplynula neuspokojená potřeba kvalitní a opravdové 

společenské podpory a společenského uznání pečujících. V  těžké životní situaci žijí často 

s minimem finančních prostředků (nebo závislí na výdělečně činném členu domácnosti) a 

navíc se cítí být sami přehlíženi a na okraji společenského zájmu.  

„Je prokázáno, že setrvání v domácím prostředí, pokud toto lze, je pro člověka s postižením, 

seniora, pacienta v terminálním stadiu nemoci, … tím nejlepším řešením. Mnohé rodiny se  

o takového svého člena obětavě starají, ale potřebují všestrannou podporu a ocenění, aby 

mohly pečovat bez újmy na kvalitě života všech členů pečující rodiny i opečovávaného. Jindy 

by blízcí pečovat chtěli, ale z nějakého důvodu to nelze a mnohdy po velmi těžkém 

rozhodování a s výčitkami svěří svého blízkého do péče pobytové, ústavní. Přitom by možná 

stačilo vědomí, že v péči budou náležitě podpořeni a nezůstanou osamoceni.“ (Unie 

pečujících z.s. 2018: 2) 

„…Která máma má srdce nepostarat se o dítě? Ale vzít si k sobě seniora, to už je otázka 

sebezapření. Kdybych věděla, co mě čeká, tak bych si tu maminku snad ani k sobě nevzala. 

Ale já už mám taky svůj věk. Mám ráda své rodiče, ale už nemůžu. Navíc si připadám jako 

odpad.“ 

 

Nedostatek možností smysluplného trávení času osob s postižením po dokončení 

základní školní docházky – nedostatek chráněných míst, chráněných dílen, stacionářů, 

sociálních rehabilitací apod. 

Po dokončení školní docházky nastává zlom, jelikož je nedostatek následných možností, jak 

dospělému dítěti naplnit potřebu struktury dne, společenského kontaktu s vrstevníky, rozvoje, 

osamostatňování a seberealizace… Pečující konstatují důležitost nastavení denního a 

týdenního režimu a smysluplné náplně dne, jinak osoby s postižením postupně rychle 

ztrácejí těžce naučené kompetence. Je to také důležité z hlediska potřeb pečujícího, který si 

potřebuje od péče odpočinout, nabrat síly, stýkat se s jinými lidmi, případně se 

seberealizovat v práci, pokud neztratil kvůli péči možnost pracovat. 

Různí rodiče tuto potřebu naplňují různě, dle preference a také samozřejmě s ohledem na 

míru postižení svěřence.  Někteří rodiče se snaží, aby jejich dospělé děti setrvaly ve 

školském prostředí co nejdéle. Pokud jsou tyto jejich dospělé děti schopné, absolvují 

postupně třeba všechny učební obory, které dané vyšší školské pracoviště nabízí (např. 

v Brně na Kociánce). Pracoviště jim vychází vstříc i tím, že vypíší velmi podobný obor, který 

pouze jinak nazvou. Nyní mají v této souvislosti rodiče strach z nově připravovaného 

omezení počtu absolvovaných oborů.  

Ideální je, když se podaří najít pro osobu s postižením v produktivním věku práci.  Je však 

nedostatek chráněných míst i chráněných dílen.  Někteří pečující zase preferují pro své 

potomky práci z domova, což se daří jen občas. „Když může něco dělat a vydělá si nějakou 

korunu, úplně rozkvete.“ 
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Jelikož se výše zmíněné ne vždy daří a také ne všichni lidé s postižením jsou schopni 

pracovat, další možností řešení jsou stacionáře. Ty jsou však plné a pečující jsou rádi, že 

svého dospělého potomka vůbec někam umístí, rozhodně si nemohou ze stacionářů moc 

vybírat.  

 

Potřeba osobní asistence 

Problémem je kumulace sociálních služeb osobní asistence pouze v Brně. Pro neformální 

pečující bydlící mimo Brno je sociální služba osobní asistence spíše nedostupná. 

Služba osobní asistence by také měla být více finančně dostupná. „Asistenční služby jsou 

drahé, málokdo si to může dovolit.“  

Problémem je také fluktuace osobních asistentů a jejich finanční podhodnocení. Navíc 

u některých skupin osob s určitým typem postižení (typické pro autisty) je naprosto klíčové, 

aby byl asistent stálý, na kterého je klient zvyklý.  

Neformální pečující ovšem občas nehodnotí tuto službu pozitivně, jelikož mají negativní 

zkušenosti (okrádání, nevěnování se klientovi atd.). 

 

Potřeba poradenství 

Existuje potřeba odborného a multidisciplinárního poradenství v rámci různých druhů 

postižení. Neformální pečující by také uvítali možnost poradenství při naplňování potřeb a 

práv závislých osob, např. možnost podpory pro vyřízení sociálních dávek, benefitů, balíček 

rad od zdravotnického personálu, jak se postarat o osobu po hospitalizaci. 

 

Potřeba odlehčovacího systému 
Neformální pečující zmiňovali, že schází celý odlehčovací systém za dostupné finanční 

prostředky a s tím související i nedostatečný kvalitní personál. Neformální pečující také 

uváděli, že v této službě dochází k výběru tzv. líbivých klientů. Osoby s těžkým mentálním a 

kombinovaným postižením jsou často odmítány z důvodu náročné péče o tyto osoby. 

Z hlediska pečujících o dospělé osoby s postižením byl konstatován také nedostatek 

odlehčovacích služeb, které jsou navíc drahé a především nefungují flexibilně. Odlehčovací 

službu je nutné plánovat dlouho dopředu, cca rok. Akutní pomoc, např. v případě 

onemocnění pečující osoby, zcela absentuje, případně ji supluje zdravotnictví.  

 

Nedostatek chráněného i podporovaného bydlení pro osoby s postižením 

Pečující o dospělé osoby s postižením také tíží představa, co se s jejich dospělými dětmi 

stane, až oni, rodiče, nebudou moci poskytovat péči. „Nemůžu chtít po jejích sourozencích, 

aby se jednou starali.“ 
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Možností chráněného a podporovaného bydlení je málo. Některé organizace sdružující 

pečující se i samy snaží najít a koupit budovy, kde by mohly žít jejich dospělé děti. I někteří 

pečující uvažují o tom, že by poskytli vlastní soukromý byt, aby v něm mohlo jejich dítě i 

s dalšími spřátelenými osobami s postižením v budoucnu dál žít. Naráží však na 

majetkoprávní problémy a také na to, že nemají dost financí pokrýt výplaty zaměstnancům 

chráněného bydlení. Potřebovali by zaštítit od MMB nebo JMK.  

Někteří stárnoucí rodiče mají vizi budoucího společného bydlení s dospělým postiženým 

dítětem. Zmiňovali, že tato možnost v sociálních službách téměř absentuje, zcela výjimečně 

se podaří takovouto, z pohledu nastavení služeb, nesourodou dvojici umístit. 

 

Potřeba sdílení informací a možnosti sdružování 

Neformální pečující potřebují větší informovanost a možnost sdílení informací s osobami, 

které řeší obdobné problémy. Z výpovědí od komunikačních partnerů vyplývá, že nejlepší 

informace týkající se způsobu řešení různých situací, se dozvídají od osob, které řeší stejné 

problémy. 

V Hodoníně se uskutečňují sdružování neformálních pečujících a sdílení informací mezi nimi 

na půdě Městského úřadu Hodonín. Na setkáváních jsou také přítomni zástupci města, od 

kterých se neformální pečující dozvídají odpovídající informace. 

V Brně se uskutečňují sdružování neformálních pečujících a sdílení informací mezi nimi na 

platformě spolků Unie pečujících z.s., Klára pomáhá z.s. a Společnosti pro podporu lidí 

s mentálním postižením v České republice z.s. 

 

Absence dětské paliativní péče 

Nyní se plánuje vybudování dětského hospice v Brně. Informovaná respondentka – aktivní 

představitelka občanského sdružení pečujících - je ale skeptická. Sdělila, že snaha a pokusy 

zde již byly několikrát, ale sešlo z toho. Jedním z nápadů např. bylo vybudovat oddělení při 

hospici pro dospělé. Prozatím probíhá tato služba „skrytě“ v prostředí zdravotnickém, a to na 

dětské onkologii. 

 

Potřeba změny legislativy 

Cílová skupina neformální pečující by také mohla být podpořena a zvýznamněna v případě 

zařazení do zákona 108/2066 Sb. o sociálních službách. Vznikla by možnost čerpat podporu 

a pomoc stanovenou tímto zákonem, např. čerpání supervize a psychologické podpory, 

zaměření na jednotlivé skupiny pečujících, podpora po ukončení péče (Unie pečujících z.s. 

2018). 

Vzniklo by také uznání péče jako práce, za kterou by bylo stanoveno odpovídající finanční 

ohodnocení, placená dovolená, zaopatření ve stáří či invaliditě (ibid.). 
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Stát by také mohl sekundárně podpořit cílovou skupinu neformálně pečující v případě 

podpoření organizací zaměřujících se na podporu zaměstnavatelů zaměstnávajících 

neformální pečující, vytváření osvětových kampaní pro veřejnost či rozšířením sociálních 

služeb (věku, místa, postižení, dostupností) (ibid.). 

 

Další identifikované potřeby 

Dále byla identifikována sociální služba sociální rehabilitace, konkrétně nedostatečná 

kapacitní dostupnost zmíněné služby, a navíc nízká kvalita personálu. 

Problémem je také kombinace postižení. Tyto osoby vypadávají ze sítě sociálních služeb a 

jejich potřeby nejsou naplněny. 

 

Představa pečujících o pomoci ze strany MMB a JMK 

Bylo by vhodné, aby na webových stránkách města Brna existoval rozcestník jednotlivých 

druhů sociálních služeb. Na základě toho by mohlo dojít ke zvýšení povědomí o těchto 

službách i druzích postižení, nejen mezi veřejností, ale hlavně mezi lékaři (pediatry), jež 

zpravidla neznají služby a neumí na ně odkazovat. Neformální pečovatelé tak sami musí 

vyhledávat informace a zjišťovat z jiných zdrojů např. při pobytu v lázních. 

Zcela chybí tzv. kontakt point, kde by byly uvedeny informace o různých druzích sociálních 

služeb určených pro neformální pečovatele. 104 

V případě stanovení diagnózy by měl fungovat systém přenosu informací. 

 

  

                                            
104 Následující vyjádření je v rozporu s nabídkou v městě Brně. Město Brno má zřízenou informační 
kancelář pro sociální oblast, z vyjádření vyplývá nižší míra informovanosti některých neformálních 
pečovatelů.  
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 ANALÝZA ARTIKULOVANÝCH POTŘEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

MEZI CÍLOVOU SKUPINOU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

VI.4.1. Organizace sběru dat 

Sběr dat probíhal s využitím kvantitativní výzkumné strategie. Uplatněn byl standardizovaný 

dotazník. Jednalo se o vyčerpávající šetření, tzn., že osloveni byli představitelé všech 

poskytovatelů sociálních služeb.  

Komunikace probíhala s využitím Krajského informačního systému sociálních služeb 

Jihomoravského kraje105.  

Současně bylo využito e-mailové podpory response. Z celkem 518 sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji zaslalo vyplněný dotazník 415 služeb, tj. 80,1 % response.  

Odpovědi respondentů byly vyhodnocovány s využitím software pro hromadnou analýzu 

statistických dat SPSS. Volné odpovědi respondentů byly kategorizovány. Výstupy jsou 

uvedeny v přehledné podobě komentářů, grafů a tabulek. 

 
Tabulka č. 49: Celková response dle jednotlivých druhů sociálních služeb. 

Druh služby Počet služeb 

v JMK 

Počet 

dotazníků 

Response 

v % 

Odborné sociální poradenství  58 39 69,6 

Služby sociální péče 

Osobní asistence  21 20 90,9 

Pečovatelská služba  58 48 85,7 

Tísňová péče  2 1 33,3 

Průvodcovské a předčitatelské služby  2 1 50,0 

Podpora samostatného bydlení  1 0 0,0 

Odlehčovací služby  25 21 84,0 

Centra denních služeb  11 10 76,9 

Denní stacionáře 25 18 69,2 

Týdenní stacionáře  7 4 57,1 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  19 14 73,7 

Domovy pro seniory  47 41 87,2 

Domovy se zvláštním režimem  40 33 82,5 

Chráněné bydlení  26 24 92,3 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních  

1 1 100,0 

Služby sociální prevence 

Raná péče  7 6 100,0 

Telefonická krizová pomoc 3 3 100,0 

Tlumočnické služby  8 6 85,7 

                                            
105 Jednalo se o CAWI techniku sběru dat (Computer Assisted Web Interviewing). 
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Azylové domy  22 20 83,3 

Domy na půl cesty  2 2 66,7 

Kontaktní centra  8 8 100,0 

Krizová pomoc  4 3 75,0 

Intervenční centra  1 1 100,0 

Nízkoprahová denní centra  5 5 100,0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  19 16 84,2 

Noclehárny  7 5 71,4 

Služby následné péče  7 4 57,1 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  20 18 94,7 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením  

15 7 58,3 

Sociálně terapeutické dílny  11 10 90,9 

Terapeutické komunity  2 1 50,0 

Terénní programy  13 12 80,0 

Sociální rehabilitace  23 13 61,9 

CELKEM 520 415 80,1 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

VI.4.2. Analytická část 

Z výsledků analýz vyplývá, že pětina sociálních služeb (19,6 %) je vždy schopna reagovat na 

potřeby žadatelů o zařazení do služby, kteří se na službu obrátí a splňují zákonné podmínky 

pro přijetí do služby. Téměř dvě pětiny sociálních služeb (37,5 %) jsou schopny reagovat 

téměř vždy a stejně početná skupina sociálních služeb (38 %) není schopna poptávku 

uspokojit - poptávka je vyšší než kapacitní možnost služby. Podrobně jsou výsledky uvedeny 

v následujícím grafu. 

 
Graf č. 51: Jste schopni reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby, kteří se na Vás obrátí a splňují 
zákonné podmínky pro přijetí do služby? 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19,6% 37,5% 38,0%

4,4%

0,5%

Jste schopni reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby, 
kteří se na Vás obrátí a splňují zákonné podmínky pro přijetí do 

služby?

Ano, vždy
Ano, téměř vždy
Ne, nejsme shcopni poptávku uspokojit, poptávka je vyšší než kapacitní možnosti naší služby
Jiná odpověď
Nevím Graf: AUGUR Consulting, 2019
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Položka dotazníku „schopnost reagovat na potřeby žadatelů“ byla dále hodnocena ve vztahu 

k jednotlivým druhům sociálních služeb106 a následně také dle místní působnosti služby (viz 

tabulky č. 51–55). Z následující tabulky je patrné, že odpovědi respondentů se liší dle 

jednotlivých druhů sociálních služeb. Podrobně výsledky dokumentuje následující tabulka. 

 
Tabulka č. 50: Schopnost sociálních služeb reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby ve vztahu 
k jednotlivým druhům sociálních služeb. 

Druh služby Jste schopni reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby, 

kteří se na Vás obrátí a splňují zákonné podmínky pro přijetí do 

služby? 

Ano, 

vždy 

Ano, 

téměř 

vždy 

Ne, nejsme schopni poptávku 

uspokojit, poptávka je vyšší než 

kapacitní možnosti naší služby 

Jiná 

odpověď 

Nevím 

Odborné sociální poradenství  38,5 % 43,6 % 12,8 % 5,1 % 0,0 % 

Služby sociální péče 

Osobní asistence  10,0 % 35,0 % 45,0 % 10,0 % 0,0 % 

Pečovatelská služba  22,9 % 43,8 % 27,1 % 6,3 %  0,0 % 

Podpora samostatného 

bydlení  

0,0 %  52,4 % 38,1 % 9,5 % 0,0 % 

Odlehčovací služby  40,0 % 50,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 

Centra denních služeb  16,7 % 50,0 % 22,2 % 11,1 % 0,0 % 

Denní stacionáře 0,0 %  35,7 % 64,3 % 0,0 % 0,0 % 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením  

7,3 % 12,2 % 78,0 % 0,0 % 2,4 % 

Domovy pro seniory  12,5 % 6,3 %  78,1 % 0,0 % 3,1 % 

Domovy se zvláštním 

režimem  

8,3 %  8,3 % 75,0 % 8,3 % 0,0 % 

Chráněné bydlení  10,0 % 35,0 % 45,0 % 10,0 % 0,0 % 

Ostatní služby sociální 

péče107 

28,6 % 28,6 % 42,9 % 0,0 % 0,0 % 

Služby sociální prevence 

Azylové domy  10,5 % 52,6 % 31,6 % 5,3 % 0,0 % 

Nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež  

43,8 % 31,3 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 

Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi  

22,2 % 61,1 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 

Sociálně terapeutické dílny  40,0 % 30,0 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 

Terénní programy  16,7 % 58,3 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 

Sociální rehabilitace  7,7 %  69,2 % 23,1 % 0,0 % 0,0 % 

Ostatní služby sociální 

prevence108 

29,4 % 47,1 % 15,7 % 7,8 % 0,0 % 

                                            
106 Analyzovány byly pouze ty druhy sociálních služeb, u kterých bylo k dispozici alespoň deset 
vyplněných dotazníků. Ostatní druhy sociálních služeb byly sloučeny do kategorií „Ostatní služby 
sociální péče“ a „Ostatní služby sociální prevence“. 
107 Tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, týdenní stacionáře, sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních. 
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CELKEM 19,6 % 37,5 % 38,0 % 4,4 % 0,5 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Jak vyplývá z analýzy výsledků, služby, které jsou poskytovány na území města Brna, 

uvádějí ve větší míře, že nejsou schopny reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby. 

