
MĚSTO SLAVKOV U BRNA
Palackého nám.č 65, PSČ: 684 01

Setkání  pracovní  skupiny  seniorů  a  zdravotně  postižených  a  prorodinných
služeb v     rámci procesu komunitního plánování konané dne 4.4.2011  

Přitomni: Ing. Jana Šolcová, Mgr. Soňa Koudelková, Mgr. Iva Kuchyňková, Bc. Jana Kubaláková, 
    Jana Kyjovská, Anděla Zemanová, Jana Loskotová, Marie Miškolczyová 

Hosté:     Alena Kožíková – zástupce CHPS
Omluveni: Ivana Olejníková, Ing. Mgr. Vratislav Jonáš

Ing. Šolcová a Mgr. Koudelková přivítaly přítomné na 1. setkání pracovních skupin v roce 2011
v rámci KPSS ve městě Slavkov u Brna a představily program setkání.

Program:
1. Plnění 2. KPSS města Slavkova u Brna v roce 2010 
2. Revize KPSS 
3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) na území kraje a obcí v JMK
4. Projednání záměru výstavby chráněného bydlení – předloženého Mgr. Ivou Kuchyňkovou 
5. Aktualizace členů pracovních skupin
6. Různé

1. Průběžné plnění 2. KPSS města Slavkova u Brna v roce 2010 
S. Koudelková informovala členy pracovních skupin o plnění 2. KPSS v průběhu roku 2010. 
Samostatná  zpráva  o  průběhu  a  plnění  komunitního  plánu  v  roce  2010  byla  předložena  k
projednání  na  8.  řádnou schůzi  RM dne 9.3.2011 a  na II.  řádné  zasedání  ZM konaného  dne
21.3.2011.

Průřezové priority

Priorita 1: Zvyšovat informovanost veřejnosti v oblasti sociálních služeb

Opatření 1.1. Rozšíření poradenských služeb v charitní poradně Slavkov u Brna

V rámci poradny byla přijata nová pracovnice,  která zajišťuje zástupnost v nepřítomnosti  druhé
pracovnice. Byla rozšířena poradenská činnost o služby Persefona o.s. se zaměřením na domácí
násilí. V roce 2010 bylo poskytnuto 96 klientům celkem 294 konzultací se zaměřením na problémy
s bydlením, se zadlužeností, na zprostředkování jiných služeb, na domácí násilí a na informace o
dávkách a důchodech.  Při  povodních, které postihly Slavkovsko v roce 2010, poradna poskytla
psychosociální pomoc 35 občanům. V roce 2010 došlo k obnově počítačového vybavení, výmalbě
a k lepšímu vybavení poradny. Byl pořízen SW program pro vedení uživatelů poradny.

Opatření 1.2. Vytvoření a pravidelná aktualizace databáze poskytovatelů sociálních služeb

V průběhu roku 2010 byla připravena aktualizace nového katalogu sociálních služeb, který byl dán
v lednu 2011 do tisku a v únoru 2011 byl distribuován pro potřeby občanů na veřejně dostupných
místech ve městě. Katalogy poskytovatelů SS byly předány zástupcům 17 obcí na setkání starostů

spádového území dne 11.3.2011 v počtu 40 ks/obec. 



Tisk 2.000 ks katalogů bude uhrazen z dotace JMK na základě uzavřené smlouvy o spolupráci v
rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje SS v JMK“.

Opatření 1.3. Přednášková činnost pro občany

Charitní poradna zahájila v roce 2010 přednáškovou činnost.  V roce 2010 proběhly tři přednášky
pro občany města Slavkova a to na téma Příspěvek na péči,  Persefona – domácí násilí. Další 3
přednášky byly provedeny v obcích spádového území, a to 2 ve Velešovicích a 1 v Holubicích.

