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4. komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Kuřim pro období 2015 - 2017 
 
Na zpracování podkladů pro plánování sociálních služeb, jejich rozvoje a souvisejících aktivit v celém 
obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim se podílelo v roce 2014 přibližně 15 osob.  
 
Na zpracování společných cílů a opatření pro uvedené cílové skupiny se podíleli zejména členové 
koordinační skupiny složené ze zástupců zadavatele, poskytovatele a uživatelů sociálních služeb.  
 
Finální verzi 4. komunitního plánu zpracovali:  
Bc. Taťána Sojková, vedoucí odboru sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, 
Renáta Malásková, DiS., koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, OSVP Městský úřad 
Kuřim, 
Mgr. Miloslava Bártová, ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, 
Ing. Petr Němec, člen koordinační skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb, 
Josef Kráčman, člen koordinační skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb. 
Komunitní plán projednala Rada města Kuřimi. Schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi. 
    

1. Kontext zpracování komunitního plánu sociálních služeb 
 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o sociálních 
službách) s účinností od 1. 1. 2007 v ustanovení § 94 vymezuje působnost obce při zajišťování  
sociálních služeb takto: 
Obec: 
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém 
území, 
c) spolupracuje s dalšími obcemi, s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci 
osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, 
d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 
poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány 
sociální služby, 
e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; 
za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo 
skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních 
služeb a o jejich dostupných zdrojích. 
  
 
V ustanovení § 95 písm. a) – e) zákona o sociálních službách je obsažena úprava působnosti kraje 
v oblasti plánování sociálních služeb: 
Kraj: 
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém 
území, 
c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování 
pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, 
d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje,  
se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální 
služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování 
plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru 
podle § 85 odst. 5, 
e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců 
poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. 
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V souvislosti s procesem plánování sociálních služeb bývá ve vztahu k obcím zmiňováno ustanovení  
§ 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o obcích), 
podle kterého obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu  
s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče  
a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany  
a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 
rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 
 
Z důvodu lepší koordinace a řízení sociálních služeb v rámci obce s rozšířenou působností Kuřim  
a v návaznosti na zmiňovaný zákon, je na území obce od roku 2007 realizován proces komunitního 
plánování.  
 
Komunitní plánování sociálních služeb se začalo rozvíjet v souvislosti s reformou sociálních služeb  
a přesunem odpovědnosti a zajišťování služeb na místní a regionální úroveň. Specifické a místní 
demografické a ekonomické podmínky každé obce, města či kraje určují místní potřebnost sociálních 
služeb. Komunitní plánování umožňuje respektovat přirozené odlišnosti jednotlivých obcí a regionů  
a rozdílné potřeby jednotlivců i skupin v nich žijících.  
 
 

Komunitní plánování sociálních služeb je způsob plánování sociálních služeb na úrovni obcí nebo 
krajů tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů.  
 
Důraz je přitom kladen na: 
-  zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, 
-  dialog a vyjednávání, 
-  dosažení výsledku, který je přijat a podporován. 
 
Sociální služby jsou zákonem definovány jako činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc 
osobám v nepříznivé sociální situaci s cílem: 
- zachovávat lidskou důstojnost,  
- působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich     
  nepříznivou sociální situaci,  
- zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení. 
 
Pomocí procesu komunitního plánování lze nalézat odpovědi na důležité otázky, týkající se 
dostupnosti a kvality sociálních služeb:  

- jaké služby uživatelé vlastně potřebují, 
- jaké jsou role a zodpovědnost jednotlivých subjektů v poskytování služeb, 
- kdo může služby nejlépe zajistit, 

- jakým směrem se mají služby vyvíjet do budoucna, 
- jak zajistit požadavky na kvalitu poskytovaných služeb, 
- jak zajistit zdroje jejich financování. 