Podrobně jsou výsledky uvedeny v následující tabulce.109  

 
Tabulka č. 51: Schopnost sociálních služeb reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby ve vztahu 
k jednotlivým druhům sociálních služeb. 

Jaká je místní působnost Vaší 

služby? 

Jste schopni reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby, 

kteří se na Vás obrátí a splňují zákonné podmínky pro přijetí do 

služby? 

Ano, 

vždy 

Ano, 

téměř 

vždy 

Ne, nejsme schopni poptávku 

uspokojit, poptávka je vyšší než 

kapacitní možnosti naší služby 

Jiná 

odpověď 

Nevím 

Na území města Brna 20,3 % 32,4 % 44,6 % 2,7 % 0,0 % 

Mimo Brno 18,8 % 43,1 % 33,5 % 4,6 % 0,0 % 

V Brně i mimo Brno 20,0 % 32,6 % 41,5 % 4,4 % 1,5 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Schopnost reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby podle územní působnosti se 

liší v závislosti na tom, k jakému druhu sociální služba náleží. Podrobněji jsou výsledky 

dokumentovány v následujících tabulkách. 
 
Tabulka č. 52: Schopnost odborných sociálních poradenství reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do 
služby ve vztahu k územní působnosti. 

Jaká je místní působnost Vaší 

služby? 

 

Odborné sociální 

poradenství 

Jste schopni reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby, 

kteří se na Vás obrátí a splňují zákonné podmínky pro přijetí do 

služby? 

Ano, 

vždy 

Ano, 

téměř 

vždy 

Ne, nejsme schopni poptávku 

uspokojit, poptávka je vyšší než 

kapacitní možnosti naší služby 

Jiná 

odpověď 

Nevím 

Na území města Brna 14,3 % 42,9 % 28,6 % 14,3 % 0,0 % 

Mimo Brno 21,4 % 71,4 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 

V Brně i mimo Brno 64,7 % 23,5 % 5,9 % 5,9 % 0,0 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 
  

                                                                                                                                        
108 Raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, domy na půl cesty, kontaktní centra, 
krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, 
SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terapeutické komunity. 
109 Dovolujeme si však níže uvedené informace vnímat spíše orientačně. Jedná se o výstupy, při 
kterých se pracovalo s nízkým počtem jednotek.  
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Tabulka č. 53: Schopnost pečovatelských služeb reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby ve 
vztahu k územní působnosti. 

Jaká je místní působnost Vaší 

služby? 

 

Pečovatelská služba 

Jste schopni reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby, 

kteří se na Vás obrátí a splňují zákonné podmínky pro přijetí do 

služby? 

Ano, 

vždy 

Ano, 

téměř 

vždy 

Ne, nejsme schopni poptávku 

uspokojit, poptávka je vyšší než 

kapacitní možnosti naší služby 

Jiná 

odpověď 

Nevím 

Na území města Brna 10,0 % 40,0 % 40,0 % 10,0 % 0,0 % 

Mimo Brno 27,0 % 43,2 % 24,3 % 5,4 % 0,0 % 

V Brně i mimo Brno 0,0 % 0,0 %  0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 
Tabulka č. 54: Schopnost domovů pro seniory reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby ve 
vztahu k územní působnosti. 

Jaká je místní působnost Vaší 

služby? 

 

Domovy pro seniory 

Jste schopni reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby, 

kteří se na Vás obrátí a splňují zákonné podmínky pro přijetí do 

služby? 

Ano, 

vždy 

Ano, 

téměř 

vždy 

Ne, nejsme schopni poptávku 

uspokojit, poptávka je vyšší než 

kapacitní možnosti naší služby 

Jiná 

odpověď 

Nevím 

Na území města Brna 16,7 % 16,7 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 

Mimo Brno 5,3 % 21,1 % 73,7 % 0,0 % 0,0 % 

V Brně i mimo Brno 6,3 % 0,0 % 87,5 % 0,0 % 6,3 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 
Tabulka č. 55: Schopnost domovů se zvláštním režimem reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do 
služby ve vztahu k územní působnosti. 

Jaká je místní působnost Vaší 

služby? 

 

Domovy se zvláštním 

režimem 

Jste schopni reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby, 

kteří se na Vás obrátí a splňují zákonné podmínky pro přijetí do 

služby? 

Ano, 

vždy 

Ano, 

téměř 

vždy 

Ne, nejsme schopni poptávku 

uspokojit, poptávka je vyšší než 

kapacitní možnosti naší služby 

Jiná 

odpověď 

Nevím 

Na území města Brna 40,0 % 0,0 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 

Mimo Brno 6,3 % 12,5 % 81,3 % 0,0 % 0,0 % 

V Brně i mimo Brno 9,1 % 0,0 %  81,8 % 0,0 % 9,1 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Z výsledků analýz vyplývá, že více než čtyři pětiny sociálních služeb (85,5 %) uvedly, že 

nejsou schopny dostatečně reagovat z důvodu nedostatečného personálního zajištění nebo 

kapacity služby. Více než sedmina sociálních služeb (17,8 %) uvedla, že není schopna 

dostatečně reagovat z důvodu nedostatku finančních prostředků od kraje, a necelá šestina 

sociálních služeb (16,4 %) z důvodu nedostatku finančních prostředků od MPSV. Podrobně 

jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. 
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Graf č. 52: Z jakého důvodu nejste schopni na potřeby dostatečně reagovat? 

 
Nedostatečná odbornost služby (nové potřeby cílové skupiny, uveďte jaké): např. dostupnost 

psychoterapie v terénu pro lidi s poruchou osobnosti. 

Jiná odpověď: nedostatečná kapacita zařízení.    

 

Z výsledků analýz vyplývá, že necelé dvě třetiny sociálních služeb (63,2 %) uvedly, že 

neplánují navýšit kapacity v období 2021–2023. Více než třetina sociálních služeb (36,8 %) 

uvedla, že navýšit kapacity v období 2021–2023 plánuje. Podrobně jsou výsledky uvedeny 

v následujícím grafu. 

Graf č. 53: Plánujete či potřebujete navýšení kapacit v období 2021–2023? 
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Nedostatečná odbornost služby (nové potřeby cílové
skupiny).

Nedostatečná časová dostupnost služby.

Nedostatečná územní působnost služby.

Nedostatek finančních prostředků od ORP (Brna) a
menších obcí.

Nedostatek kvalifikovaného personálu na trhu práce.

Nedostatek finančních prostředků od MPSV.

Nedostatek finančních prostředků od kraje.

Nedostatečné personální zajištění/kapacita služby.
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Graf: AUGUR Consulting,, Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2019, n = 809

ANO
36,8%

NE
63,2%

Plánujete či potřebujete navýšení kapacit v období 2021–2023?

Graf: AUGUR Consulting, 2019 

mailto:augur@augur-consulting.cz


 

 

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

 

  

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz  

  148 

 

Nejčastěji ze služeb sociální péče plánují navýšení kapacit v období 2021–2023 tyto druhy 

sociálních služeb: denní stacionáře (92,9 %), domovy pro osoby se zdravotním postižením 

(85,4 %), domovy pro seniory (90,3 %) a tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské 

služby, týdenní stacionáře, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

(100 %). Ze služeb sociální prevence plánují navýšení kapacit v období 2021–2023 tyto 

druhy sociálních služeb: azylové domy (84,2 %) a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

(68,8 %). Následující tabulka dokumentuje výsledky podle jednotlivých druhů služeb.  

 

Tabulka č. 56: Plánujete či potřebujete navýšení kapacit v období 2021–2023? 

Druh služby Plánujete či potřebujete navýšení 

kapacit v období 2021–2023? 

Ano, plánujeme Ne 

Odborné sociální poradenství  57,9 % 42,1 % 

Služby sociální péče 

Osobní asistence  37,5 % 62,5 % 

Pečovatelská služba  42,2 % 57,8 % 

Podpora samostatného bydlení  60,0 % 40,0 % 

Odlehčovací služby  33,3 % 66,7 % 

Centra denních služeb  58,8 % 41,2 % 

Denní stacionáře 92,9 % 7,1 %  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  85,4 % 14,6 % 

Domovy pro seniory  90,3 % 9,7 % 

Domovy se zvláštním režimem  45,8 % 54,2 % 

Chráněné bydlení  37,5 % 62,5 % 

Ostatní služby sociální péče110 100,0 % 0,0 % 

Služby sociální prevence 

Azylové domy  84,2 % 15,8 % 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  68,8 % 31,3 % 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  50,0 % 50,0 % 

Sociálně terapeutické dílny  55,6 % 44,4 % 

Terénní programy  66,7 % 33,3 % 

Sociální rehabilitace  53,8 % 46,2 % 

Ostatní služby sociální prevence111 60,0 % 40,0 % 

CELKEM 63,2 % 36,8 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

  

                                            
110 Tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, týdenní stacionáře, sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních. 
111 Raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, domy na půl cesty, kontaktní centra, 
krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, 
SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terapeutické komunity. 
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Z výsledků analýz vyplývá, že více než čtyři pětiny sociálních služeb (85,3 %) uvedly, že 

neplánují měnit nabídku služeb v rámci Jihomoravského kraje. Necelá desetina sociálních 

služeb (8,1 %) uvedla, že plánuje zaregistrovat do roku 2023 novou sociální službu. 

Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. 

Graf č. 54: Plánujete rozšířit nabídku služeb v rámci Jihomoravského kraje? 

 
 

Téměř polovina sociálních služeb (46,4 %) je se spoluprací s pracovníky Jihomoravského 

kraje spokojená. Nespokojenost vyjádřilo pouze 5,9 % sociálních služeb. Podrobně jsou 

výsledky uvedeny v následujícím grafu. 

 
Graf č. 55: Jak hodnotíte spolupráci s JMK? 

 
 

Více než dvě pětiny sociálních služeb (41 %) jsou s nastavením procesu komunitního 

plánování sociálních služeb spokojeny. Nespokojenost vyjádřilo pouze 4,4 % sociálních 

služeb.  Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. 
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Graf: AUGUR Consulting, 2019, N = 809
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Graf č. 56: Jak hodnotíte nastavení procesu komunitního plánování sociálních služeb v JMK? 

 
 

Více než třetina sociálních služeb (34,5 %) je s procesem nastavení pravidel pro tvorbu sítě 

sociálních služeb spokojená. Nespokojenost vyjádřila necelá desetina sociálních služeb 

(9,1 %). Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. 

 
Graf č. 57: Jak hodnotíte proces nastavení pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb v JMK? 

 
 

Necelá třetina sociálních služeb (30,6 %) je s procesem nastavení pravidel financování 

spokojená. Nespokojenost vyjádřila desetina sociálních služeb (10,1 %). Podrobně jsou 

výsledky uvedeny v následujícím grafu. 

 
Graf č. 58: Jak hodnotíte proces nastavení pravidel financování v JMK? 
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Více než tři čtvrtiny sociálních služeb (75,4 %) hodnotí spolupráci s ORP nebo MMB kladně. 

Nespokojenost vyjádřilo pouze 1,8 % sociálních služeb. Podrobně jsou výsledky uvedeny 

v následujícím grafu. 

 
Graf č. 59: Jak hodnotíte spolupráci s ORP nebo MMB (dle místa působnosti vaší služby)? 

 
 

Z hlediska územní působnosti se spokojenost se spoluprací s ORP nebo MMB neliší. 

Názorně výsledky dokumentuje následující tabulka.   

 
Tabulka č. 57: Jak hodnotíte spolupráci s ORP nebo MMB (dle místa působnosti vaší služby)? 

Jaká je místní působnost Vaší 

služby? 

Jak hodnotíte spolupráci s ORP nebo MMB (dle místa působnosti 

vaší služby)? 

Spokojeni Střed Nespokojeni Nevím 

Na území města Brna 75,7 % 21,6 % 1,4 % 1,4 % 

Mimo Brno 76,1 % 21,3 % 1,1 % 1,6 % 

V Brně i mimo Brno 74,4 % 18,0 % 3,0 % 4,5 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Prostřednictvím volné otázky, bez nabízených variant odpovědí, měli poskytovatelé 

sociálních služeb uvést, na jaké potřeby cílové skupiny klientů, se kterou pracují, bude 

potřeba se zaměřit v dalším období 2021–2023.  

Zájmem bylo odpovědi kategorizovat v návaznosti na tzv. regionální karty služeb, které 

vymezují jednotlivé potřeby v návaznosti na příslušný druh služby. 

Z analýzy mj. vyplynulo, že jednotlivé potřeby, které poskytovatelé uváděli spontánně, z části 

nekorespondují s výčtem potřeb uvedených v regionálních kartách služeb. A to i přesto, že 

bylo zástupcům poskytovatelů doporučeno, že mohou regionální karty služeb využít jako 

podporu pro své odpovědi. 

V řadě případů jsou odpovědi formulovány spíše v obecné rovině nebo se některé odpovědi 

nevztahují k otázce potřebnosti, ale reflektují spíše jiné atributy např. rozšíření kapacity 

služby, zaměření se více na určitou cílovou skupinu atd. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

podrobný analytický výstup, který základní volné odpovědi analyzuje ve vztahu k jednotlivým 
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druhům sociálních služeb, pracovalo se s malými počty jednotek. Za statisticky významnější 

je možné považovat informace, které souvisí s druhy sociálních služeb, které jsou 

zastoupeny v síti sociálních služeb Jihomoravského kraje většími počty poskytovatelů. Jedná 

se např. o odborné sociální poradenství, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem 

a pečovatelské služby.  

Podrobně kategorizované odpovědi poskytovatelů sociálních služeb dokumentují následující 

tabulky.  

U sociálních služeb odborného sociálního poradenství bude potřeba se zaměřit zejména na 

potřeby cílové skupiny - uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních 

záležitostí (73 %), základní stabilizace (27 %) a zajištění kontaktu se společenským 

prostředím (18,9 %). 

 
Tabulka č. 58: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Odborné sociální poradenství. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Odborné sociální poradenství 

Absolutní četnosti Relativní 

četnosti112 

(v %) 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí 

27 73,0 

Základní stabilizace 10 27,0 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 7 18,9 

Bydlení 7 18,9 

Péče o děti 6 16,2 

Ostatní 9 24,3 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb osobní asistence bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby cílové 

skupiny - zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (29,4 %), zajištění kontaktu se 

společenským prostředím (29,4 %) a samostatný pohyb (29,4 %). 

 
Tabulka č. 59: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Osobní asistence. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Osobní asistence 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 5 29,4 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 5 29,4 

Samostatný pohyb 5 29,4 

Osobní hygiena 4 23,5 

Seberealizace 3 17,6 

Péče o domácnost 3 17,6 

                                            
112 Upozornění: součty relativních četností v tabulkách nedávají 100 %, protože někteří dotázaní uvedli 
více potřeb, na které se bude dle jejich názoru potřeba v následujícím plánovacím období zaměřit. 
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Ostatní 12 70,6 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb pečovatelská služba bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby cílové 

skupiny - zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (28,6 %), osobní hygiena (25,7 %) a 

zajištění kontaktu se společenským prostředím (22,9 %). 

 
Tabulka č. 60: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Pečovatelská služba. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Pečovatelská služba 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 10 28,6 

Osobní hygiena 9 25,7 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 8 22,9 

Zajištění stravování 7 20,0 

Doprovod 4 11,4 

Seberealizace 3 8,6 

Ostatní 21 60,0 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb průvodcovské a předčitatelské služby bude potřeba se zaměřit zejména 

na potřeby cílové skupiny – doprovod a zajištění kontaktu. 

 
Tabulka č. 61: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Průvodcovské a předčitatelské služby. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Doprovod 1 100 % 

Zajištění kontaktu 1 100 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb odlehčovací služby bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby – 

zvyšování kvalifikace pečovatelů (15,4 %), zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

uživatelů (15,4 %) a zajištění kontaktu se společenským prostředím uživatelům (15,4 %). 

 
Tabulka č. 62: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Odlehčovací služby. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Odlehčovací služby 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Zvyšování kvalifikace pečovatelů 2 15,4 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 2 15,4 
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Zajištění kontaktu se společenským prostředím 2 15,4 

Osobní hygiena 2 15,4 

Ostatní 8 61,5 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb centra denních služeb bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby 

cílové skupiny – zajištění kontaktu se společenským prostředím (62,5 %), zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu uživatelů (37,5 %) a seberealizace (37,5 %). 

 
Tabulka č. 63: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Centra denních služeb. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Centra denních služeb 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 5 62,5 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 3 37,5 

Seberealizace 3 37,5 

Osobní hygiena 2 25,0 

Ostatní 2 25,0 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb denní stacionáře bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby cílové 

skupiny – zajištění kontaktu se společenským prostředím (52,9 %), osobní hygiena (23,5 %) 

a seberealizace (25,5 %). 