Priorita 2: Podpora komunitního plánování

Opatření 2.1. Setkávání s občany

Každoročně je pořádáno setkání s občany města v rámci komunitního plánování za účasti zástupců
města a poskytovatelů.  Občané jsou na nich informováni  o sociálních službách a komunitním
plánování  v našem  městě.  V roce  2010  proběhlo  již  IV.  setkání  s občany  města,  a  to  dne
24.11.2010 v prostorách ISŠ Tyršova, Slavkov u Brna. Celý program byl zaměřen na prezentaci
poskytovatelů  sociálních a prorodinných služeb. Jako doprovodný program zde byla výstava a
prodej výrobků klientů sociálních služeb včetně vystoupení klientů centra denních služeb Pohoda.
Setkání se zúčastnilo 49 osob.

Opatření 2.2. Činnost pracovní skupiny

Pracovní skupiny seniorů a zdravotně postižených a prorodinných služeb se podílely na tvorbě 2.
komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna na období 2010 – 2012, který byl
zpracován, projednán a schválen v zastupitelstvu města v prvním čtvrtletí 2010. Pracovní skupiny
se schází pravidelně 2x ročně a podílí se na hodnocení a plnění priorit komunitního plánu.

Senioři a zdravotně postižení

Priorita 1: Udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené 

Opatření 1.1. Udržení a rozšíření pečovatelské služby

V roce 2010 byla pečovatelská služba poskytována 116 občanům. Jedná se o nižší počet občanů
než byl vykazován v loňském roce. Tento stav ovlivnila revize uzavřených smluv, kdy byly v roce
2010 uzavírány nové smlouvy,  ale již jen na vyjmenované sociální služby v souladu s právním
předpisem. Tím došlo ke zrušení smluv, které byly sepsány pouze na fakultativní služby, jako jsou
pedikúry nebo masáže. Nižší počet občanů, kterým je poskytována pečovatelská služba, ale není
současně poklesem rozsahu poskytovaných služeb, ale naopak. I při sníženém počtu příjemců PS
došlo k navýšení poskytovaných služeb, což se odrazilo v příjmech CHPS, které se zvýšily v roce
2010 o 285 tis.  Kč  ve srovnání  s rokem 2009. V rámci  města Slavkova u Brna byla  rozšířila
nabídka o zajišťování  služeb v  odpoledních  a  večerních  hodinách  a  v nezbytných  případech  i
víkendová  pečovatelská  služba,  která  byla  v  průběhu  roku  poskytována  podle  potřeby  2-4
občanům. Pečovatelská služba je dále zajišťována pro 10 občanů obcí spádového území a to ve
Velešovicích, Křenovicích, Šaraticích, Vážanech nad Litavou, Nížkovicích a Holubicích. 
Byla  vybavena  šatna pracovnic  dle hygienických  předpisů  a  norem,  zakoupen nový počítač  a
vydány nové informační letáky pro zájemce a uživatele pečovatelské služby. 

Opatření 1.2. Podpora centra denních služeb zdravotně postižených

Kapacita  centra  denních  služeb  je  15  osob.  V  průběhu  roku  2010  byla  služba  poskytována
nepravidelně 10 klientům, což znamená, že oproti roku 2009 došlo k navýšení o 3 klienty. 



Opatření 1.3. Rozšiřování nabídky služeb centra denních služeb o nové možnosti podle zájmů
klientů
V rámci centra pro seniory a zdravotně postižené došlo k rozšíření nabídky služeb v závislosti na
zájmu klientů. Jedná se o zavedení ergoterapie, gastronomie, rozšíření vzpomínkové terapie a ve
spolupráci s Rodinnou pohodou o.s. jsou klientům poskytovány služby canisterapie.  Podařilo se
rozšířit prostory centra o místnost pro odpočinek a o terasu. Centrum bylo částečně nově materiálně
vybaveno. Byl vydán nový informační leták pro zájemce a uživatele služby.