 
Do procesu plánování jsou zapojovány všechny subjekty, které působí v oblasti sociální péče. Město 
Kuřim jako zadavatel služeb, poskytovatelé služeb, pečovatelé i uživatelé.  Společně hledají možnosti 
a zlepšení kvality sociálních služeb.  
 
Plánování je přitom cyklicky se opakující proces, a to jednak hledání potřeb v oblasti sociálních 
služeb, které v dané oblasti vyvstávají, a jejich porovnávání s dostupnými zdroji (finančními  
a materiálními možnostmi zadavatele a poskytovatelů služeb). Následuje stanovování priorit,  
tj. co budeme řešit dříve a co později. Podstatným rysem komunitního plánu je, že výsledky těchto 
procesů jsou trvale udržitelné, nejde o nahodilou jednorázovou činnost. Důraz je kladen nejen  
na výsledný produkt (komunitní plán), ale rovněž na samotný proces, který umožňuje lepší 
spolupráci všech zainteresovaných subjektů.  
 
Přínos pro uživatele je zřejmý: kvalitní a dostupné služby, lepší informovanost a v neposlední řadě 
vzhledem k cykličnosti procesu, může plán reagovat nejen na jejich potřeby v současné chvíli, ale také 
na měnící a vyvíjející se potřeby v čase. 
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Přínos pro obce: lepší systém služeb, který je schopen reagovat na změny, finanční prostředky jsou 
vynakládány pouze na takové služby, které lidé skutečně potřebují, přínosem jsou i nové nápady, 
nové možnosti spolupráce, případně i nové zdroje financování. 

2. Proces plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
 
Proces komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji byl zahájen v roce 2004 
s cílem zvýšit dostupnost, kvalitu sociálních služeb a rozšířit jejich nabídku tak, aby odpovídaly 
potřebám a dostupným zdrojům. Jihomoravský kraj (dále JMK) prostřednictvím tohoto procesu začal 
podporovat zapojení všech účastníků systému sociálních služeb – uživatele, poskytovatele  
a zadavatele, do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb, a zvyšovat tak podíl občanů  
na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování na celém území kraje. 
 
Proces plánování sociálních služeb v JMK je vystavěn na vzájemné spolupráci kraje a 21 obcí 
s rozšířenou působností (dále ORP). Ve všech 21 ORP, je realizován na základě smluv s krajem, 
proces komunitního plánování. JMK definuje rámcové strategie, metodicky obce vede, pracuje 
s výstupy od obcí a provazuje je s financováním. Obce tedy prostřednictvím procesu komunitního 
plánování deklarují potřebnost a finanční podporu služeb, proto jsou v otázce nastavení a financování 
sítě pro kraj nepostradatelnými partnery. Tato strategie má prostřednictvím smluvního zakotvení 
politickou podporu, umožňuje optimalizovat podobu sítě služeb v návaznosti na místní potřeby  
a priority a garantuje stabilitu financování potřebných služeb.  
 
Výstupem spolupráce bylo vytvoření prvního Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území 
Jihomoravského kraje, který vznikl pro období 2009 – 2011. Podstatnou část dokumentu tvořily 
průřezové priority a priority pro jednotlivé cílové skupiny, vymezující témata a problémy, které byly 
vnímány jako nedostatečně řešené. 
 
V pořadí druhý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje byl 
schválen na období 2012 – 2014. Jednalo se o rámcový dokument, jehož aktuálnost zajišťovaly 
jednoleté akční plány. Z výstupů realizace předchozího střednědobého plánu vyplynula potřeba 
zaměřit se na doložení potřebnosti rozvojových záměrů sociálních služeb a reálnost plánu finančního 
zajištění služby. Proto byla strategie v daném období zacílena na podporu a nastavení procesů 
propojujících potřebnost, kvalitu a finanční udržitelnost systému služeb v kraji. Důraz byl kladen 
zejména na provázání procesu plánování a financování sociálních služeb.  
 