 
Tabulka č. 64: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Denní stacionář. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Denní stacionář 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 9 52,9 

Osobní hygiena 4 23,5 

Seberealizace 4 25,5 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 3 17,6 

Péče o zdraví a bezpečí (rizika) 3 17,6 

Ostatní 8 47,1 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb týdenní stacionáře bude potřeba se zaměřit zejména na potřebu cílové 

skupiny - seberealizace (50,0 %). 
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Tabulka č. 65: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Týdenní stacionář. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Týdenní stacionář 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Seberealizace 2 50 % 

Ostatní 3 75 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením bude potřeba se zaměřit 

zejména na potřebu cílové skupiny - zajištění kontaktu se společenským prostředím 

(41,7 %), seberealizace (25,0 %) a samostatný pohyb (25,0 %).  

 

Tabulka č. 66: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 5 41,7 

Seberealizace 3 25,0 

Samostatný pohyb 3 25,0 

Zajištění stravování 3 25,0 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 3 25,0 

Ostatní 7 58,3 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb domovy pro seniory bude potřeba se zaměřit zejména na potřebu cílové 

skupiny - zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (33,3 %), paliativní péče (25,0 %) a 

samostatný pohyb (22,2 %). 

 
Tabulka č. 67: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Domovy pro seniory. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Domovy pro seniory 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 12 33,3 

Paliativní péče 9 25,0 

Samostatný pohyb 8 22,2 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 7 19,4 

Zajištění stravování 4 11,1 

Seberealizace 4 11,1 

Péče o zdraví a bezpečí (rizika) 4 11,1 

Ostatní 11 30,6 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 
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U sociálních služeb domovy se zvláštním režimem bude potřeba se zaměřit zejména na 

potřebu cílové skupiny - zajištění kontaktu se společenským prostředím (37,0 %), zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu (22,2 %) a zajištění stravování (22,2 %). 

 
Tabulka č. 68: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Domovy se zvláštním režimem. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Domovy se zvláštním režimem 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 10 37,0 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 6 22,2 

Zajištění stravování 6 22,2 

Péče o zdraví a bezpečí (rizika) 5 18,5 

Osobní hygiena 4 14,8 

Paliativní péče 4 14,8 

Samostatný pohyb 4 14,8 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí 

4 14,8 

Ostatní 8 29,6 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb domovy se zvláštním režimem bude potřeba se zaměřit zejména na 

potřebu cílové skupiny – seberealizace (45,0 %), bydlení (25,0 %) a uplatňování práv a 

oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (20,0 %). 

 
Tabulka č. 69: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Chráněné bydlení. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Chráněné bydlení 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Seberealizace 9 45,0 

Bydlení 5 25,0 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí 

4 20,0 

Podpora samostatnosti a soběstačnosti 2 10,0 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 2 10,0 

Ostatní 6 30,0 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb raná péče bude potřeba se zaměřit zejména na potřebu cílové skupiny – 

posilování rodičovských kompetencí (33,3 %). 
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Tabulka č. 70: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Raná péče. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Raná péče 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Posilování rodičovských kompetencí 2 33,3 

Ostatní 6 100 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb telefonická krizová pomoc bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby 

cílové skupiny – odborná pomoc pro osoby s psychiatrickým onemocněním (50 %) a řešení 

problémů klientů v sociálních situacích (50 %). 

 
Tabulka č. 71: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Telefonická krizová pomoc. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Telefonická krizová pomoc 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Odborná pomoc pro osoby s psychiatrickým 

onemocněním 

1 50,0 

Řešení problémů klientů v sociálních situacích 1 50,0 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb tlumočnické služby bude potřeba se zaměřit zejména na potřebu cílové 

skupiny – uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 

(50,0 %). 

 
Tabulka č. 72: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Tlumočnické služby. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Tlumočnické služby 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí 

3 50,0 

Ostatní 5 83,3 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb azylové domy bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby cílové 

skupiny – základní stabilizace (63,2 %), navazující bydlení (52,6 %) a hmotné zabezpečení 

(36,8 %). 
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Tabulka č. 73: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Azylové domy. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Azylové domy 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Základní stabilizace 12 63,2 

Navazující bydlení 10 52,6 

Hmotné zabezpečení 7 36,8 

Základní stabilizace 7 36,8 

Posilování rodičovských kompetencí 7 36,8 

Ostatní 7 36,8 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb domy na půli cesty bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby cílové 

skupiny – pracovní uplatnění (100 %), navazující bydlení (100 %), základní stabilizace 

(50,0 %) a hmotné zabezpečení (50,0 %). 

 
Tabulka č. 74: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Domy na půl cesty. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Domy na půl cesty 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Pracovní uplatnění 2 100 

Navazující bydlení 2 100 

Základní stabilizace 1 50,0 

Hmotné zabezpečení 1 50,0 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb kontaktní centra bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby cílové 

skupiny – posílení terénního programu (33,3 %) a pracovní uplatnění (33,3 %). 

 
Tabulka č. 75: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Kontaktní centra. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Kontaktní centra 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Posílení terénního programu 2 33,3 

Pracovní uplatnění 2 33,3 

Ostatní 6 100 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb krizová pomoc bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby cílové 

skupiny – dluhové a bezplatné právní poradenství pro všechny, odborná pomoc, vyrovnání 

se s důsledky traumatické události, zajištění bezpečí, zajištění stravy, zajištění ubytování a 

základní stabilizace.  
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Tabulka č. 76: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Krizová pomoc. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Krizová pomoc 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Dluhové a bezplatné právní poradenství pro všechny 1 33,3 

Odborná pomoc 1 33,3 

Vyrovnání se s důsledky traumatické události 1 33,3 

Zajištění bezpečí 1 33,3 

Zajištění stravy 1 33,3 

Zajištění ubytování 1 33,3 

Základní stabilizace 1 33,3 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb intervenční centra bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby cílové 

skupiny – zajištění bezpečí a ošetření krizového stavu a traumatického zážitku.  

 
Tabulka č. 77: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Intervenční centra. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Intervenční centra 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Zajištění bezpečí 1 100 

Ošetření krizového stavu a traumatického zážitku 1 100 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb nízkoprahová denní centra bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby 

cílové skupiny – základní zdravotní péče (60,0 %) a bydlení (40,0 %). 

 
Tabulka č. 78: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Nízkoprahová denní centra. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Nízkoprahová denní centra 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Základní zdravotní péče 3 60,0 

Bydlení 2 40,0 

Ostatní 4 80,0 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež bude potřeba se zaměřit 

zejména na potřeby cílové skupiny – vzdělávání a pracovní uplatnění (53,8 %), kontakt se 

společenským prostředím (30,8 %) a ochrana práv (23,1 %).  
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Tabulka č. 79: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Vzdělávání, pracovní uplatnění 7 53,8 

Kontakt se společenským prostředím 4 30,8 

Ochrana práv 3 23,1 

Základní stabilizace 3 23,1 

Zdraví a bezpečí 3 23,1 

Hmotné zabezpečení 2 15,4 

Ostatní 6 46,2 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb noclehárny bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby cílové skupiny 

– hmotné zabezpečení (60,0 %), navazující bydlení (60,0 %) a zajištění přístřeší (40,0 %).  

 
Tabulka č. 80: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Noclehárny. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Noclehárny 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Hmotné zabezpečení 3 60,0 

Navazující bydlení 3 60,0 

Přístřeší 2 40,0 

Ostatní 5 100 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb služby následné péče bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby 

cílové skupiny – základní stabilizace (50,0 %), seberealizace (50,0 %) a služby by se měli 

zaměřit zejména na multidisciplinaritu v péči o osoby s duševním onemocněním (50,0 %). 

 
Tabulka č. 81: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Služby následné péče. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Služby následné péče 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Multidisciplinarita v péči o osoby s duševním 

onemocněním 

1 50,0 

Základní stabilizace 1 50,0 

Seberealizace 1 50,0 

Zařazení „Služby následné péče“ do základní sítě 

sociálních služeb. 

1 50,0 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 
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U sociálních služeb SAS pro rodiny s dětmi bude potřeba se zaměřit zejména na potřeby 

cílové skupiny – posilování rodičovských kompetencí (52,9 %), bydlení (47,1 %) a hmotné 

zabezpečení (35,3 %). 

 
Tabulka č. 82: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? SAS pro rodiny s dětmi. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

SAS pro rodiny s dětmi 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Posilování rodičovských kompetencí 9 52,9 

Bydlení 8 47,1 

Hmotné zabezpečení 6 35,3 

Kontakt se společenským prostředím 4 23,5 

Základní stabilizace 2 11,8 

Ostatní 9 52,9 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením bude potřeba se 

zaměřit zejména na potřebu cílové skupiny – zajištění kontaktu se společenským prostředím 

(33,3 %). 

 
Tabulka č. 83: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 2 33,3 

Ostatní 6 100 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb sociálně terapeutické dílny bude potřeba se zaměřit zejména na potřebu 

cílové skupiny – pracovní uplatnění (70 %), zajištění kontaktu se společenským prostředím 

(50,0 %) a bydlení, vedení domácnosti (30 %).  

 
Tabulka č. 84: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Sociálně terapeutické dílny. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Sociálně terapeutické dílny 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Pracovní uplatnění 7 70,0 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 5 50,0 

Bydlení, vedení domácnosti 3 30,0 

Osobní hygiena 3 30,0 

Seberealizace 3 30,0 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 2 20,0 
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Ostatní 4 40,0 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb terapeutické komunity bude potřeba se zaměřit zejména na potřebu 

cílové skupiny – péče o zdraví, základní stabilizace a resocializace. 

 
Tabulka č. 85: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Terapeutické komunity. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Terapeutické komunity 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Péče o zdraví 1 100 

Základní stabilizace 1 100 

Resocializace 1 100 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 
 

U sociálních služeb terénní programy bude potřeba se zaměřit zejména na potřebu cílové 

skupiny – bydlení, vedení domácnosti (50,0 %), hmotné zabezpečení (41,7 %) a motivace 

k léčbě (25,0 %). 

 
Tabulka č. 86: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Terénní programy. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Terénní programy 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Bydlení, vedení domácnosti 6 50,0 

Hmotné zabezpečení 5 41,7 

Motivace k léčbě 3 25,0 

Předcházení rizikovému chování a jeho řešení 3 25,0 

Zdraví a bezpečí 3 25,0 

Kontakt se společenským prostředím 2 16,7 

Ostatní 8 66,7 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

U sociálních služeb sociální rehabilitace bude potřeba se zaměřit zejména na potřebu cílové 

skupiny – zajištění kontaktu se společenským prostředím (66,7 %), podporované bydlení 

(33,3 %) a seberealizace (33,3 %). 

 
Tabulka č. 87: Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru potřeba se zaměřit 
v následujícím plánovacím období? Sociální rehabilitace. 

Na jaké potřeby Vaší cílové skupiny bude dle Vašeho názoru 

potřeba se zaměřit v následujícím plánovacím období? 

Sociální rehabilitace 

Absolutní četnosti Relativní četnosti 

(v %) 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím 8 66,7 

Podporované bydlení 4 33,3 

Seberealizace 4 33,3 
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Péče o zdraví a bezpečí (rizika) 3 25,0 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 3 25,0 

Pracovní a jiné uplatnění 3 25,0 

Ostatní 7 58,3 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 
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 ANALÝZY ARTIKULOVANÝCH POTŘEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

MEZI BĚŽNOU POPULACÍ OBYVATEL JMK – POTENCIÁLNÍCH 

UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

VI.5.1. Organizace sběru dat 

Východiskem pro naplnění zadání bylo uplatnění dotazníkového šetření, tedy kvantitativního 

metodologického přístupu. Podkladem pro dotazování byl zadavatelem schválený zjišťovací 

nástroj – dotazník s uzavřenými i otevřenými zjišťovacími otázkami. Zjišťovací otázky byly  

v dotazníku doplněny o sociálně demografické položky, které umožnily následné uplatnění 

všech relevantních statistických procedur.  

Dotazování bylo provedeno „face to face“ technikou sběru dat. Jednalo se tedy o přímé 

dotazování respondentů tazateli AUGUR Consulting. Zápis odpovědí probíhal formou PAPI 

(papír, tužka). 

Cílovou skupinu tvořili obyvatelé Jihomoravského kraje starší 18 let. Výběrový soubor byl 

stanoven na 809 respondentů.  

Vzhledem k celkovému počtu obyvatel Jihomoravského kraje starších 18 let je početnost 

výběrového souboru dostatečně velká. Početnost vzorku respondentů a způsob jeho výběru 

zaručují reprezentativnost výsledků a vysokou míru jejich validity. 

Výběr jednotek probíhal se zohledněním kvótního výběru. Kvóty byly stanoveny 

zadavatelem a jednalo se o region (okres), velikost sídla, pohlaví a věkové skupiny.  

Strukturu výběrového souboru respondentů podle sociálně demografických charakteristik 

dokumentuje následující tabulka.  

Tabulka č. 88: Struktura vzorku respondentů. 

Struktura vzorku respondentů Počet respondentů 

(v %) 

Pohlaví 

Muž 46,6 

Žena 53,4 

Věk 

18–30 let 26,4 

31–45 let 30,8 

46–60 let 17,6 

61–75 let 20,1 

76 a více let 5,1 

Vzdělání 

Nedokončené a dokončené základní 5,3 

Vyučen/a, střední bez maturity 32,4 

Střední s maturitou 43,5 

Vysokoškolské 18,8 

Zaměstnání 

Manuální pracovník 23,3 
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Administrativní pracovník 13,4 

Řídící pracovník 5,4 

Učitel, lékař, vědecký a výzkumný pracovník, právník apod. 6,4 

Podnikatel, živnostník 8,4 

Specifická povolání: voják, hasič, policista, žurnalista apod. 3,1 

Jiné povolání nebo postavení 3,5 

Důchodce, včetně invalidních důchodců 22,2 

Student, učeň 10,4 

Mateřská dovolená, rodičovská dovolená 2,5 

Nezaměstnaný 1,5 

Celkový počet v domácnosti 

1 osoba 12,5 

2 osoby 29,6 

3 osoby 22,5 

4 osoby 25,2 

5 osob 7,3 

6 osob a více 2,8 

Počet dětí 

Žádné 33,6 

1 dítě 16,4 

2 děti 36,6 

3 děti 11,4 

4 a více dětí 2,1 

Počet vnoučat 

Žádné 67,9 

1–2 vnoučata 10,6 

3–4 vnoučata 12,6 

5 a více vnoučat 8,9 

Velikost bydliště respondenta 

Obec do 4 999 obyvatel 30,6 

Město 5 000–14 999 obyvatel 26,4 

Město nad 15 000 obyvatel 15,9 

Brno 27,0 

Rodinný stav 

Svobodný/á 33,4 

Ženatý/vdaná 48,8 

Rozvedený/a 10,0 

Vdovec/vdova 7,8 

ORP 

Blansko 5,1 

Boskovice 5,2 

Brno 27,1 

Břeclav 6,2 

Bučovice 1,5 

Hodonín 4,9 
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Hustopeče 3,7 

Ivančice 2,5 

Kuřim 1,9 

Kyjov 4,7 

Mikulov 3,5 

Moravský Krumlov 2,5 

Pohořelice 1,1 

Rosice 2,5 

Slavkov 2,0 

Šlapanice 6,2 

Tišnov 2,5 

Veselí nad Moravou 3,3 

Vyškov 4,7 

Znojmo 5,9 

Židlochovice 3,2 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Celkem se na sběru dat (dotazování) podílelo 25 terénních pracovníků (tazatelů) – 

spolupracovníků společnosti AUGUR Consulting s.r.o. Všichni tazatelé prošli vstupním 

instruktážním školením, které bylo realizováno podle principů SIMAR. Tazatelé měli 

k dispozici řadu podpůrných materiálů včetně podrobné instruktážní brožury se všemi 

náležitostmi a informacemi, jak dotazování realizovat.  

  

VI.5.2. Analytická část 

Jak vyplývá z analýzy výsledků, nejčastěji hledali respondenti informace o možnostech 

pomoci v případě, že by se ocitli v situaci, ve které by potřebovali pomoc, u své rodiny 

(59,3 %) nebo by hledali informace na internetu (43,4 %) a u svého lékaře (39,4 %). 

Podrobně výsledky dokumentuje následující graf. 
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Graf č. 60: V případě, že byste se ocitl/a v situaci, ve které byste potřebovali pomoc, kde byste hledali 
informace o možnostech pomoci? 

 
Jinde: policie, záchranná služba, záleží na konkrétní situaci, bible. 

 

Výše uvedené kvantifikace odpovědí respondentů byly dále analyzovány ve vztahu 

k vybraným sociálně demografickým charakteristikám. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky,  

u rodiny by hledali informace o možnostech pomoci častěji respondenti, kteří žijí v ostatních 

ORP (63,1 %), mimo Brno (49,1 %).  

Naproti tomu respondenti žijící v Brně by častěji hledali informace o možnostech pomoci 

mezi svými přáteli a známými (39 %) než respondenti z jiných ORP (20 %). 

 
Tabulka č. 89: 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? Dle 
geografické působnosti. 

ORP U rodiny Mezi přáteli a známými 

Brno 49,1 % 39,0 % 

Ostatní ORP 63,1 % 20,0 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 
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Graf: AUGUR Consulting, 2019, N = 809
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Z analýzy výsledků dále vyplývá, že ze zvyšujícím se věkem respondentů vzrůstá podíl těch, 

kteří by hledali informace o možnostech pomoci osobně na městském nebo obecním úřadě  

a u svého lékaře. 