Prorodinné služby

Priorita 1: Podpora rodiny fungující úplné a neúplné

Opatření 1.1. Pravidelná aktualizace volnočasových aktivit  pro děti  a rodiče na webových
stránkách 

Na webových stránkách města Slavkova u Brna  www.slavkov.cz byl  zřízen odkaz  Aktivity pro
rodiny  s dětmi,  kde  jsou  k dispozici  odkazy  na  webové  stránky  zařízení  poskytujících  služby
rodinám s dětmi jako je mateřské centrum, junák, dům dětí a mládeže.

Opatření 1.2. Podpora mateřských center a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi

Toto opatření je zahrnuto v komunitním plánu, i  když  se nejedná o sociální službu. Snahou je
podporovat rodiny s dětmi v rámci společného setkávání. Mateřské centrum je zřízeno pod Domem
dětí a mládeže a jedná se o příspěvkovou organizaci města, z toho důvodu nemůže být duplicitně
dotována z rozpočtu města a nemůže dosáhnout ani na dotace z JMK. Dotace by byla možná jen při
zřízení  občanského  sdružení.  Prostřednictvím  odboru  SV  jsou  DDM  i  mateřským  centrům
WRTulka a Ententyky zasílány informace o projektech na podporu prorodinných služeb. 

Opatření 1.3. Family point

V 1. pololetí 2010 byl na Městském úřadu zřízen Family point – místo pro rodiče s dětmi, kde je
možnost děti v klidu nakrmit, přebalit, poskytnout nutnou hygienu a případně si pohrát. Služba je
rodiči aktivně využívána a na základě zpětné vazby prostřednictvím anonymních dotazníků kladně
hodnocena.

Priorita 2: Podpora rodin starající se o děti a mládež s postižením

Opatření 2.1. Podpora centra denních služeb pro postižené děti a mládež

Kapacita zařízení je 15 dětí. V současné době navštěvuje toto zařízení 12 dětí ve věku od 7 do 26
let, což je o 3 klienty více než v roce 2009.

Opatření 2.2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centrum denních  služeb Pohoda  nabízí  aktivity  s možností  kulturního  a  společenského  vyžití,
canisterapii  a plavání. V roce 2010 se jednalo o aktivity - canisterapie v Centru denních služeb
Pohoda a  charitním centru  denních  služeb,  dále  v družině  ZŠ Komenského nám.,  v ZŠ  a  MŠ
v Holubicích, 1x měsíčně návštěva solné jeskyně, 1x týdně plavání pro 2 uživatele, dvě třídenní
pobytové akce, letní tábor pro děti ze Slavkova u Brna a Bučovic v počtu 20 dětí. 



2. Revize KPSS (prosinec 2010)

Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování
rozvoje  sociálních  služeb  v  Jihomoravském  kraji“  vyplývá  povinnost  metodické  podpory  a
supervizní  činnosti  krajských  metodiků.  V prosinci  roku 2010 proběhla revize 2.  KPSS města
Slavkov u Brna na období 2010 – 2012. Krajští metodici hodnotili 2. KPSS dle „Kritérií kvality
plánování sociálních služeb“, které vytvořilo MPSV. 
Ze závěru revizní zprávy vyplývá, že 2. KPSS nevykazuje žádné vážné chyby. V rámci zkvalitnění
celého procesu plánování rozvoje sociálních služeb uvedli metodici několik doporučení a příkladů
dobré praxe, se kterými byli členové pracovní skupiny koordinátorkou seznámeni.