Významnou aktivitou, která zásadně ovlivnila podobu plánovacích procesů v kraji, byla realizace 
analýzy sítě sociálních služeb spojená s nastavením pravidel, kritérií a ukazatelů pro hodnocení  
a financování sociálních služeb v JMK. Aktivita probíhala v letech 2012 – 2013 a vyústila v přijetí 
Metodiky hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních 
služeb v Jihomoravském kraji (dále jen Metodika) 
 
Přijetím Metodiky začaly probíhat procesy síťování a optimalizace na úrovni JMK a síťování sociálních 
služeb na úrovni jednotlivých okresů. V rámci okresních týmů jsou zastoupeni političtí i odborní 
zástupci ORP a procesu komunitního plánování a vyjednávají podobu minimální okresní sítě – 
potřebnost služeb ve vazbě na problémy, priority a specifika území, provázanost a spolupráci  
v okrese, včetně podílu na spolufinancování nákladů služeb – princip doložení potřebnosti služeb  
v území. Procesy optimalizace okresní sítě sociálních služeb budou v následujícím období pokračovat 
se zaměřením na služby odborného sociální poradenství a služby sociální péče.  
 
Další Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje byl chválen na 
období 2015 – 2017. Materiál projednala Rada Jihomoravského kraje a doporučila ke schválení dne  
24. 10. 2014 usnesením č. 5146/14/R 76. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje materiál v konečné 
podobě schválilo dne 13. 11. 2014 usnesením č. 1453/14/Z 14.  
 
Záměrem plánování Jihomoravského kraje je nastavit systém sociálních služeb tak, aby představoval 
dostupný a podpůrný systém pro občany v obtížných životních situacích, které nedokáží zvládnout 
sami, ani s pomocí svých blízkých.  
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Předložená strategie pro následující období konkretizuje síť sociálních služeb a definuje požadavky na 
kvalitu a efektivitu sociálních služeb do ní zařazených. Současně také vytváří podmínky pro dílčí 
rozvoj s ohledem na identifikovanou potřebnost, stanovené priority i dostupné finanční zdroje.  
 
Navržená strategie bude každoročně aktualizovaná prostřednictvím akčních plánů, které umožní 
reakci na měnící se podmínky i dílčí změny. Tento způsob zpracování garantuje reálný dokument,  
v němž se promítnou změny ekonomické, legislativní i v poptávce po jednotlivých sociálních 
službách.

1 

 
V roce 2014 byla spolupráce JMK a 21 ORP v oblasti plánování sociálních služeb podpořena také 
uzavřením smluvních vztahů. Na základě poskytnutého finančního příspěvku se ORP zavázaly  
ke vzájemné spolupráci, zajištění procesu komunitního plánování v rámci celého správního obvodu, 
zpracování komunitních plánů a využívání podpory krajských metodiků. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji 1 x ročně odevzdávají prioritní výstupy  
z procesu komunitního plánování sociálních služeb, který probíhá na území 21 obcí s rozšířenou 
působností v Jihomoravském kraji. Tyto výstupy, v podobě záměrů na vznik nových nebo rozšíření 
stávajících sociálních služeb, jsou pak, s ohledem na definovanou rozvojovou strategii, 
prostřednictvím akčního plánu provázány s dotačními prostředky Jihomoravského kraje a státního 
rozpočtu.  
 
S ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost však není možné podporovat neomezený rozvoj 
sociálních služeb, ale je nutné vycházet z deklarovaných finančních zdrojů, národní i krajské strategie 
a vzájemně spolupracovat při vytváření dostupné sítě sociálních služeb v kraji, která bude reagovat  
na potřeby vycházející z jednotlivých území. Jihomoravský kraj každoročně, v souvislosti s aktuálními 
změnami a prioritami v sociální oblasti, definuje rozvojovou strategii pro oblast sociálních služeb  
na daný rok. Prostřednictvím jednoletých akčních plánů tak dochází k průběžné modifikaci nastavené 
a podporované sítě služeb v návaznosti na doloženou potřebnost. 
 