Naproti tomu se snižujícím se věkem respondentů vzrůstá podíl těch, kteří by hledali 

informace o možnostech pomoci na internetu a na sociálních sítích. Názorně tato zjištění 

dokumentuje následující tabulka a graf.   

 

Tabulka č. 90: 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? Dle 
věku. 

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 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 
Graf č. 61: 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? Kategorie „Na 
internetu“ z hlediska věku.  

 
 

Největší povědomí, na koho se obrátit, mají respondenti v případě potřeby poradenství 

v případě nemoci (81,3 %), zajištění či vlastnictví platných identifikačních a jiných dokladů 

(78,8 %) a pomoci v případě trestného činu (76,9 %).    

Nejnižší povědomí, na koho se obrátit, mají respondenti v případě potřeby azylového domu 

pro přespání (37 %), dále zvládání role rodiče s postiženými dětmi (37,8 %) a poradenství 

pro seniory/postižené (43,3 %). Názorně výsledky dokumentuje graf a další komentář pod 

grafem.  
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Graf: AUGUR Consulting, 2019, N = 809
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Graf č. 62: Máte představu, na koho nebo na jakou službu, instituci apod. byste se obrátil(a)  
v případě, že byste Vy nebo Váš blízký potřeboval(a) pomoc s uvedenými úkony nebo činnostmi? 

 
 

Následující grafy č. 63–68 dokumentují míru povědomí, na koho nebo na jakou instituci se 

obrátit v případě řešení konkrétních potřeb v sociální oblasti.  

Pokud se jedná o situace v případě stáří, nemoci, úrazu, postižení, mají respondenti největší 

povědomí na koho se obrátit, v případě zajištění kontaktu se společenským prostředím 

(59,4 %) a zajištěním prací v domácnosti (57,6 %).  
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Graf č. 63: Máte představu, na koho nebo na jakou službu, instituci apod. byste se obrátil(a)  
v případě, že byste Vy nebo Váš blízký potřeboval(a) pomoc s uvedenými úkony nebo činnostmi? V 
případě stáří, nemoci, úrazu, postižení apod. 

 

Pokud se jedná o situace v případě závislostí, mají respondenti největší povědomí na koho 

se obrátit, v případě pomoci se závislostí na alkoholu (64,0 %) a v případě pomoci se 

závislostí na drogách a lécích (57,6 %).  
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obouvání, úprava vzhledu, stravování apod.).

Osobní hygiena (denní hygiena, mytí a koupání,
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Uplatnění práva na hmotné zabezpečení (pomoc v
hmotné nouzi, příspěvek na péči, starobní důchod,

invalidní důchod aj.).

Domácnost (úklid, nákup, příprava stravy apod.).
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Graf č. 64: Máte představu, na koho nebo na jakou službu, instituci apod. byste se obrátil(a) v případě, že 
byste Vy nebo Váš blízký potřeboval(a) pomoc s uvedenými úkony nebo činnostmi? V případě závislosti. 

 

Pokud se jedná o situace problémů v rodině, mají respondenti největší povědomí na koho se 

obrátit, v případě pomoci se zvládáním rodičovské role (50,4 %) a v případě pomoci se 

zorientovat se v příspěvcích jako alimenty, dávky v hmotné nouzi, rodičovské příspěvky 

(50,4 %).  

 
Graf č. 65: Máte představu, na koho nebo na jakou službu, instituci apod. byste se obrátil(a) v případě, že 
byste Vy nebo Váš blízký potřeboval(a) pomoc s uvedenými úkony nebo činnostmi? V případě problémů v 
rodině. 
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Pokud se jedná o situace špatného zdraví či nemoci, mají respondenti největší povědomí na 

koho se obrátit, v případě poradenství a rady u nemoci (81,3 %) a v případě pomoci se 

psychickými problémy (73,0 %).  

 
Graf č. 66: Máte představu, na koho nebo na jakou službu, instituci apod. byste se obrátil(a)  
v případě, že byste Vy nebo Váš blízký potřeboval(a) pomoc s uvedenými úkony nebo činnostmi? V 
případě špatného zdraví či nemoci. 

 

Pokud se jedná o situace finančních problémů, či bezdomovectví, mají respondenti největší 

povědomí na koho se obrátit, v případě pomoci s nalezením pracovního uplatnění (66,1 %) a 

v případě materiální pomoci (59,8 %).  
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byste se obrátil(a) v případě, že byste Vy nebo Váš blízký 

potřeboval(a) pomoc s uvedenými úkony nebo činnostmi?
V případě špatného zdraví či nemoci.

Ano, vím přesně Ano, vím částečně Spíše nevím Vůbec nevím
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Graf č. 67: Máte představu, na koho nebo na jakou službu, instituci apod. byste se obrátil(a)  
v případě, že byste Vy nebo Váš blízký potřeboval(a) pomoc s uvedenými úkony nebo činnostmi? V 
případě finančních problémů, bezdomovectví apod. 

 

Pokud se jedná o jiné situace, mají respondenti největší povědomí na koho se obrátit, 

v případě pomoci v případě trestného činu (78,8 %) a v případě zajištění/vlastnictví platných 

identifikačních a jiných dokladů (76,9 %).  
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Graf č. 68: Máte představu, na koho nebo na jakou službu, instituci apod. byste se obrátil(a)  
v případě, že byste Vy nebo Váš blízký potřeboval(a) pomoc s uvedenými úkony nebo činnostmi? V 
případě jiné činnosti. 

 

Pokud bychom posoudili jednotlivé kategorie, pak největší povědomí, jak řešit situace v dané 

kategorii, měli respondenti v případě špatného zdraví a nemoci (75,2 %), dále v případě 

jiných situací (73,5 %) a v případě závislostí (57,3 %). Nejnižší povědomí, na koho se obrátit, 

mají respondenti v kategorii problémy v rodině (45,6 %), dále v případě finančních problémů 

a bezdomovectví (52,9 %).  
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Graf č. 69: Máte představu, na koho nebo na jakou službu, instituci apod. byste se obrátil(a)  
v případě, že byste Vy nebo Váš blízký potřeboval(a) pomoc s uvedenými úkony nebo činnostmi? 
Kategorizované úkony/činnosti. 

 

V případě, že by blízké osoby potřebovaly pomoci z důvodu stáří, špatného zdravotního 

stavu či nedostatku financí, více než čtvrtina respondentů (27,6 %) uvedla, že by se o své 

blízké chtěla postarat a má na to dostatečné možnosti. 

Téměř polovina respondentů (47,4 %) však uvedla, že by se o své blízké chtěla postarat, ale 

bohužel nedisponuje dostatečnými možnostmi. Hlavní bariérou je nedostatek času, finanční 

zátěž, jejich vlastní zdravotní stav apod.  

Podrobněji jsou zjištění uvedena v následujících grafech.  
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Graf č. 70: Byl(a) byste ochoten/ochotna a schopen/schopna se postarat o své blízké, pokud budou 
potřebovat pomoc z důvodu stáří, špatného zdravotního stavu, nedostatku financí apod.? 

 
Jiná odpověď: zatím se tím nezabývám; nemám o koho se starat; záleží na okolnostech; podle situace; myslím, 

že bych to nezvládl; ano, ale pouze mimo pracovní dobu. 

 
Graf č. 71: Z jakého důvodu byste se nemohl(a) postarat o své blízké? 

 
Jiný důvod: nemám o koho se starat, psychická náročnost, ještě studuji, odmítnutí z jejich strany. 
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zdravotního stavu, nedostatku financí apod.?
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Ano, chtěl(a) bych se postarat o své blízké, ale nemám na to dostatečné možnosti (časové, finanční aj.).

Ne, nejsem ochoten(na) postarat se o své blízké.

Již jsem se staral/starám o své blízké.

Jiná odpověď.

Nevím.
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Z analýzy výsledku vyplývá, že respondenti v Brně uvádějí častěji (43,5 %), že by se chtěli 

postarat o své blízké a mají na to dostatečné možnosti, než respondenti z ostatních ORP  

(27 %). Podrobnější výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 91: Byl(a) byste ochoten/ochotna a schopen/schopna se postarat o své blízké, pokud budou 
potřebovat pomoc z důvodu stáří, špatného zdravotního stavu, nedostatku financí apod.? Dle geografie. 

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 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Výsledky odpovědí v korelaci s věkovými kategoriemi respondentů dokumentuje následující 

tabulka.     
 
Tabulka č. 92: Byl(a) byste ochoten/ochotna a schopen/schopna se postarat o své blízké, pokud budou 
potřebovat pomoc z důvodu stáří, špatného zdravotního stavu, nedostatku financí apod.? Dle věkové 
kategorie. 

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 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Finanční náročnost uvádějí častěji respondenti žijící v ostatních ORP (47,2 %) než v Brně 

(29,5 %). Podrobněji jsou výsledky dokumentovány v následující tabulce. 

 
Tabulka č. 93: Z jakého důvodu byste se nemohl(a) postarat o své blízké? Dle geografie. 

ORP Časové důvody Finanční náročnost Zdravotní stav Vzdálenost 

Brno 62,3 % 29,5 % 26,2 % 11,5 % 

Ostatní ORP 58,0 % 47,2 % 22,4 % 15,0 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Důvody, proč se někteří respondenti nemohou postarat o své blízké, se liší také v souvislosti 

s jejich věkem. Podrobněji jsou výsledky dokumentovány v následující tabulce. 
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Tabulka č. 94: Z jakého důvodu byste se nemohl(a) postarat o své blízké? Dle věkové kategorie. 

Věk Časové důvody Finanční 

náročnost 

Zdravotní stav Vzdálenost 

18–29 let 69,1 % 61,9 % 6,2 % 10,3 % 

30–44 let 75,5 % 49,1 % 6,4 % 19,1 % 

45–64 let 62,0 % 26,8 % 18,3 % 19,7 % 

65 a více let  13,6 % 28,8 % 78,8 % 7,6 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Více než čtvrtina respondentů (26,6 %) uvedla, že má velmi dobrou představu o tom, co 

znamená pojem sociální služby. Více než polovina dotázaných (55,4 %) uvedla, že má 

představu částečnou. Pouze 15,5 % respondentů uvedlo, že o sociálních službách nemá 

téměř žádnou představu. Více informací dokumentuje následující graf.  

 
Graf č. 72: Máte představu o tom, co znamená pojem sociální služba? 

 
 

Ženy mají výrazně vyšší míru povědomí (34,3 %) o významu slova sociální služba než muži 

(17,8 %). 

 
Tabulka č. 95: Máte představu o tom, co znamená pojem sociální služba? Dle kategorie pohlaví. 

Pohlaví Ano, o sociálních 

službách mám 

velmi dobrou 

představu. 

Ano, o sociálních 

službách mám 

částečnou 

představu. 

Ne, o sociálních 

službách nemám 

téměř žádnou 

představu. 

Ne, o sociálních 

službách jsem 

nikdy neslyšel(a). 

Muž 17,8 % 54,6 % 23,9 % 3,7 % 

Žena 34,3 % 56,0 % 8,3 % 1,4 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Míra povědomí o pojmu sociální služba vykazuje souvislost s věkem respondentů. Vyšší 

věkové kohorty uvádějí vyšší míru povědomí o pojmu sociální služba než mladší skupiny 

respondentů. 
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26,6% 55,4% 15,5% 2,5%

Máte představu o tom, co znamená pojem sociální služba?

Ano, o sociálních službách mám velmi dobrou představu.

Ano, o sociálních službách mám částečnou představu.

Ne, o sociálních službách nemám téměř žádnou představu.

Ne, o sociálních službách jsem nikdy neslyšel(a).

Graf: AUGUR Consulting, 2019, N = 809
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Tabulka č. 96: Máte představu o tom, co znamená pojem sociální služba? Dle kategorie věk. 

Věk Ano, o sociálních 

službách mám 

velmi dobrou 

představu. 

Ano, o 

sociálních 

službách mám 

částečnou 

představu. 

Ne, o sociálních 

službách nemám 

téměř žádnou 

představu. 

Ne, o sociálních 

službách jsem 

nikdy neslyšel(a). 

18–29 let 14,3 % 53,7 % 27,1 % 4,9 % 

30–44 let 26,1 % 61,3 % 10,9 % 1,7 % 

45–64 let 35,1 % 53,2 % 9,6 % 2,1 % 

65 a více let 32,9 % 50,3 % 15,6 % 1,2 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Jak vyplývá z analýzy dat, více než tři čtvrtiny respondentů (75,1 %) uvedly, že chtějí trávit 

své stáří doma, výhradně s pomocí své rodiny (43,4 %) nebo doma, s pomocí rodiny  

a s využitím terénní sociální služby (31,7 %). Necelá sedmina respondentů (13,6 %) uvedla, 

že by chtěla trávit stáří v nějakém typu sociální služby. Více informací nalezneme  

v následujícím grafu.  

 
Graf č. 73: Kdybyste si mohl(a) vybrat, kde byste chtěl(a) trávit pokojné stáří? 

 
Jinde: v zahraničí, chalupa v přírodě, nechci se dožít stáří. 

 

Výhradně doma s pomocí své rodiny chtějí trávit pokojné stáří častěji respondenti 

z ostatních ORP (54,9 %) než respondenti z Brna (32,4 %). 

Naproti tomu respondeti z Brna uvádějí častěji než respondenti z ostatních ORP, že chtějí 

trávit pokojné stáří doma s pomocí rodiny a s využitím terénních sociálních služeb. 

Podrobně výsledky dokumentuje následující tabulka. 
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Graf: AUGUR Consulting, 2019, N = 809
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Tabulka č. 97: Kdybyste si mohl(a) vybrat, kde byste chtěl(a) trávit pokojné stáří? Dle geografie. 

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 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Způsob trávení pokojného stáří v korelaci s věkovými kategoriemi respondentů 

dokumentuje následující tabulka. 

 
Tabulka č. 98: Kdybyste si mohl(a) vybrat, kde byste chtěl(a) trávit pokojné stáří? Dle kategorie věku. 

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 % 

Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o. 

 

S výrokem „Sociální služby by měly být poskytovány všem výhradně zdarma.“ souhlasila 

více než polovina respondentů (53,1 %). Pouze desetina dotázaných (8,9 %) s tímto 

výrokem nesouhlasila.  

S výrokem „O starého člověka by se měla postarat výhradně jeho rodina.“ souhlasila více 

než čtvrtina respondentů (26,5 %). Více než pětina dotázaných (21,4 %) s tímto výrokem 

nesouhlasila. 

S  výrokem „Každý člověk by se měl ve stáří umět postarat sám o sebe.“ souhlasila více než 

sedmina respondentů (15,9 %). Více než třetina dotázaných (38 %) s tímto výrokem 

nesouhlasila. 

S výrokem „Pomoc lidem formou dobrovolnictví (procházky se starými lidmi, pomoc  

s postiženými dětmi apod.) je zbytečná.“ souhlasila pouhá 3 % respondentů. Více než čtyři 

pětiny dotázaných (83 %) s tímto výrokem nesouhlasily. 

Více informací nalezneme v následujícím grafu.  
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Graf č. 74: Nakolik souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 

 
 

Dvě třetiny respondentů (66,6 %) uvedly, že je potřeba v jejich obci pomáhat především 

osobám dlouhodobě vážně nemocným, dále pak osobám s tělesným postižením (57,3 %)  

a seniorům (55,5 %). 

Naproti tomu výrazně menší míru pomoci ve své obci by směřovali na podporu 

národnostních a etnických menšin (9,9 %), dále pak osob bez přístřeší (18,4 %) a osob 

závislých na návykových látkách (21 %). Podrobná zjištění dokumentuje následující graf.  

  

0% 50% 100%

Pomoc lidem formou dobrovolnictví (procházky se
starými lidmi, pomoc s postiženými dětmi apod.) je

zbytečná.

Každý člověk by se měl ve stáří umět postarat sám o
sebe.

O starého člověka by se měla postarat výhradně jeho
rodina.

Sociální služby by měly být poskytovány všem výhradně
zdarma.

3,0%

15,9%

26,5%

53,1%

14,0%

46,1%

52,1%

38,0%

83,0%

38,0%

21,4%

8,9%

Nakolik souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?

Souhlasím Střed Nesouhlasím
Graf: AUGUR Consulting,, Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2019, n = 809
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Graf č. 75: Nakolik je podle Vás potřeba pomoci níže uvedeným skupinám obyvatel ve Vaší obci? 

 
 

Více než polovina respondentů (51,2 %) uvedla, že na dobrovolnictví nemají čas nebo 

peníze. Necelá pětina dotázaných (19,5 %) uvedla, že o dobrovolnictví do budoucna 

uvažuje. Více než desetina dotazovaných (11,6 %) uvedla, že pomáhá občas, a necelá 

dvacetina (4,7 %) dokonce pravidelně.  

Další zjištění dokumentuje následující graf.  
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Graf: AUGUR Consulting,, Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2019, n = 809 
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Graf č. 76: Jaký máte vztah k dobrovolnictví? 