3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území kraje a obcí v JMK

Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji  na období 2012–
2014 představuje již druhý strategický dokument pro oblast sociálních služeb vytvořený v rámci
procesu plánování sociálních služeb.
V  termínu  od  21.  března  do  22.  dubna  2011  bylo  zahájeno  připomínkovací  řízení  k  návrhu
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 – 2014.
Dokument  k  připomínkování  je  spolu  s  pravidly  připomínkovacího  řízení  a  připomínkovacím
formulářem uveřejněn na webových  stránkách Jihomoravského kraje:  www.kr-jihomoravsky.cz
(sociální oblast) a na portálu o sociálních službách www.socialnisluzby-jmk.cz.
V rámci připomínkovacího řízení se ve čtvrtek 7. dubna 2011 v budově KrÚ JMK uskuteční kulatý
stůl  se zástupci obcí a vedoucími sociálních odborů pověřených obecních úřadů  obcí JMK. Na
programu bude představení Střednědobého plánu a jeho připomínkování.
Jeho  aktuálnost  bude  zajištěna tvorbou jednoletých  akčních  plánů,  které  umožní  dílčí  změny,
každoroční  aktualizace,  přizpůsobení  měnícím se  podmínkám  a  řešení  financování. Jednotlivé
aktivity k opatřením budou rozpracovány v rámci tohoto akčního plánu. 
Výchozím podkladem pro jejich zpracování budou informace o naplňování stanovených priorit a
opatření  získané  z  obcí  s  rozšířenou  působností  v  JMK.  Akční  plány  budou  zpracovány  ve
spolupráci s pracovní skupinou koordinátorů 21 ORP JMK a pracovní skupinou pro komunitní plán
JMK vždy do června předchozího roku z důvodu návaznosti na dotační řízení pro poskytovatele
sociálních služeb vyhlašované v podzimních měsících.

4. Projednání záměru výstavby chráněného bydlení

Ing.  Šolcová informovala členy pracovní  skupiny o podaném záměru  na výstavbu chráněného
bydlení ve Slavkově u Brna pro osoby se zdravotním postižením, který předložila dne 21.3.2011
odboru sociálních věcí za Oblastní charitu Hodonín Mgr. Iva Kuchyňková. Z předloženého záměru
vyplynulo, že kapacita bydlení by měla být 10 uživatelů, kteří by se s dopomocí mohli starat o sebe
a o chod domácnosti. Dopomoc by zajišťoval kvalifikovaný personál, který by uživateli zajišťoval
nepřetržitou  pomoc.  Výstavba  chráněného  bydlení  by  měla  být  financována  ze  70  %  z
Regionálního operačního programu Jihovýchod. Předpokládané náklady jsou odhadovány ve výši
14.300.000 Kč + DPH. Dalších 30 % nákladů by bylo nutno zajistit z vícezdrojového financování a
vlastních zdrojů. Uvedené zařízení by mohlo sloužit zdravotně postiženým občanům umístěných v
bezbariérových  bytech  v  DPS  ve  Slavkově  a  k  integraci  uživatelů  velkých  zařízení,  např.
Habrovan.  Zástupce  OCH dále  v  materiálu  uvádí,  že nedisponují  žádným vlastním stavebním
pozemkem v této lokalitě, proto pokud se rozhodne o realizaci tohoto projektu, žádají město o
podporu v podobě stavebního pozemku. Současně je v záměru konstatováno, že není dostatečný
prostor pro uskutečnění kvalitativního výzkumu, zda by toto zařízení  bylo  plně  v  naší lokalitě
využíváno. 

Na základě  podaného záměru Ing.  Šolcová a Mgr.  Koudelková zjišťovaly informace na KÚ u
krajské koordinátorky komunitního plánování Mgr. Martiny Blešové. Bylo jim sděleno, že Rada
JMK  schválila  priority  pro  připravovanou  výzvu  pro  cílovou  skupinu  osoby  se  zdravotním
postižením.  Jedná se o  prioritu  –  Podpora rozvoje  a zvýšení  dostupnosti  chráněného  bydlení.