Pro následující období bude prioritou udržení a optimalizace stávající sítě sociálních služeb. Podpora 
rozvojových záměrů sociálních služeb bude, s ohledem na dostupné finanční prostředky a udržitelnost 
celého systému, výrazně omezena.  
 

3. Komunitní plánování v Kuřimi 
 
Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit je již čtvrtým strategickým dokumentem 
udávajícím směr rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit obce s rozšířenou působností Kuřim 
pro období 2015 – 2017.  
 
Navazuje především na Rozvojový plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Kuřim sestavený pro období od roku 2008 a na zákon o sociálních službách a celou řadu 
koncepčních dokumentů a strategií – například Národní akční plán sociálního začleňování 2006 – 
2008, Národní program přípravy na stárnutí populace v České republice, Koncepce podpory 
transformace pobytových sociálních služeb a další. 
 
Navazuje také na priority plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Město Kuřim se 
intenzivně zapojilo i do meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu a spolupracuje i s týmem 
zřízeným Magistrátem města Brna v rámci Brněnské metropolitní oblasti.  
 
Kvalitní a efektivní sociální služby mohou být poskytovány, pouze pokud existuje účinná spolupráce 
mezi všemi sektory společnosti. O takovou spolupráci a řešení přesahů do dalších oblastí 
(bezbariérovost, podpora rodin s dětmi, odstraňování sociálních rizik atd.) bude realizační tým 
komunitního plánování usilovat v rámci postupného naplňování 4. komunitního plánu sociálních 
služeb a souvisejících aktivit. 

 

1)
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 - 2017 
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Organizační struktura procesu KPSS 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUŘIMI 

politické projednávání a rozhodování 

              ↕ 

RADA MĚSTA KUŘIMI 
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4. Vnější a místní demografické podmínky pro komunitní plánování  

Hlavním organizátorem komunitního plánování sociálních služeb ve správním obvodu  

je Městský úřad Kuřim. Městský úřad Kuřim je pověřeným obecním úřadem a od 1. 1. 2003 úřadem 

obce s rozšířenou působností. V čele úřadu je starosta. Úřad se ve své činnosti řídí zejména zákonem 

o obcích a zvláštními zákony, kterými jsou na úřad přenesena práva a povinnosti. Vykonává státní 

správu v přenesené působnosti pro obce správního obvodu a samostatnou působnost v záležitostech, 

které jsou v zájmu občanů města Kuřimi, přitom plní úkoly Zastupitelstva a Rady města Kuřimi, 

starosty a místostarosty.  

Správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim zahrnuje obce Čebín, Česká, Hvozdec, 
Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice a Veverská Bítýška. 

 
Pro obyvatele správního obvodu vykonává činnosti, které nejsou v kompetenci obce nebo jiných 
orgánů. 

Výkonná složka úřadu v oblasti komunitního plánování – odbor sociálních věcí a prevence se ve své 

práci řídí právními předpisy, a to zejména Ministerstva práce a sociálních věcí, případně jiných 

ústředních správních úřadů. Širší rámec pro tvorbu komunitního plánu v sociální oblasti tvoří 

Jihomoravský kraj, okres Brno–venkov, sousední město Brno, nejbližší obce s rozšířenou působností 

a Mikroregion Brněnska (Šlapanice, Rosice, Židlochovice, Kuřim). V nich se nachází významná 

zdravotnická, sociální i jiná zařízení využitelná pro sociální služby. Východiskem práce jsou některé 

demografické, sociální, ekonomické a zdravotní údaje o obyvatelstvu v uvedených správních 

obvodech a zejména ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim. Údaje použité v této 

části komunitního plánu pochází z velké části z dokumentů Českého statistického úřadu, Krajské 

správy ČSÚ v Brně. 