 

Jiná odpověď: sám/sama už potřebuji pomoc; nedovolí mi to zdravotní stav; nemám vztah 

k dobrovolnictví; nikdy mě to nenapadlo; nevím, kam se obrátit; pomáhám blízkým, známým, rodině; 

pomáhal/a jsem v minulosti. 

 

Více než pětina respondentů (21,7 %) uvedla, že by se o nemocného či zdravotně 

postiženého rodinného příslušníka chtěla postarat sama. Více než polovina respondentů 

(59,6 %) uvedla, že by chtěla, aby pracovník nějaké služby docházel pomáhat k nim domů. 

Pouze 12,7 % dotázaných uvedlo, že by chtělo, aby se o dotyčného postarali v pobytovém 

zařízení (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem apod.). Další zjištění 

dokumentuje následující graf. 

 
Graf č. 77: V případě, že Váš rodinný příslušník bude nemocný či zdravotně postižený, jaký druh pomoci 
byste pro něj chtěl(a)? 

 

Jiná odpověď: nevím; záleží na situaci; už se nemůžu starat, sama potřebuji pomoc apod. 
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Graf: AUGUR Consulting,, 2019, n = 809
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režimem apod.). Graf: AUGUR Consulting,, Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2019, n = 809
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VII. SHRNUTÍ 

Jihomoravský kraj zřizuje a spravuje síť sociálních služeb na svém území na základě 

principu komunitního plánování sociálních služeb.  

Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb je určení modelu, resp. rozsahu sítě 

sociálních služeb na daném území. Krajskou síť sociálních služeb představují konkrétní 

sociální služby, které jsou vyhodnoceny jako potřebné, efektivní, kvalitní, a mají být tedy 

finančně podporovány ze strany kraje.113 

Cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb je tedy, na základě poznatků  

od jednotlivých aktérů v sociální oblasti a na základě pravidelného vyhodnocování 

potřebnosti v sociální oblasti v návaznosti na změny sociálních jevů, demografického vývoje, 

sociálně ekonomické situace atd., optimalizovat síť sociálních služeb na území 

Jihomoravského kraje. 

Existuje několik náhledů na potřebnost služeb v sociální oblasti. Společnost AUGUR 

Consulting114 rozlišuje čtyři roviny náhledu na potřebnost služeb v sociální oblasti. Jak 

uvádíme v kapitole VI. této závěrečné zprávy, může se jednat o potřebnost, která je 

institucionálně deklarovaná115, dále pak potřebnost, která je pociťována, ale 

neartikulována116, potřebnost reálně artikulovaná117 a potřebnost normativní118.   

Všechny výše uvedené typy potřebnosti v sociální oblasti jsme v rámci projektu „Analýza 

potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ zohlednili. Jak uvádíme již v kapitole III. 

Metodologie, byly využity všechny relevantní metody a techniky pro zajištění požadovaných 

výstupů. Kromě desk research byl využit tzv. integrovaný metodologický přístup, v rámci 

kterého byly uplatněny kvalitativní i kvantitativní výzkumné strategie.  

Výsledkem je syntéza všech poznatků, dat, včetně jejich agregací, a interpretace, kterou 

jsme strukturovali podle výše uvedených typů potřebnosti, ale také podle rozhodujících 

cílových skupin, které rozlišuje také Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

Jihomoravského kraje na období 2018–2020.  

                                            
113 ČTVRTNÍK, J. a LEJSAL, M. 2013. Sociální služby a způsob financování – podklad k odborné 
diskuzi. [online] [cit. 1. 10. 2018]. Dostupné z: http://podporaprocesu.cz/wp-
content/uploads/2013/01/Varianty-financov%C3%A1n%C3%AD.pdf. 
114 Vycházejíc z BRADSHAW, J. R. 1972. The taxomy of social needs. In: McLachlan, G. (ed). 
Problems and Progress in Medical Care. Oxford University Press: Oxford a BRADSHAW, J. R., 1994. 
The conceptualisation and measurement of need: a social policy perspective. In: Popay, J. and 
Williams, G. (eds). Researching the People's Health. Routledge: London. pp 45-57.  
115 Jedná se o potřeby institucionálně deklarované a určované z úrovně zřizovatelů a zadavatelů 
sociálních služeb, s přesahem do politického rozhodování. 
116 Jedná se o potřeby konkrétních uživatelů nebo potenciálních uživatelů sociálních služeb, které 
však nejsou artikulovány – jsou pouze pociťovány. 
117 Jedná se o artikulované potřeby v sociální oblasti nejčastěji od klientů (uživatelů) nebo také  
od poskytovatelů sociálních služeb. 
118 Jedná se o komparativní podobu nahlížení na potřebnost jednotlivých druhů sociálních služeb  
z pohledu určitých referenčních vzorků osob z různých území (nejčastěji srovnání jednotlivých ORP  
v rámci krajů). 
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 Demografické ukazatele a agregace 

Celkový počet obyvatel na území Jihomoravského kraje zaznamenával od roku 2002 mírný 

růst. K 31. 1. 2017 bylo v Jihomoravském kraji 1 183 207 obyvatel. Mezi nejlidnatější správní 

území obce s rozšířenou působností i nadále patří Statutární město Brno (379 527 obyvatel), 

ORP Znojmo (91 468 obyvatel) a ORP Šlapanice (68 364 obyvatel).   

Za rok 2017 se počet obyvatel Jihomoravského kraje zvýšil o 4 395 osob, nejvíce obyvatel 

přibylo v okrese Brno-venkov, pokles počtu obyvatel byl zaznamenán pouze v okrese 

Hodonín.   

Jedenáctým rokem v řadě se v Jihomoravském kraji na celkovém přírůstku obyvatel kladně 

podílel přirozený přírůstek (narodilo se o 1 234 osob více, než zemřelo), vyšší měrou se ale 

na přírůstku počtu obyvatel podílelo stěhování – do kraje se přistěhovalo o 3 161 osob více, 

než se z Jihomoravského kraje vystěhovalo. Migrační přírůstek obyvatel v kraji trvá 

nepřetržitě od roku 2003.  

Počet cizinců v roce 2017 dosáhl prozatímního maxima, a to 46,6 tisíc osob (meziroční 

nárůst o 3,1 tisíc), podíl na obyvatelstvu kraje vzrostl o 0,2 bodu na 3,9 %; podle státní 

příslušnosti bylo nejvíce osob ze Slovenska (12,2 tisíc).  

Na konci roku 2017 bylo 15,7 % obyvatel Jihomoravského kraje ve věku do 14 let a 19,4 % 

obyvatel ve věku 65 a více let. Podíl obyvatel v seniorském věku se každoročně zvyšuje,  

od roku 2009 roste i podíl dětské složky. V české populaci, Jihomoravský kraj 

nevyjímaje, dochází k demografickému stárnutí populace. Jedná se o proces, při němž 

se postupně mění věková struktura obyvatelstva takovým způsobem, že se zvyšuje podíl 

osob starších 60 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let, tj. starší věkové skupiny rostou 

početně relativně rychleji než populace jako celek. 

 

Důležitým ukazatelem je index ekonomického zatížení, který znázorňuje počet dětí ve věku 

0–14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let. Pokud se 

podíváme na index ekonomického zatížení v jednotlivých ORP, pak nejvyšší ukazatel 

ekonomického zatížení byl zjištěn v ORP Veselí nad Moravou, ORP Blansko a ORP Tišnov. 

Starobní důchod včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem (bez poměrného 

starobního důchodu) na konci roku 2017 v kraji pobíralo 266,6 tisíc osob (z toho 164,2 tisíc 

žen). Proti roku 2012 vzrostl počet příjemců starobního důchodu o 7,2 tisíc, tj. o 2,8 %.  

Počet příjemců příspěvku na péči v letech 2015 až 2017 výrazně stoupá jak u osob 

mladších 18 let, tak u osob starších. V roce 2015 bylo vyplaceno celkem 38 733 příspěvků 

na péči osobám mladším 18 let a v roce 2017 se již jednalo o 41 502 příspěvků na péči. 

V roce 2015 bylo vyplaceno celkem 443 736 příspěvků na péči osobám starším 18 let  

a v roce 2017 se již jednalo o 466 919 příspěvků na péči. Úměrně těmto počtům se zvyšuje 

také celkový objem vyplacených příspěvků, který se v roce 2017 blížil k 3 miliardám korun 

(2 963 803 000 Kč).  

Pokud se zaměříme na jednotlivé stupně závislosti na péči jiné osoby, pak u osob mladších 

18 let došlo k nárůstu počtu vyplacených příspěvků na péči v I., II. i III. stupni 
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závislosti na péči jiné osoby. V roce 2017 bylo vyplaceno 17 361 příspěvků na péči 

v I. stupni závislosti, 10 670 příspěvků na péči v II. stupni závislosti, 7 221 příspěvků na péči 

v III. stupni závislosti a 6 250 příspěvků na péči v IV. stupni závislosti.  

U osob starších 18 let došlo k nárůstu počtu vyplacených příspěvků na péči  

v II., III. a IV. stupni závislosti na péči jiné osoby. V roce 2017 bylo vyplaceno 132 482 

příspěvků na péči v I. stupni závislosti, 154 718 příspěvků na péči v II. stupni závislosti, 

114 922 příspěvků na péči v III. stupni závislosti a 64 797 příspěvků na péči v IV. stupni 

závislosti.  

Pokud se zaměříme na objem vyplacených finančních prostředků na příspěvek na péči 

(v Kč) v přepočtu na 1 obyvatele, najdeme mezi jednotlivými ORP značné rozdíly. Nejvyšší 

počet vyplacených finančních prostředků na příspěvek na péči (v Kč) v přepočtu  

na 1 obyvatele byl zjištěn v ORP Kyjov (3 448 Kč), dále v ORP Znojmo (3 211 Kč) a ORP 

Hodonín (2 951 Kč). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Kuřim (1 860 Kč). 

V roce 2017 žilo podle výsledků VŠPS v Jihomoravském kraji 996,2 tisíc obyvatel starších  

15 let. Pracovní sílu tvořilo 597,9 tisíc osob (328,2 tisíc mužů a 269,7 tisíc žen). V členění 

podle ekonomického postavení pracovní sílu tvořilo 578,1 tisíc zaměstnaných a 19,9 tisíc 

nezaměstnaných.  

Důležitým sledovaným ukazatelem zaměstnanosti je počet uchazečů o práci v daném 

ORP. Pokud tento počet vztáhneme k počtu obyvatel v daném ORP, dostaneme index počtu 

uchazečů o práci v jednotlivých ORP. Ten udává, kolik uchazečů o práci připadá  

na 1 000 obyvatel ORP. Nejvyšší podíl počtu uchazečů o práci na počet obyvatel byl zjištěn 

v ORP Znojmo (46,7 osob), dále v ORP Hodonín (45,8 osob) a ORP Veselí nad Moravou 

(41,9 osob). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Šlapanice (15,7 osob). 

Nejvyšší podíl počtu uchazečů o práci se zdravotním postižením na 1 000 obyvatel byl 

zjištěn v ORP Hodonín (9,6 osob), dále v ORP Veselí nad Moravou (9,0 osob) a ORP 

Mikulov (7,9 osob). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Šlapanice (2,4 osob). 

Nejvyšší podíl počtu uchazečů o práci registrovaných více než 12 měsíců na 1 000 

obyvatel byl evidován v ORP Hodonín (16,1 osob), dále v Brně (15,2 osob) a ORP Veselí 

nad Moravou (14,9 osob). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Šlapanice (3,8 osob). 

S mírou nezaměstnanosti souvisí mj. také problematika sociálních dávek. Nejvyšší počet 

vyplacených finančních prostředků na mimořádnou okamžitou pomoc (v Kč) v přepočtu  

na 100 obyvatel byl evidován v Brně (1 523 Kč), dále v ORP Hodonín (1 513 Kč) a ORP 

Rosice (907 Kč). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Hustopeče (113 Kč). 

Nejvyšší počet vyplacených finančních prostředků na příspěvek na bydlení (v Kč) 

v přepočtu na 1 obyvatele byl evidován v Brně (1 519 Kč), dále v ORP Znojmo (655 Kč)  

a v ORP Hodonín (641 Kč). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Hustopeče (265 Kč). 

Nejvyšší počet vyplacených finančních prostředků na doplatek na bydlení (v Kč) v přepočtu 

na 1 obyvatele byl zjištěn v Brně (324 Kč), dále v ORP Znojmo (201 Kč) a ORP Hodonín 

(167 Kč). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Hustopeče (32 Kč). 
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Nejvyšší počet vyplacených finančních prostředků na příspěvek na živobytí (v Kč) 

v přepočtu na 1 obyvatele byl evidován v Brně (627 Kč), dále v ORP Znojmo (506 Kč) a ORP 

Hodonín (379 Kč). Nejnižší podíl byl naopak zjištěn v ORP Hustopeče (83 Kč). 

 

 Vymezení sítě sociálních služeb 

Východiskem pro strukturaci jednotlivých sociálních služeb je jejich členění podle zákona  

č. 108/2006 Sb. na služby sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního 

poradenství. Jednotlivé služby jsou dále členěny podle formy poskytování (služby terénní, 

ambulantní, pobytové nebo kombinace těchto typů služeb).  

V roce 2019 je v krajské síti sociálních služeb zařazeno celkem 427 služeb119. 

Nadpoloviční většinu těchto služeb tvoří služby sociální péče (celkem 252 služeb), třetinu 

služby sociální prevence (celkem 140 služeb) a více než jednu desetinu služby odborného 

sociálního poradenství (celkem 35 služeb).  

 

Pokud se zaměříme na sociální služby zařazené v krajské síti pro 

 rok 2019, nejvíce sociálních služeb (celkem 155) je poskytováno převážně pobytovou 

formou, 149 sociálních služeb převážně ambulantní formou a celkem 112 sociálních služeb 

je poskytováno převážně terénně. 

V Jihomoravském kraji jsou zastoupeny jednotlivé druhy sociálních služeb v následujících 

počtech: odborné sociální poradenství (35), osobní asistence (19), pečovatelská služba (53), 

tísňová péče (1), průvodcovské a předčitatelské služby (1), podpora samostatného bydlení 

(1), odlehčovací služby (19), centra denních služeb (11), denní stacionáře (24), týdenní 

stacionáře (6), domovy pro osoby se zdravotním postižením (16), domovy pro seniory (42), 

domovy se zvláštním režimem (35), chráněné bydlení (24), sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních (1), raná péče (5), telefonická krizová pomoc (1), tlumočnické 

služby (3), azylové domy (21), domy na půl cesty (1), kontaktní centra (7), krizová pomoc (4), 

intervenční centra (1), nízkoprahová denní centra (5), nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež (19), noclehárny (7), služby následné péče (2), sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi (18), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (6), 

sociálně terapeutické dílny (10), terapeutické komunity (0), terénní programy (11) a sociální 

rehabilitace (17).  

 

 Dostupnost sociálních služeb 

S kritériem potřebnosti sociálních služeb úzce souvisí také dostupnost sociálních služeb. 

Stejně jako na potřebnost sociální služby je možné také na dostupnost sociální služby 

nahlížet v různých variantách. Obecně se rozlišuje okamžitá, geografická, finanční  

a informační dostupnost sociální služby.  

                                            
119 Zdrojem dat je Krajský informační systém sociálních služeb ke dni 7. února 2019.  
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Jihomoravský kraj učinil v posledních dvou letech řadu opatření, která zaručují vysokou míru 

reliability informací o dostupnosti sociálních služeb a o absentujících místech ve službách 

sociální péče poskytovaných pobytovou formou120.  

Jedním z nich bylo i rozšíření Krajského informačního systému sociálních služeb o modul 

Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb. Modul Evidence žadatelů a uživatelů 

sociálních služeb umožňuje detailní monitoring uživatelů a žadatelů pobytových služeb 

sociální péče (DS, DZR, DOZP), slouží mj. k vyhodnocení počtů žadatelů, čekatelů a klientů 

sociálních služeb a k vytváření dalších ad hoc reportů podle potřeb Jihomoravského kraje. 

K datu 20. 2. 2019 bylo evidováno v modulu Evidence žadatelů a uživatelů sociálních 

služeb celkem 5 696 žadatelů o zařazení do služby121. Celkový počet žadatelů o umístění 

do domova pro osoby se zdravotním postižením činil 124 žadatelů (z tohoto počtu bylo  

19 žadatelů vyhodnoceno jako duplicitních122), počet žadatelů o umístění do domova pro 

seniory činil 3 368 žadatelů (z tohoto počtu bylo 604 žadatelů vyhodnoceno jako duplicitních) 

a počet žadatelů o umístění do domova se zvláštním režimem činil 2 204 žadatelů (z tohoto 

počtu bylo 367 žadatelů vyhodnoceno jako duplicitních).   

K datu 20. 2. 2019 bylo v modulu Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb 

evidováno celkem 3 719 čekatelů123, tedy osob, u kterých již proběhlo sociální šetření,  

a osoba byla shledána ohroženou v důsledku nepříznivé sociální situace124. Celkový počet 

čekatelů na umístění do domova pro osoby se zdravotním postižením činil 194 čekatelů  

(z tohoto počtu bylo 26 čekatelů vyhodnoceno jako duplicitních), počet čekatelů na umístění 

do domova pro seniory činil 1 907 čekatelů (z tohoto počtu bylo 236 čekatelů vyhodnoceno 

jako duplicitních) a počet čekatelů na umístění do domova se zvláštním režimem činil  

1 618 čekatelů (z tohoto počtu bylo 214 čekatelů vyhodnoceno jako duplicitních).  