Podmínkou  pro  poskytnutí  dotace  je  zahrnutí  uvedené akce  ve  Střednědobém  plánu  rozvoje
sociálních služeb v JMK.
Diecézní charita Brno měla na základě zjištěných požadavků ve městě Brně zahrnutou výstavbu
chráněného  bydlení  v uvedeném  plánu  rozvoje.  Vzhledem  ke  změněným  podmínkám  pro
poskytování dotací platí v roce 2011 pouze výzva pro NNO v rámci obcí do 4 999 obyvatel a pro
obce od 5 000 do 49 999 obyvatel. Tím došlo k vyřazení města Brna z možností dostat uvedenou
dotaci.  Z toho důvodu hledá Charita  pozemek v rámci  jiných měst, kam by mohla být  priorita
uvedená ve SPRSS v JMK převedena, jednalo by se tedy o přesunutý záměr města Brna.
V případě zájmu o výstavbu uvedeného zařízení na území jiného města, musí být doloženy v době
do  konce  září  2011  veškeré  podklady  pro  výstavbu  (vytipovaný  pozemek,  žádost  o  stavební
povolení,  zpracovaný  projekt).  Původní  záměr  byl  pro  potřeby občanů  města  Brna.  V případě
výstavby v jiném regionu by bylo chráněné bydlení pro cílovou skupinu občanů Brna a regionu, ve
kterém proběhne výstavba.
Koordinátorka komunitního plánování KÚ JMK uvedla, že Charita kromě  nás oslovila i město
Šlapanice, kam rovněž zvažuje chráněné bydlení přesunout.

Dále  byly  zjišťovány  informace  od  Mgr.  Petry  Vanderkové,  vedoucí  již  provozovaného
Chráněného  bydlení  „Ostrov  jistoty“  ve  Vyškově.  Uvedené  zařízení  otevřela  Oblastní  charita
Vyškov díky dotačnímu programu Jihovýchod v říjnu roku 2009. 
Ostrov jistoty má kapacitu 7 uživatelů. V rámci Vyškovska byl ale velký problém s naplněním
kapacity zařízení. Z tohoto důvodu sem byli přijímáni uživatelé z celé ČR. Kapacitu zařízení se
přesto  podařilo  plně  obsadit  až  v  lednu roku 2011.  Ze 7 uživatelů  jsou pouze 2 uživatelé ze
spádového území Vyškova. Zpočátku je s uživateli uzavírána smlouva na dobu určitou, následně je
možno smlouvu uzavřít na dobu neurčitou. V současné době již zařízení registruje nové žádosti.
Zájem potencionálních uživatelů a jejich rodin naráží zejména na to, že se jedná o placenou službu,
proto rodiny raději ponechávají potencionální uživatele zařízení doma a péči zajišťují blízké osoby.
Ing.  Šolcová  představila  členům  skupiny  poskytované  služby  v  zařízení  a  současně  i  ceník
chráněného bydlení uvedeného zařízení. 

Vedoucí odboru upozornila členy pracovní skupiny na skutečnost, že výstavba chráněného bydlení
není zahrnuta jako priorita v 2. KPSS města Slavkova u Brna, že  není v současné době proveden
aktuální výzkum, zda by o službu měli občané starší 18 let  ve spádovém území zájem. Průzkum
zájmu byl proveden v městě Brně, ale na základě této skutečnosti nelze předpokládat, (s ohledem
na vzdálenost od Brna) při  výstavbě  CHB v jiném správním obvodu, obsazení zařízení občany
města Brna. 
Ke zjištěným informacím Mgr. Kuchyňková uvedla, že jí brněnský záměr nebyl znám. Sdělila, že jí
podaný záměr má pozitiva i negativa, ale zřejmě by tato služba příliš využívána nebyla, ale bylo by
zde zbudované zařízení pro budoucnost.. 
Pí Kyjovská a Miškolczyová vyjádřily názor, že by byl problém s naplněním kapacity zařízení, a to
zejména kvůli velké finanční náročnosti pro každého uživatele. 
Bc.  Kubaláková  s  Mgr.  Kuchyňkovou  se  zmínily,  že  chráněné  bydlení  je  koncipováno  na
přechodnou dobu. Cílem je osamostatnění klientů. 
Bc. Kubaláková vyjádřila názor, že chráněné bydlení ve Slavkově u Brna by mohlo být potřebné,
možná za 10-15 let. 
Pracovní skupina se shodla, že by byla pro město Slavkov u Brna spíše přínosná přístavba DPS s
bezbariérovými byty, či domova pro seniory. 
Na základě těchto skutečností byla vznesena otázka, zda pracovní skupina doporučuje výstavbu
chráněného bydlení ve Slavkově u Brna a zda doporučuje zahrnout výstavbu chráněného bydlení
do 2. KPSS města. 
Z přítomných 8 členů pracovních skupin celkem 7 členů nedoporučilo výstavbu chráněného
bydlení ve Slavkově u Brna pro tak specifickou skupinu občanů a současně nesouhlasilo s
dodatečným zahrnutím chráněného bydlení do 2. KPSS města. 
 