 

4.1. Údaje o obyvatelstvu Jihomoravského kraje  
Na konci roku 2013 žilo na území Jihomoravského kraje celkem 1 170 078 obyvatel. Z toho mužů 
bylo 572 533 a žen 597 545. Počet obyvatel kraje roste nepřetržitě od roku 2003. Nejvyšší přírůstek 
počtu obyvatel celkem (jako výsledek přirozené změny a migrace) byl zaznamenán v roce 2007,  
od tohoto roku se tempo růstu zpomalovalo zásluhou poklesu velikosti přírůstku obyvatel stěhováním.  
 

Graf 1 Věková struktura a index stáří obyvatel v Jihomoravském kraji  

Zdroj: ČSÚ – Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje v roce 2013/ 
           Demografický vývoj 
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Statisticky je počet obyvatel rozdělen do tří věkových skupin. Na skupinu 0 – 14 let, 15 – 64 let a  
na skupinu 65 a více let. Z pohledu věkové skladby obyvatelstva největší část tvoří osoby ve věku 15 
až 64 let, kterých bylo 789 416 (67,4 %), následuje skupina obyvatel ve věku 65  
a více let v počtu 207 776 (17,8 %), nejnižší podíl, a to 14,8 %, tvoří obyvatelé ve věku  
do 14 let, kterých bylo jen 172 886.  
 
Rok 2004 byl posledním rokem, ve kterém podíl dětské složky obyvatel byl vyšší, než podíl obyvatel 
starších 65 let (14,7 %, resp. 14,6 %). Právě podíl dětské složky obyvatel v kraji  
se po předchozím postupném snižování mírně zvyšuje od roku 2009 (minimum 13,8 % v roce 2008), 
podíl obyvatel v poproduktivním věku narůstá každoročně. Dlouhodobý vývoj podílu věkových skupin 
obyvatelstva v kraji je zřejmý z Grafu 1 – např. v roce 1993 podíl dětí tvořil 19,5 %, podíl osob  
v produktivním věku 66,9 % a ve věku 65 a více let bylo 13,6 % obyvatel kraje. 
 
Ze zastoupení tří základních věkových skupin obyvatel kraje jsou konstruovány indexy stáří, 
závislosti či ekonomického zatížení. Hodnota indexu stáří udává, že na 100 dětí připadlo 120,2 
osob starších 65 let, v roce 1993 to bylo pouze 69,8 osob starších 65 let. Podstatné zvýšení indexu 
stáří je výsledkem snižování podílu dětské složky na jedné straně a na straně druhé zvyšování podílu 
osob starších 65 let. Rok 2004 byl posledním rokem, kdy index stáří v kraji byl pod hranicí 
100 (99,1). 
 
Hodnota indexu závislosti I udává, že na 100 obyvatel ve věku 15 až 64 let připadá 21,9 dětí, 
hodnota indexu závislosti II udává, že na 100 obyvatel ve věku 15 až 64 let připadá 26,3 osob starších 
65 let. 
 
Index ekonomického zatížení, což je počet osob ve věku 0 až 14 let a 65 a více let připadající  
na 100 obyvatel ve věku 15 až 64 let, dosáhl v Jihomoravském kraji v roce 2013 hodnoty 48,2  
(v České republice 47,9). V roce 1991 připadalo na 100 osob v produktivním věku 51,5 „závislých“,  
do roku 2007.  
Docházelo k postupnému snižování této hodnoty, a to zásluhou růstu podílu osob v aktivním věku  
a snižování podílu dětské složky v populaci. Od roku 2008 index ekonomického zatížení postupně 
narůstá, neboť roste podíl dětské složky obyvatel i podíl osob ve věku 65 a více let. 
 