S potřebností a dostupností sociálních služeb souvisí také dostupnost geografická, která je 

charakteristická především pro služby poskytované terénní formou. Pro účely identifikace 

geografické dostupnosti služeb poskytovaných terénní formou využívá Jihomoravský kraj 

Krajský informační systém sociálních služeb125. Do KISSoS reportují sociální služby 

                                            
120 Východiskem pro zprostředkovaná data je Krajský informační systém sociálních služeb (KISSoS), 
který obsahuje jádro systému s evidencí uživatelů systému, zásadní modul Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb, Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje, Modul 
pro výpočet vyrovnávací platby, modul Krajská síť sociálních služeb, modul Výkaznictví MPSV, modul 
Obec, modul Administrace dokumentů a modul Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb.  
121 Žadatel = osoba, která má o poskytovanou sociální službu zájem a vyplnila žádost o zařazení do 
služby. 
122 Žadatelé, kteří podali žádost o zařazení do služby, také do dalšího nebo dalších zařízení.  
123 Čekatel = osoba, u které již proběhlo místní šetření a byla shledána ohroženou v důsledku 
nepříznivé sociální situace. 
124 Nepříznivá sociální situace = oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého 
zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 
společností, pro sociálně znevýhodňující prostředí… nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou 
situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. 
Definované v § 3 ZSS 108/2006. 
125 Krajský informační systém sociálních služeb (KISSoS) je modulární řešení pro správu agend 
v sociální oblasti. V současnosti obsahuje jádro systému s evidencí uživatelů systému, zásadní modul 
Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb, Elektronický katalog sociálních služeb 
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poskytované terénní formou informace, v jakých konkrétních obcích poskytují reálně své 

služby, počet klientů, kterým své služby poskytují, a také objem úkonů a jiných výkonových 

parametrů, které zabezpečují. Jihomoravský kraj tedy disponuje informacemi o působnosti 

služeb poskytovaných terénní formou a o tzv. bílých místech, které je možné zohlednit  

v rámci optimalizace sítě sociálních služeb.  

 

 Normativní potřebnost sociálních služeb 

Normativní potřebnost sociálních služeb je možné definovat jako komparativní podobu 

nahlížení na potřebnost jednotlivých druhů sociálních služeb z různých území (nejčastěji 

srovnání jednotlivých ORP v rámci krajů). V podstatě se jedná o srovnání konkrétních, 

zdůvodnitelně stanovených indikátorů (z datových zdrojů ČSÚ, ÚP, ÚZIS apod.), které 

souvisí s uspokojováním potřeb konkrétních cílových skupin osob v rámci jednotlivých území 

České republiky.  

Na základě tohoto přístupu vznikl v roce 2014 speciální analytický produkt společnosti 

AUGUR Consulting "© AUGUR MINSS" (monitoring indexes of need for social services). 

Tento produkt vznikal ve spolupráci s řadou odborných pracovníků a byl uplatněn v rámci 

analýz normativní potřebnosti v řadě krajů, mimo jiné i v Jihomoravském kraji. Vzhledem ke 

zkušenostem a po konzultaci s řadou odborníků lze metodu normativní potřebnosti uplatnit 

především ve vztahu ke službám sociální prevence. 

Východiskem pro sledování potřebnosti služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji byl 

matematicko-statistický model výpočtů indexů a ukazatelů agregovaného typu za jednotlivé 

lokality (ORP a okresy) Jihomoravského kraje. Na základě výběru relevantních indikátorů  

a z nich vypočtených indexů, které bezprostředně vypovídají o trendech a míře výskytu nebo 

potenciálním výskytu konkrétních sociálních jevů a sociálních problémů v konkrétních 

územích, byly identifikovány rozdíly v tzv. agregovaných ukazatelích relativní potřebnosti 

jednotlivých typů registrovaných sociálních služeb (podle zákona 108/2006 sb.)126.  

Nejvyšší míra relativní potřebnosti služeb azylových domů pro matky s dětmi i pro 

jednotlivce je v Brně, dále pak v ORP Hodonín a ORP Znojmo. V těchto ORP byla 

zjištěna i nejvyšší míra relativní potřebnosti následujících typů sociálních služeb: 

kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby 

následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace pro 

osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením a terénní programy. 

Nejvyšší míra relativní potřebnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením je v ORP Veselí nad Moravou, v ORP Kyjov a ORP Hodonín. 

                                                                                                                                        
Jihomoravského kraje, Modul pro výpočet vyrovnávací platby, modul Krajská síť sociálních služeb, 
modul Výkaznictví MPSV, modul Obec, modul Administrace dokumentů a modul Evidence žadatelů a 
uživatelů sociálních služeb. 
126 Vybrané typy služeb sociální prevence nebyly do analýzy zahrnuty (domy na půl cesty, 
terapeutické komunity, raná péče, telefonická krizová pomoc) z důvodu minimálního zastoupení v 
kraji, nadregionální působnosti nebo neexistence specifických statistických dat pro výpočet relativní 
potřebnosti těchto služeb sociální prevence. 
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V těchto ORP byla zjištěna i nejvyšší míra relativní potřebnosti sociálně terapeutických dílen, 

tlumočnických služeb a sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. 

Nejvyšší míra relativní potřebnosti intervenčních center je ve správním obvodu ORP Rosice, 

dále pak v ORP Ivančice, ORP Blansko a v ORP Pohořelice.  

Nejvyšší míra relativní potřebnosti služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je  

ve správním obvodu ORP  Znojmo, dále pak v ORP Kyjov, v Brně a v ORP Židlochovice.  

 

 Potřebnost pociťovaná z pohledu běžné populace  

Cílovou skupinu tvořili obyvatelé Jihomoravského kraje starší 18 let. Výběrový soubor 

byl stanoven na 809 respondentů. Výběr jednotek probíhal se zohledněním kvótního výběru.   

Jak vyplývá z analýzy výsledků, nejčastěji by respondenti hledali informace o možnostech 

pomoci v případě, že by se ocitli v situaci, ve které by potřebovali pomoc, u své rodiny 

(59,3 %) anebo by hledali informace na internetu (43,4 %) nebo u svého lékaře (39,4 %).  

Z analýzy výsledků dále vyplývá, že se zvyšujícím se věkem respondentů vzrůstá podíl těch, 

kteří by hledali informace o možnostech pomoci osobně na městském nebo obecním úřadě  

a u svého lékaře. 

Naproti tomu se snižujícím se věkem respondentů vzrůstá podíl těch, kteří by hledali 

informace o možnostech pomoci na internetu a na sociálních sítích. 

V případě, že by blízké osoby potřebovaly pomoci z důvodu stáří, špatného zdravotního 

stavu či nedostatku financí, více než čtvrtina respondentů (27,6 %) uvedla, že by se o své 

blízké chtěla postarat a má na to dostatečné možnosti. 

Téměř polovina respondentů (47,4 %) však uvedla, že by se o své blízké chtěla postarat, 

nicméně bohužel nedisponuje dostatečnými možnostmi. Hlavní bariérou je nedostatek času, 

finanční zátěž, jejich vlastní zdravotní stav apod. Respondenti v Brně uvádějí častěji (43,5 %) 

než respondenti z ostatních ORP (27 %), že by se o své blízké chtěli postarat a mají na to 

dostatečné možnosti. 

Více než čtvrtina respondentů (26,6 %) uvedla, že má velmi dobrou představu o tom, co 

znamená pojem sociální služby. Více než polovina dotázaných (55,4 %) uvedla, že má 

představu částečnou. Pouze 15,5 % respondentů uvedlo, že o sociálních službách nemá 

téměř žádnou představu. Ženy mají výrazně vyšší míru povědomí (34,3 %) o významu slova 

sociální služba než muži (17,8 %). Míra povědomí o pojmu sociální služba vykazuje 

souvislosti s věkem respondentů. Vyšší věkové kohorty uvádějí vyšší míru povědomí o 

pojmu sociální služba než mladší skupiny respondentů. 

 

Jak vyplývá z analýzy dat, více než tři čtvrtiny respondentů (75,1 %) uvedly, že chtějí trávit 

své stáří doma výhradně s pomocí své rodiny (43,4 %) nebo doma s pomocí rodiny a 

využitím terénní sociální služby (31,7 %). Necelá sedmina respondentů (13,6 %) uvedla, že 

by chtěli trávit stáří v nějakém typu sociální služby. Výhradně doma s pomocí své rodiny 
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chtějí trávit pokojné stáří častěji respondenti z ostatních ORP (54,9 %) než respondenti 

z Brna (32,4 %). Naproti tomu respondenti z Brna uvádějí častěji než respondenti z ostatních 

ORP, že chtějí trávit pokojné stáří doma s pomocí rodiny a s využitím terénních sociálních 

služeb. 

S výrokem „Sociální služby by měly být poskytovány všem výhradně zdarma.“ souhlasila 

více než polovina respondentů (53,1 %). Pouze desetina dotázaných (8,9 %) s tímto 

výrokem nesouhlasila.  

S výrokem „O starého člověka by se měla postarat výhradně jeho rodina.“ souhlasila více 

než čtvrtina respondentů (26,5 %). Více než pětina dotázaných (21,4 %) s tímto výrokem 

nesouhlasila. 

S  výrokem „Každý člověk by se měl ve stáří umět postarat sám o sebe.“ souhlasila více než 

sedmina respondentů (15,9 %). Více než třetina dotázaných (38 %) s tímto výrokem 

nesouhlasila. 

S výrokem „Pomoc lidem formou dobrovolnictví (procházky se starými lidmi, pomoc  

s postiženými dětmi apod.) je zbytečná.“ souhlasily pouhé 3 % respondentů. Více než čtyři 

pětiny dotázaných (83 %) s tímto výrokem nesouhlasily. 

Dvě třetiny respondentů (66,6 %) uvedly, že je potřeba v jejich obci pomáhat především 

osobám dlouhodobě vážně nemocným, dále pak osobám s tělesným postižením (57,3 %)  

a seniorům (55,5 %). 

Naproti tomu výrazně menší míru pomoci ve své obci by směřovali na podporu 

národnostních a etnických menšin (9,9 %), dále pak osob bez přístřeší (18,4 %) a osob 

závislých na návykových látkách (21 %). 

 

Více než pětina respondentů (21,7 %) uvedla, že by se o nemocného či zdravotně 

postiženého rodinného příslušníka chtěli postarat sami. Více než polovina respondentů 

(59,6 %) uvedla, že by chtěli, aby pracovník nějaké služby docházel pomáhat k nim domů. 

Pouze 12,7 % dotázaných uvedlo, že by chtěli, aby se o dotyčného postarali v pobytovém 

zařízení (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem apod.).  

 

 Institucionálně deklarovaná potřebnost ze strany obcí III. typu 

Institucionálně deklarovanou potřebnost je možné definovat jako potřebnost deklarovanou  

a určovanou z úrovně zřizovatelů a zadavatelů sociálních služeb, s přesahem do politického 

rozhodování. Jde o systémový přístup k řešení rozsahu a struktury nabídky sociálních služeb 

např. na konkrétním území, s cílem dosáhnout určitých standardů nabídky v oblasti 

uspokojování potřeb obyvatel v sociální oblasti.  

Jihomoravský kraj dlouhodobě plánuje sociální služby na komunitním principu. Za tuto dobu 

komunitního plánování již byly do procesu vtaženy všechny obce III. typu. Téměř všechny 
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obce III. typu již komunitně plánují v druhém nebo třetím plánovacím období. Do procesu 

komunitního plánování sociálních služeb jsou vtaženi všichni rozhodující aktéři127.  

Na základě komunikace s představiteli obcí III. typu vyplývá, že si obce v rámci správních 

obvodů ORP zabezpečují s využitím vlastních prostředků nebo s podporou projektů 

spolufinancovaných z EU a s podporou státního rozpočtu ČR celou řadu analýz  

a empirických průzkumů, na základě kterých stanovují priority v sociální oblasti při 

zohlednění potřeb jednotlivých cílových skupin osob. Informace poskytnuté obcemi III. typu 

proto považujeme za vysoce relevantní z hlediska identifikace potřebnosti v sociální oblasti.  

Nejvýraznější prioritou v oblasti financování sociálních služeb je pro většinu ORP zajištění 

financování současné sítě sociálních služeb a udržení současné výše financování těchto 

sociálních služeb. Tato priorita zároveň výrazně převyšuje ostatní priority z pohledu 

jednotlivých ORP Jihomoravského kraje.  

Mezi další zmiňované priority patří zapojení obcí I. a II. typu v rámci správního obvodu ORP 

do financování sociálních služeb, tedy sdružování financí v rámci všech obcí v ORP, dále 

větší transparentnost Jihomoravského kraje při financování sociálních služeb a zvýšení 

komunikace a spolupráce Jihomoravského kraje s obcemi III. typu. Obce také požadují 

možnost připomínkovat Pravidla řízení a přiznání finanční podpory pro dané období. Dále se 

objevovaly i priority jako navýšení finanční podpory příspěvkovým organizacím, jejichž 

zřizovatelem je obec, zintenzivnění metodické podpory menším obcím či povzbuzování 

motivace obcí I. a II. typu ad hoc finančně přispívat sociálním službám na jejich činnost.  

Na základě analýzy dotazníkového šetření a polostandardizovaných rozhovorů 

s rozhodujícími komunikačními partnery v obcích III. typu bylo identifikováno, že u cílové 

skupiny senioři nedostačují současné kapacity v  službách sociální péče poskytovaných 

pobytovou formou. Celkem 9 zástupců ORP uvedlo, že absentují kapacity v domovech pro 

seniory a 7 zástupců ORP uvedlo, že absentují kapacity i v domovech se zvláštním režimem. 

Jako kapacitně nedostačující byly vyhodnoceny i terénní služby sociální péče (zejména 

pečovatelská služba). Jako zcela absentující byly označeny odlehčovací pobytové sociální 

služby. Zástupci Brna se vyjádřili, že je nedostatečně zastoupena hospicová péče 

pobytového i terénního typu. Téměř všichni komunikační partneři z jednotlivých ORP se 

shodli, že schází kapacity bydlení pro nízkopříjmové seniory ohrožené bezdomovectvím. 

U cílové skupiny osoby s tělesným postižením byly deklarované potřeby z jednotlivých 

ORP spíše nejednotné. Nedostatečně je zajištěna péče na časově omezenou dobu sloužící 

k regeneraci sil pečujících osob (odlehčovací služby) i nedostatečné kapacity v domovech 

pro seniory, domovech se zvláštním režimem, kapacity ve službách osobní asistence a 

denních stacionářích. Komunikační partneři např. z ORP Hodonín uvedli, že stávající 

prostory denního stacionáře v jejich ORP jsou pro tuto cílovou skupinu nevhodné. Několik 

dalších ORP řeší otázku bezbariérovosti. Zástupci Magistrátu města Brna uvedli nedostatek 

                                            
127 Nezbytným předpokladem úspěšnosti procesu plánování sociálních služeb je úzká spolupráce tzv. 
triády, tedy zástupců zadavatelů (politická rovina), poskytovatelů (odborná rovina) a uživatelů 
(uživatelská rovina) sociálních služeb, ale i veřejnosti při tvorbě plánu, vyjednávání o budoucí podobě 
služeb a realizaci konkrétních kroků. 
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bezbariérových bytů pro osoby se zdravotním postižením, ale také možnosti rozvoje 

asistenčních technologií, např. tísňového volání apod. 

U cílové skupiny osoby se smyslovým postižením (zrakovým) byly deklarované potřeby 

nejednotné. V ORP Kuřim chybí chráněné bydlení. V Moravském Krumlově řeší v souvislosti 

s cílovou skupinou hlavně bezbariérovost a zaměstnávání osob se zrakovým postižením. 

Brno zmiňovalo problematiku propojování sociálních a zdravotních služeb a nedostatečnou 

informovanost lékařů o sociálních službách. 

U cílové skupiny osoby se smyslovým postižením (sluchovým) byla zmiňována 

problematika zaměstnávání osob se smyslovým postižením. V Brně jsou nedostatečné 

kapacity tlumočnických služeb. V ORP Kuřim schází raná péče a v ORP Kyjov je nutné dle 

názoru komunikačních partnerů instalovat nepřenosné indukční smyčky do kulturních prostor 

vybraných budov v Kyjově. 

U cílové skupiny osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchami 

autistického spektra byla deklarována hlavně nutnost budování kapacit pro osoby  

s těžkými formami poruch autistického spektra a přidruženými poruchami chování. Brno tuto 

myšlenku rozvádí a uvádí, že by bylo dobré zřídit domov komunitního typu pro osoby se 

zdravotním postižením (max. pro 4–5 klientů) pro lidi s těžkými formami PAS vybavené pro 

tuto specifickou cílovou skupinu a s adekvátním personálním zabezpečením. Dále byla 

specifikována poptávka po chráněném bydlení – nejvíce potřebné jsou pro cílovou skupinu 

osob se zdravotním, mentální či kombinovaným postižením v období, kdy opouštějí školská 

zařízení, případně zařízení sociální péče, která jsou pouze do určitého věku. V jednotlivých 

ORP byly zmiňovány i jiné formy pomoci pro tuto cílovou skupinu a jejich rodinné příslušníky 

– odlehčovací služby, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, služby následné péče. 