5. Aktualizace členů pracovních skupin

Pracovní skupina „Senioři a zdravotně postižení“
vedoucí pracovní skupiny:

Mgr. Iva Kuchyňková, Oblastní charita Hodonín 
členové pracovní skupiny:

Ing. Jana Šolcová, MěÚ Slavkov u Brna – vedoucí odboru soc. věcí
Mgr. Soňa Koudelková, MěÚ Slavkov u Brna – koordinátorka pro kom.plán.
Alena Kožíková, Oblastní charita Hodonín – charitní PS
Bc. Jana Kubaláková, Rodinná pohoda, o.s. Vyškov
Marie Miškolczyová, Svaz diabetiků, územní organizace Slavkov u Brna
Jana Loskotová, Svaz tělesně postižených
Anděla Zemanová, Klub důchodců 

Pracovní skupina „Prorodinné služby“
vedoucí pracovní skupiny:

Bc. Jana Kubaláková, Rodinná pohoda o.s. Vyškov 
členové pracovní skupiny:

Ing. Jana Šolcová, MěÚ Slavkov u Brna – vedoucí odboru soc. věcí
Mgr. Soňa Koudelková, MěÚ Slavkov u Brna – koordinátorka pro kom.plán.
Mgr. Iva Kuchyňková, Oblastní charita Hodonín 
Jana Kyjovská, Svaz žen
Ing. Mgr. Vratislav Jonáš, zástupce rodičů 
Ivana Olejníková, DDM Slavkov u Brna

6. Různé

Ředitel  OCH  Hodonín  a  Mgr.  Iva  Kuchyňková  se  zúčastnili  setkání  starostů  konaného  dne
11.3.2011. Mgr. Kuchyňková zde představila služby, které Oblastní charita Hodonín ve Slavkově u
Brna a spádových obcích nabízí. Mgr. Kuchyňková doplnila, že někteří starostové obcí projevili
zájem o zaslání informačních letáků nabízených služeb v elektronické podobě, aby si je mohli dát
na internetové stránky. 

Členům pracovní skupiny byly rozdány informační letáky vydané KÚ JMK v rámci KPSS v JMK.
Byli informováni, že tyto informační letáky byly distribuovány i na poradě starostů.

Členové pracovní skupiny byli  dále informováni, že OSV stále častěji  oslovují  malé neziskové
organizace (Poradna rané péče Dorea, Středisko rané péče Brno, Středisko rané péče Tamtam) s
požadavkem zapojení  do našeho KPSS. Jedná se o organizace,  které  jsou již  uvedeny v námi
vydaném Katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Bylo domluveno, že Mgr. Koudelková zjistí
zpětnou vazbu, kolik klientů z našeho spádového území využívá služeb těchto organizací. 
Bc. Kubaláková uvedla, že občanské sdružení Rodinná pohoda je také poskytovatelem odlehčovací
služby. Jezdí do terénu. V současné době mají 35 klientů v rámci JMK. Cena za hodinu je 100,-
Kč, ale dá se přizpůsobit dle možností klientů.

Zapsala: Mgr. Soňa Koudelková

Ověřila: Ing. Jana Šolcová