ORP Hodonín navíc upozornila, že zcela chybí služba pro rodiče, kteří jsou již v důchodovém 

věku a starají se o své „děti“ s mentálním postižením, kteří jsou také již dospělí (40–50 let). 

U cílové skupiny osoby se zkušeností s duševním onemocněním byl ze strany některých 

ORP deklarován nedostatek kapacit v pobytových zařízeních pro osoby do 40 let a kapacit 

podporovaného bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Pro tuto cílovou skupinu také 

absentují terénní preventivní služby.   

U cílových skupin děti a mládež do 26 let a rodiny s dětmi byla deklarována hlavně 

potřeba azylového bydlení pro celé rodiny – rodina v bytové nouzi nebo v krizové situaci 

nemá možnost využít azylového bydlení, aniž by se museli její členové od sebe oddělit. Dle 

zástupců Brna a ORP Kuřim schází krizová lůžka. Jako potřebné bylo zmíněné také tzv. 

„tréninkové“ bydlení, startovací byty či byty na půli cesty. Nedostatečná nabídka aktivit pro 

děti a mládež z nízkopříjmových rodin (SAS či NZDM) je ve čtyřech ORP – Slavkov u Brna, 

Hustopeče, Kuřim a Veselí nad Moravou.  

U cílových skupin osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby bez přístřeší byla 

deklarována hlavně potřeba sociálního, resp. ekonomicky dostupného bydlení a pracovní 

resocializace v případě osob dlouhodobě nezaměstnaných. ORP Hodonín také upozorňuje 

na skutečnost, že právě tyto osoby po zhoršení zdravotního stavu mají nízké šance dostat se 

do pobytové služby, neboť patří mezi tzv. nízkopříjmové žadatele. 
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U cílové skupiny osoby závislé na návykových látkách byla deklarována hlavně potřeba 

ambulantních odborných služeb poskytujících lidem pomoc a podporu při zvládání různých 

forem závislostí. Pro tyto osoby schází kapacity služeb sociální péče, především při zhoršení 

jejich zdravotního stavu.   

U cílové skupiny národnostní a etnické menšiny byla uváděna hlavně témata: dostupné 

bydlení, právní a dluhové poradenství, ztížený přístup ke zdravotní péči, zajištění prevence 

formou terénní práce (sociální práce s romskou mládeží) a zajištění informovanosti  

o poskytovaných službách a ztížená pozice na trhu práce.  

Na základě konzultací s rozhodujícími komunikačními partnery v obcích III. typu byly 

uskutečněny doplňkové empirické aktivity mezi různými cílovými skupinami128.  

 

 Hodnocení spolupráce obcí III. typu a jiných obcí I. a II. typu na 

procesu KPSS v rámci celého správního obvodu jednotlivých ORP  

Celkem 4 obce z 21 obcí III. typu hodnotily spolupráci s obcemi I. a II. typu v rámci procesu 

komunitního plánování sociálních služeb jako velmi dobrou. Jednalo se o obce III. typu 

Hodonín, Kyjov, Tišnov a Znojmo.  

Celkem 12 obcí z 21 obcí III. typu hodnotilo spolupráci s obcemi I. a II. typu jako spíše 

dobrou. Jednalo se o obce III. typu Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Kuřim, 

Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Veselí nad Moravou a Židlochovice. 

Celkem 2 obce z 21 obcí III. typu hodnotily spolupráci s obcemi I. a II. typu jako spíše 

špatnou. Jednalo se o obce III. typu Mikulov a Moravský Krumlov. 

Obec Ivančice hodnotila spolupráci s obcemi I. a II. typu v rámci procesu komunitního 

plánování sociálních služeb jako velmi špatnou.  

Obec III. typu Hustopeče uvedla, že „spolupráce není, obce po několikáté odmítly centrální 

systém financování, některé přispívají, některé nikoliv“.  

Obec III. typu Vyškov uvedla, že „spolupráce je nyní ve fázi vzájemné informovanosti. 

Prozatím bez vyjednaných podmínek spolufinancování sociálních služeb v ORP Vyškov“. 

 

 Participace obcí III. typu na financování sociálních služeb 

Nejvyšší výdaje na sociální služby v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2017 byly vydány 

Statutárním městem Brnem (1 365 Kč na 1 obyvatele) a obcí III. typu Břeclav (944,16 Kč na  

1 obyvatele). Nejnižší výdaje na sociální služby v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2017 

byly vydány obcí III. typu Šlapanice (9,7 Kč na 1 obyvatele).  

Pokud vztáhneme výdaje na sociální služby k celkovému rozpočtu obce III. typu, pak 

nejvyšší podíl výdajů na sociální služby v roce 2017 k celkovému rozpočtu obce vykazovalo 

                                            
128 Podrobněji jsou výstupy z těchto empirických aktivit formulovány v rámci separátních závěrečných 
zpráv, které jsou určeny jednotlivým OPR.  
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město Břeclav (8,24 %) a za ním Statutární město Brno (4,5 %).  Nejnižší podíl výdajů  

na sociální služby v roce 2017 k celkovému rozpočtu obce vykazovala obec III. typu 

Šlapanice (0,32 %).  

Pokud se zaměříme na poměr financí určených na poskytování sociálních služeb 

poskytovaných příspěvkovým organizacím měst a poskytovaných nestátním neziskovým 

organizacím, pak zjistíme, 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 %), které 

veškeré výdaje na sociální služby určily nestátním neziskovým organizacím.   

 

 Kooperace obcí I. a II. typu na procesu KPSS v rámci ORP a podíl 

obcí I. a II. typu na financování sociálních služeb v rámci ORP 

Další důležitou otázkou v oblasti financování sociálních služeb je spolupodílení se obcí 

I. a II. typu na financování sociálních služeb. Financování sociálních služeb zpravidla funguje 

na tzv. solidárním principu finanční participace129. 

Bylo zjištěno, 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 odpovědělo, že jim obce I. a II. typu finančně přispívají. Pouze  

3 z 20 obcí odpověděly, že jejich obce I. a II. typu jim nepřispívají. Obce III. typu Šlapanice  

a Vyškov na otázku neodpověděly.  

Pokud vztáhneme počet obcí I. a II. typu k celkovému počtu obcí I. a II. typu ve správním 

obvodu daného ORP, z analýzy vyplynulo, že největší podíl obcí přispívá v ORP Kyjov  

(97,6 %), dále v ORP Moravský Krumlov (97 %) a ORP Boskovice (95,9 %). Nejnižší podíl 

obcí přispívá v ORP Břeclav (38,9 %) a v ORP Ivančice (58,8 %). Obce III. typu 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.  

Nejvyšší objem finančních prostředků od obcí I. a II. typu na 1 000 obyvatel ORP obdržela 

obec III. typu Veselí nad Moravou (72 666 Kč), dále pak obec III. typu Pohořelice (56 365 Kč) 

a obec III. typu Židlochovice (45 162 Kč). Nejnižší objem finančních prostředků od obcí  

I. a II. typu na 1 000 obyvatel ORP obdržela obec III. typu Kuřim (569 Kč), Bučovice 

(4 367 Kč) a Moravský Krumlov (8 823 Kč).  

 

                                            
129 Jedná se o princip financování, kdy obce I. a II. typu přispívají obci III. typu dle počtu obyvatel.  
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 Náměty obcí III. typu na úpravy legislativy 

Sedm obcí III. typu uvedlo, že je nutné legislativně ukotvit povinnost obcí I. a II. typu podílet 

se na spolufinancování sociálních služeb.  

Tři obce III. typu uvedly, že chybí zákon o sociálním bydlení a sociálním podnikání.  

Dvě obce III. typu uvedly, že obecně lze konstatovat, že zákon 108/2006 Sb. je již  

v některých částech zastaralý a potřebuje aktualizovat, především co se týče druhologie 

sociálních služeb (jejich počet je nesmyslně vysoký, některé služby  

v podstatě zahrnují stejné základní činnosti). 

Jedna obec III. typu dále uvedla, že dalším problémem jsou materiálně-technické standardy 

MPSV, které u některých pobytových zařízení pro určité cílové skupiny neadekvátně a 

nesmyslně navyšují investiční i provozní náklady. Dále je potřeba sladit legislativní uchopení 

sociálně-zdravotnického pomezí. V neposlední řadě chybí také zákon o sociálním bydlení a 

o sociálním podnikání. Je třeba také zvážit celkovou změnu současného systému 

financování sociálních služeb.  

Jedna obec III. typu uvedla, že by mělo dojít ke změně procentního podílu jednotlivých krajů 

na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na 

podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rok – dle aktuálního rozložení 

obyvatelstva mezi jednotlivé kraje ČR.  

 

  Potřeby v sociální oblasti mezi cílovými skupinami uživatelů  

sociálních služeb 

Z rozhovorů s komunikačními partnery v ORP mj. vyplynulo, že jednotlivá OPR si v rámci 

procesu KPSS zajišťují vlastní empirické poznatky a realizují řadu analýz, výzkumů a studií 

s cílem identifikovat potřeby v sociální oblasti na území obce s rozšířenou působností. Jedná 

se o projekty, které jsou financovány z prostředků konkrétních obcí nebo také z prostředků 

Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Na realizaci analýz a výzkumů často participují 

odborné firmy nebo akademická pracoviště. Existuje tedy významný předpoklad, že 

institucionálně deklarované potřeby v sociální oblasti jsou ze strany jednotlivých ORP 

Jihomoravského kraje vysoce relevantní. Současně jsme považovali za produktivní existující 

analýzy a výzkumné zprávy, které byly zprostředkovány jednotlivými ORP, dále odborně 

vytěžit.  

Vzhledem k tomu, že jsme vycházeli z různých typů empirických šetření, zaměřili jsme se na 

identifikaci hlavních potřeb jednotlivých cílových skupin v sociální oblasti, tj. těch, které se ve 

výsledcích různých empirických šetření či průzkumech opakovaly. Vycházeli jsme z výsledků 

průzkumů, které zprostředkovaly jednotlivé ORP nebo které uskutečnila v jednotlivých ORP 

naše společnost AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Pokud se zaměříme na seniory jako aktuální či potenciální klienty sociálních služeb, pak je 

nejčastěji trápí neschopnost postarat se sami o sebe a závislost na jiné osobě, neschopnost 
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vyřídit si samostatně pochůzky po úřadech nebo u lékaře či obstarat si běžné nákupy. 

Senioři taktéž úzce reflektují nedostatečně ošetřenou problematiku bariérovosti.   

Pokud se zaměříme na skupinu osob v seniorském věku z hlediska uspokojování potřeb 

zcela soběstačných, pak je nejčastěji trápí nedostatečná nabídka míst pro setkávání  

a kulturní vyžití, nedostatečné možnosti trávení volného času nebo špatná dopravní 

obslužnost ve městech.  

V této souvislosti je také třeba zmínit v současné době rostoucí zájem seniorů o zapojení do 

pracovního života. 

U obou skupin byla jako častý problém zmiňována také osamělost a dále nedostatek 

odborných lékařů.   

Osoby s tělesným postižením nejčastěji uvádějí problém omezení vlastního pohybu 

v různé míře a v různé lokalizaci. Často se jedná o osoby ve vyšších věkových kohortách, a 

proto se potřeby osob s tělesným postižením přibližují potřebám seniorů. Osoby s tělesným 

postižením jsou vystaveni následujícím problémům: problémy spojené s nemožností se o 

sebe plně postarat (v oblasti sebeobsluhy, jídla, pochůzek, nákupů), problémy se 

samostatností pohybu v domácím i venkovním prostředí (bariérovost v dopravě, budov 

apod.), zdravotní problémy (např. dekubity), s těmito oblastmi propojené psychické potíže 

(depresivní stavy). Dále jsou tyto osoby často vystaveny stereotypům v přístupu lidí bez 

postižení (např. ztotožňování tělesného a mentálního postižení) a jejich neadekvátnímu 

chování.  

Osoby se zrakovým postižením uvádějí nejčastěji podobné potíže jako osoby s tělesným 

postižením – problémy spojené se samostatností (sebeobsluha, orientace a samostatný 

pohyb, práce s informacemi), stereotypy vidících, jejich neadekvátní chování, psychické 

potíže a externí bariéry. Navíc se mohou připojovat i kognitivní důsledky zrakové vady. 

Psychické potíže lidí se zrakovým postižením mohou být spojené s akceptací zrakové vady, 

ale také s tím, že některé činnosti jim trvají déle než vidícím, což je pro ně frustrující.  

U osob se sluchovým postižením jsou nejčastěji uváděny následující potíže: znesnadnění 

naučení se mluvené řeči, u dětí problém naučit se číst, psát a rozumět neznakové češtině, 

omezená schopnost podílet se na mainstreamové kultuře, ale také jejich schopnost empatie. 

Sluchové postižení může negativně působit na komunikaci člověka, která se pro 

nedoslýchavého stává namáhavější (musí se více soustředit) a zvlášť v hlučném prostředí 

únavnější. U závažnější sluchové vady pak např. špatné osvětlení prostoru znesnadňuje 

odezírání. 

U osob s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem je v ČR 

zdůrazňována potřeba zkvalitnění a rozvoje osobní asistence, celoživotního vzdělávání, 

odlehčovacích, respitních, pobytových a terapeutických služeb, dále navýšení služby sociální 

rehabilitace, potřeba pobytových služeb pro lidi s mentálním postižením a autismem 
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s přidruženým psychiatrickým onemocněním s potřebou vysoké a nepřetržité míry podpory i 

bydlení s doprovodnou sociální službou130. 

Obtížnou situací je pro osoby s mentálním postižením přechod ze školského prostředí do 

dospělosti, dále se jako obtížná také jeví situace v oblasti bydlení dospělých osob  

s mentálním postižením. Jsou k dispozici nedostatečné kapacity v oblasti chráněného 

bydlení. Alternativy v podobě podporovaného či komunitního bydlení jsou většině osob 

nedostupné. Chybí podpora pro nezávislý život mimo prostředí institucionální péče. 

Obdobná situace je i v oblasti zaměstnávání osob s mentálním postižením. Kapacity služeb 

podporujících integraci na trh práce jsou vzhledem k velikosti cílové skupiny nedostatečné. 

Chybí také podpora integrace osob s mentálním postižením do běžných aktivit vrstevníků a 

podpora navazování sociálních vztahů s většinovou populací. 

Problémovou oblastí je i dostupnost poradenství v partnerských otázkách a neexistence 

formální podpory osob s mentálním postižením v rodičovské roli. 

Cílová skupina děti, mládež a rodiny s dětmi je rozdělena do čtyř podskupin. První jsou 

děti a mládež, které často z důvodu nefunkčnosti rodiny, jindy z důvodů osobnostních, 

mohou inklinovat k rizikovým formám chování. Mezi rizikovými formami chování stále 

převažuje konzumace alkoholu a kouření cigaret. Do této cílové skupiny ale patří také děti a 

mladiství, kteří zažívají osobní krize nebo těžkosti vlivem nepochopení okolí, problémů mezi 

rodiči, osamělosti, šikany nebo tlaku na splnění životních úkolů či rozhodnutí, které přesahují 

jejich možnosti. 

Druhou cílovou skupinou jsou sociálně slabé či nefunkční rodiny, které z různých důvodů 

nezvládají plnit všechny svoje funkce, zejména pak péči o děti a jejich výchovu. Často se 

jedná také o rodiny v krizi, v rozvodovém či porozvodovém stádiu. U těchto osob je největší 

prioritou ustálení krizového období a dostupnost poradenství.  

Třetí a stále nejméně viditelnou skupinou jsou osoby ohrožené fyzickým nebo psychickým 

násilím včetně násilí sexuálního. U těchto osob je největší prioritou opuštění ohrožujícího 

prostředí a vyhledání náležité pomoci.  

Poslední skupinou jsou děti v náhradní rodinné péči v různých formách a pěstounské rodiny 

pro krátkodobou, ale hlavně dlouhodobou pěstounskou péči.  

Cílová skupina osob ohrožených sociálním vyloučením je velmi různorodá. Může se 

jednat např. o osoby bez domova či přístřeší, osoby se zkušeností s uvězněním, osoby 

navracející se z výkonu trestu odnětí svobody, osoby s látkovou či nelátkovou závislostí, 

pachatele trestné činnosti či jejich oběti, mladé dospělé opouštějící některé ze školských 

zařízení pro výkon ústavní výchovy, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách či osoby, 

které vedou rizikový způsob života, osoby s nedostatečnými kompetencemi či zdroji pro 

adekvátní sociální fungování, osoby propadající se záchrannou sociální sítí, osoby s 

                                            
130 Thorová, 2006 in Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v 
Brně. [online] [cit. 10.12 2018]. Str. 153. 
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obtížemi v oblasti dluhové problematiky a osoby ohrožené důsledky zadlužení či předlužení 

či osoby s nedostatečnou finanční gramotností131. 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením mnohdy spadají do více, případně do všech takto 

vymezených cílových skupin, neboť problémy v jedné z těchto oblastí mnohdy vedou  

k prohlubování problémů v dalších oblastech. Podstatným problémem, velmi úzce spojeným 

s plánováním sociálních služeb, je pak fakt, že zejména ty osoby, které spadají do několika 

cílových skupin, jsou zároveň těmi, kteří velmi často vypadávají ze systému sociálních 

služeb, pokud tyto poskytují služby pouze úzce vymezené cílové skupině.  

Pokud se velmi obecně zaměříme na jejich potřeby, pak se nejčastěji jedná o problematiku 

sociálního bydlení a řešení zaměstnání (případně zaměstnání na krátký úvazek).  

VII.11.1. Neformální pečovatelé 

Mnoho osob s postižením je odkázáno na sociální pomoc svých přátel a rodinných 

příslušníků. Skupina neformální pečující132 je však opomíjenou cílovou skupinou i přesto, že 

poskytuje významnou péči postiženým osobám v jejich přirozeném prostředí. Tato forma 

poskytování péče je pro systém sociálních služeb méně finančně zatěžující než např. 

standardní pobytová sociální služba. 

Tyto závěry také vyplynuly z dokumentu Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb 

v Brně (viz Fakulta sociálních studií 2016). Na základě zmíněné zprávy je nutné věnovat 

pozornost potřebám pečujících osob, konkrétně zajistit kapacitní rozvoj odlehčovacích  

a terénních služeb pro cílovou skupinu postižených osob. „V případě péče o zdravotně  

a tělesně postižené osoby respondenti v rozhovorech opakovaně doporučovali rozvoj 

terénních služeb pro podporu neformálních pečovatelů.“133    

Nedostatečně zajištěnou podporu neformálních pečovatelů v různých typech životních 

situací vnímají také samotní poskytovatelé sociálních služeb. Na základě empirických 

poznatků ze skupinových diskuzí a polostrukturovaných rozhovorů se potvrdilo, že potřeby 

neformálních pečujících se odvíjejí od uspokojování potřeb závislých osob. Neformální 

pečovatelé dětí s postižením ze sociálních služeb nejpozitivněji hodnotili ranou péči. Mezi 

neuspokojené potřeby neformální pečující přítomní na skupinových diskuzích nejčastěji 

zařadili potřebu větších kapacit a finanční dostupnosti osobní asistence, potřebu kvalitního 

poradenství, potřebu odlehčovacího systému, potřebu chráněného, podporovaného a 

sdíleného bydlení, potřebu sdílení informací, potřebu změny legislativy, potřebu 

společenského uznání, potřebu dětské paliativní péče, potřeby v oblasti vzdělávání a další 

identifikované potřeby. 

 

                                            
131 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. [online] [cit. 
10.12 2018]. Dostupné z:  
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/souhrnn%C3%A1_zpr%C3%A1va_mmb_final.pdf. 
132 Neformální pečující jsou zpravidla přátelé a rodina závislé osoby. 
133 Fakulta sociálních studií. 2016. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: 
Masarykova univerzita. Str. 14. 

mailto:augur@augur-consulting.cz


 

 

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

 

  

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz  

  200 

 

 Potřebnost artikulovaná z pohledu poskytovatelů sociálních služeb   

Z výsledků analýz vyplývá, že pětina sociálních služeb (19,6 %) je vždy schopna reagovat  

na potřeby žadatelů o zařazení do služby, kteří se na službu obrátí a splňují zákonné 

podmínky pro přijetí do služby. Téměř dvě pětiny sociálních služeb (37,5 %) jsou schopny 

reagovat téměř vždy a stejně početná skupina sociálních služeb (38 %) není schopna 

poptávku uspokojit, poptávka je vyšší než kapacitní možnost služby. 

Odpovědi se liší dle jednotlivých druhů sociálních služeb. Nejčastěji nejsou schopny 

poptávku uspokojit pobytové sociální služby, tj. domovy pro seniory a domovy se zvláštním 

režimem. 

Služby, které jsou poskytovány na území města Brna, uvádějí ve větší míře, že nejsou 

schopny reagovat na potřeby žadatelů o zařazení do služby. 

Z výsledků analýz vyplývá, že více než čtyři pětiny sociálních služeb (85,5 %) uvedly, že 

nejsou schopny dostatečně reagovat z důvodu nedostatečného personálního zajištění nebo 

kapacity služby. Více než sedmina sociálních služeb (17,8 %) uvedla, že služby nejsou 

schopny dostatečně reagovat z důvodu nedostatku finančních prostředků od kraje, a necelá 

šestina sociálních služeb (16,4 %) z důvodu nedostatku finančních prostředků od MPSV. 

Necelé dvě třetiny sociálních služeb (63,2 %) uvedly, že neplánují navýšit kapacity v období 

2021–2023. Více než třetina sociálních služeb (36,8 %) uvedla, že navýšit kapacity v období 

2021–2023 plánují.  

Více než čtyři pětiny sociálních služeb (85,3 %) uvedly, že neplánují měnit nabídku služeb 

v rámci Jihomoravského kraje. Necelá desetina sociálních služeb (8,1 %) uvedla, že plánují 

zaregistrovat do roku 2023 novou sociální službu. 

Téměř polovina sociálních služeb (46,4 %) je spokojena se spoluprací s Jihomoravským 

krajem. Nespokojenost vyjádřilo pouze 5,9 % sociálních služeb.   

Více než dvě pětiny sociálních služeb (41 %) jsou s nastavením procesu komunitního 

plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji spokojeny. Nespokojenost vyjádřily 

pouze 4,4 % sociálních služeb.   

Více než třetina sociálních služeb (34,5 %) je s procesem nastavení pravidel pro tvorbu sítě 

sociálních služeb spokojená. Nespokojenost vyjádřila necelá desetina sociálních služeb 

(9,1 %). 

Necelá třetina sociálních služeb (30,6 %) je s procesem nastavení pravidel financování 

spokojená. Nespokojenost vyjádřila desetina sociálních služeb (10,1 %). 
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 Rozdílnost některých poznatků identifikovaných u jednotlivých 

skupin aktérů 

Náhledy na potřebnost sociálních služeb identifikovaných v rámci jednotlivých analýz mezi 

různými skupinami aktérů v sociální oblasti, tedy např. institucionálně deklarované potřeby 

identifikované od zástupců obcí III typu, potřeby v sociální oblasti identifikované u běžné 

populace, potřeby v sociální oblasti identifikované ze strany některých uživatel sociálních 

služeb nebo jejich blízkých, stejně jako potřeby v sociální oblasti, které jsou artikulované ze 

strany zástupců poskytovatelů sociálních služeb, se samozřejmě v některých sledovaných 

indikátorech liší.  

Jedná se o potvrzení předpokladu, který je formulován hned v úvodu této závěrečné zprávy 

prostřednictvím definice potřebnosti v sociální oblasti. Na základě zkušeností s analýzami 

obdobného typu jsme si dovolili navrhnout rozšířený pohled na sledování potřebnosti 

sociálních služeb. Cílem bylo zadavateli zprostředkovat rozdílný náhled na potřebnost 

sociálních služeb u jednotlivých aktérů a ten doplnit o sekundární ukazatele. Analýza, kterou 

jsme uskutečnili, má sloužit zadavateli jako jeden z podkladů pro tvorbu nového 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje. Cílem bylo 

zprostředkovat celé spektrum různorodých názorů, postojů, potřeb a preferencí, které často 

vycházejí z jiných zkušeností, respondenti nahlížejí často stejnou problematiku z různých 

úhlů pohledů.   

Potřeby v sociální oblasti artikulované uživateli sociálních služeb, potenciálními uživateli 

sociálních služeb, tedy veřejností, stejně jako poskytovateli sociálních služeb mohou být 

zatíženy různým stupněm subjektivity, proklamace, tedy sníženou úrovni validity a reliability. 

Právě tyto skutečnosti eliminuje rozšířený pohled na potřebnost v sociální oblasti doplněný o 

institucionálně deklarovanou potřebnost a potřebnost normativní, která se opírá primárně o 

agregace relevantních sekundárních dat. 

Je zřejmé, že rodič, který pečuje o svého potomka, jenž má zkušenost s duševním 

onemocněním, preferuje především potřebu navýšení kapacit služeb odborného sociálního 

poradenství, terénní formy sociálních služeb atd. pro tuto skupinu osob. Jiný postoj zaujímá 

zástupce obce III. typu, který opakovaně řeší problémy s nedostatkem sociálních služeb a 

kapacit pro osoby s duševním onemocněním, které se na rodinné příslušníky spolehnout 

nemohou, nemají zázemí, jejich zdravotní stav jim neumožňuje využívat pouze terénní 

služby a potřebují pomoc služeb pobytových.   

Stejně tak je tomu např. u běžné populace, kdy necelá sedmina respondentů (13,6 %) 

uvedla, že by chtěla trávit stáří v nějakém typu sociální služby (pobytovém zařízení pro 

seniory, domov s pečovatelskou službou apod.). Zbývající část respondentů preferuje trávit 

stáří doma výhradně s pomocí své rodiny nebo s pomocí své rodiny a terénních sociálních 

služeb. Je to zcela pochopitelné a přirozené. Moderní trendy sociální politiky a sociální práce 

zcela jednoznačně upřednostňují péči o osobu v nepříznivé sociální situaci v jejím 

přirozeném domácím prostředí s pomocí blízkých osob, případně sociálních služeb 

poskytovaných terénní nebo ambulantní formou. Aniž bychom tyto trendy chtěli jakkoliv 

zpochybňovat, je potřeba konstatovat, že v důsledku zvyšující se mobility obyvatel, „singles 

domácností“, demografického vývoje stárnutí populace a nárůstu tzv. civilizačních chorob, 
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stařeckých demencí atd. bude stále častěji docházet k situacím, kdy bude pobytová služba 

poslední alternativou pomoci. Proto se nelze divit např. skutečnosti, že z úrovně 

institucionálně deklarované potřebnosti sociálních služeb ze strany některých obcí III. typu se 

v jednotlivostech objevuje preference rozšiřování kapacit služeb poskytovaných pobytovou 

formou.  

Zprostředkované výsledky a data doporučujeme vnímat jako poznatky, které si neprotiřečí, 

ale jako poznatky, které byly artikulovány různými aktéry, kteří mají jiné zkušenosti a náhled 

na problematiku potřebnosti sociálních služeb. 
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VIII. RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ 

❖ Doporučujeme dále rozvíjet a prohlubovat jednotlivé úrovně komunitního 

plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji a spolupráci jednotlivých 

aktérů působících v sociální oblasti. 

❖ Doporučujeme dále prohlubovat proces komunikace a přenosu informací mezi 

Jihomoravským krajem a obcemi III. typu.  

❖ Doporučujeme ještě více zintenzivnit poskytování metodické podpory nejen 

obcím III. typu, ale také obcím II. a I. typu, především v oblasti rozvoje procesu 

KPSS, identifikace potřeb obyvatel v sociální oblasti, sdružování finančních 

prostředků na podporu činností sociálních služeb v rámci ORP, informovanosti 

občanů o možnostech využívání sociálních služeb, mj. s využitím Elektronického 

katalogu sociálních služeb Jihomoravského kraje. 

❖ Doporučujeme ještě více zintenzivnit poskytování metodické podpory 

poskytovatelům sociálních služeb, např. v procesu přijímání žadatele o zařazení 

do služby, realizace sociálního šetření, identifikace nepříznivé sociální situace, 

využívání regionálních karet služeb při identifikaci potřeb v sociální oblasti, dále pak 

v oblasti vykazování dat v jednotlivých modulech KISSoS, např. Evidence uživatelů a 

žadatelů, Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb – sledování územní 

působnosti sociálních služeb poskytovaných terénní formou atd.  

❖ Doporučujeme tedy dále produktivně vytěžovat data z KISSoS, která souvisí 

s geografickou působností sociálních služeb poskytovaných terénní formou, ale také 

data charakterizující převis relevantní poptávky po službách poskytovaných 

pobytovou formou. Současně doporučujeme každoročně vyhodnocovat agregované 

ukazatele sociálně demografického a sociálně ekonomického vývoje v jednotlivých 

ORP v návaznosti na proměnu stávajících a vznik nových sociálních jevů.   

❖ Doporučujeme informovat veřejnost, ale také zástupce obcí I. a II. typu, lékaře a 

poskytovatele sociálních služeb o Elektronickém katalogu sociálních služeb 

Jihomoravského kraje. 

❖ Doporučujeme rozvíjet služby poskytované terénní formou134, tj. pečovatelské 

služby, osobní asistenci a terénní hospicovou péči. Je potřeba myslet také na nové 

trendy, které přinese připravovaná transformace psychiatrické péče, a nutnost 

posílení terénních programů u skupiny osob s duševním onemocněním. 

❖ I přes výše uvedené doporučujeme sledovat vývoj poptávky po sociálních 

službách poskytovaných pobytovou formou. Vzhledem k tomu, že existuje 

prokazatelný převis poptávky nad nabídkou některých druhů služeb135, je potřeba 

trendy nabídky a poptávky po službách poskytovaných pobytovou formou z pohledu 

Jihomoravského kraje dále sledovat.  

                                            
134 Jedná se o trend v sociální oblasti – zajistit sociální péči v přirozeném prostředí člověka s pomocí 
blízkých osob a současně terénních sociálních služeb. 
135 Zdroj KISSoS JMK 2019. 
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❖ Doporučujeme Jihomoravskému kraji, aby se dále zabýval potřebami specifických 

cílových skupin např. osob s duševním onemocněním. U této cílové skupiny je 

potřeba dále prohlubovat nastavený proces transformace psychiatrické péče, 

a to především do mimobrněnských regionů. Současně je potřeba zajistit větší 

dostupnost psychiatrů, odborných psychologů a psychoterapeutů, zejména pro 

osoby s duševním onemocněním, ale také například pro děti vykazující sociálně 

patologické chování (drogy apod.). 

❖ Doporučujeme dále zvyšovat kapacity sociálních služeb pro specifické cílové 

skupiny např. osoby s PAS.  

❖ Doporučujeme dále řešit potřeby u specifických cílových skupin, především 

u cílových skupin vykazujících kombinaci sociálních i zdravotních handicapů 

(senior s nízkým příjmem, alkoholik, duševně nemocný, tělesně postižený atd.).  

❖ Doporučujeme zintenzivnit podporu neformálních pečovatelů, tedy osob, které 

poskytují péči osobě, která je na péči závislá. Podpora by měla mít podobu zvyšování 

služeb poskytujících odlehčení, ale také podporovat sdružování neformálních 

pečovatelů, zvyšování jejich informovaností, kompetencí a společenského uznání. 

❖ Doporučujeme zvážit víceleté financování sociálních služeb, které by umožnilo 

jednotlivým sociálním službám lépe plánovat personální oblast a kapacity služeb. 

❖ Doporučujeme zahájit proces sledování a vyhodnocování participace 

jednotlivých obcí III., II. a I. typu na financování sociálních služeb.  

 

Společnost AUGUR Consulting věří, že se zprostředkované výsledky stanou pro zadavatele 

zajímavou zpětnou vazbou a inspirací využitelnou při formulaci dalšího Střednědobého plánu 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021–2023. 
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IX. PŘÍLOHY 

 

 Seznam zkratek 

o CAWI – Computer Assisted Web 

Interviewing 

o CSS – centrum sociálních služeb 

o ČCE – Českobratrská církev 

evangelická 

o ČR – Česká republika 

o ČSSZ – Česká správa sociálního 

zabezpečení 

o ČSÚ – Český statistický úřad 

o DDM – dům dětí a mládeže 

o DOZP – domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 

o DpS – domovy pro seniory 

o DS – denní stacionář 

o DSO – dobrovolný svazek obcí 

o DZR – domovy se zvláštním režimem 

o EU – Evropská unie 

o IP – individuální projekt 

o IROP – Integrovaný regionální 

operační program 

o JMK – Jihomoravský kraj 

o KISSoS – Krajský informační systém 

sociálních služeb 

o KPSS – komunitní plánování 

sociálních služeb 

o KPSVL – Koordinovaný přístup k soc. 

vyloučeným lokalitám 

o LDN – léčebna dlouhodobě 

nemocných  

o MAS – místní akční skupina 

o MMB – Magistrát města Brna 

o MPSV – Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR 

o MS – Ministerstvo spravedlnosti ČR 

o MŠMT – Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR 

o MV – Ministerstvo vnitra ČR 

o MZ – Ministerstvo zdravotnictví ČR 

o NNO – nestátní nezisková 

organizace 

o o.p.s. – obecně prospěšná 

společnost 

o OA – osobní asistence 

o ODN – oddělení dlouhodobě 

nemocných 

o ORP – obec s rozšířenou působností 

o OS – odlehčovací služby 

o OSPOD – orgán sociálně-právní 

ochrany dětí 

o OZP – osoby se zdravotním 

postižením 

o PAPI – Pen And Paper Interviewing 

o PAS – poruchy autistického spektra 

o PN – psychiatrická nemocnice 

o PnP – příspěvek na péči 

o PO – příspěvková organizace 

o PS – pečovatelská služba 

o SAS – sociálně aktivizační služby 

o SO ORP – správní obvod obce 

s rozšířenou působností 

o SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

o SS – sociální služby 

o ÚP – úřad práce 

o ÚZIS – Ústav zdravotnických 

informací a statistiky 

o z.s. – zapsaný spolek 

o z.ú. – zapsaný ústav 

o ZP – zdravotní postižení 

o ZSSS – základní síť sociálních 

služeb 
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