 
Graf 2  Průměrný věk obyvatelstva Jihomoravského kraje 

 

 Zdroj: ČSÚ – Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje v roce  2013/ 
            Demografický vývoj 
 

Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje na konci roku 2013 dosáhl 41,7 roku, ženám bylo  
v průměru 43,2 roku a mužům 40,1 let. Průměrný věk se u mužů od roku 1993 zvýšil o 4,9 roku  
a průměrný věk žen vzrostl o 4,4 roku. Tendence růstu průměrného věku obyvatel i rostoucí podíl 
osob ve věkové skupině 65 i více let se bude projevovat i ve větší potřebě sociálních služeb pro starší 
generaci. Nižším správním obvodem v rámci krajů pro výkon státní správy jsou okresy. Jedním z nich  
je v Jihomoravském kraji okres Brno-venkov. 
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4.2. Údaje o obyvatelstvu okresu Brno-venkov 
K 31.12. 2013 žilo na území okresu Brno-venkov 210 729  obyvatel a byl druhým největším okresem 
po okrese Brno–město Jihomoravského kraje. Počet jeho obyvatel v posledních letech stále roste. 
Podíl obyvatel v procentuálním vyjádření ve věku 0 – 14 let činil 16,4,  
ve věku 15 – 64 let činil 66,8 a ve věkové skupině 65 a více let 16,8 procent. Průměrný věk obyvatel 
okresu byl 40,6 let, což je nejnižší věk mezi okresy Jihomoravského kraje. 
 
Index stáří v (%) jako poměr skupin obyvatelstva (65 a více let / 0 – 14 let) byl 101,9. Index 
ekonomického zatížení v (%) jako poměr skupin obyvatelstva (0 – 14 let + 65 a více let / 15 – 64 let) 
byl 49,7.  
 
V okrese Brno – venkov je šest obcí s rozšířenou působností, mezi nimi i obec s rozšířenou 

působností Kuřim.   

Zdroj: ČSÚ – Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje v roce 2013. Tab.                          

3.1 Vybrané ukazatele podle okresů Jihomoravského kraje. 

 

4.3. Správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim vznikl k 01.01.2003. Vývojové tendence 
obyvatelstva dokumentují následující tabulky. Z nich je patrný rostoucí počet obyvatel jak 
v jednotlivých obcích, tak ve správním obvodu jako celku.  
 
K 31.12.2013 měl správní obvod 22 198 obyvatel. Ke konci roku 2002, před vznikem správního 
obvodu, žilo v obcích, které později vytvořily správní obvod, 18 425 obyvatel. Počet obyvatel se od té 
doby, za 11 let, zvýšil o 3 733.  
 
Tabulka č. 1 Údaje o obyvatelstvu správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim 

Ukazatel/ 

              

rok 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 

obyvatel 
18799 19272 19494 19836 20439 20813 21277 21647 21845 21956 22198 

Živě narození 189 184 202 251 266 264 325 271 238 265 262 

Zemřelí 179 145 170 172 170 155 176 168 182 190 156 

Přistěhovalí 688 808 668 727 917 810 793 819 619 605 631 

Vystěhovalí 324 374 478 464 410 545 478 552 474 569 495 

Přírůstek 

obyvatel 
374 473 222 342 603 374 464 370 201 111 242 

Průměrný 

věk mužů 
38,0 38,0 38,1 38,2 38,1 38,3 38,2 38,3 38,5 38,8 38,8 

Průměrný 

věk žen 
40,7 40,8 40,8 40,8 40,7 40,6 40,6 40,6 40,7 40,9 41,2 

Zdroj: ČSÚ – Správní obvody/ SO ORP Kuřim/Vybrané ukazatele za správní obvod v letech 2001 – 2013. 
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Tabulka č. 2 : Počet obyvatel obcí a správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim  

                    k 31.12. příslušného roku 
 

Obec/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Čebín 1671 1 697 1 698 1 708 1 726 1 725 1 724 1 739 

Česká 722 740 732 795 902 925 949 982 

Hvozdec 234 241 249 253 269 272 282 292 

Chudčice 768 767 783 870 829 844 865 883 

Jinačovice 563 582 597 607 612 619 628 651 

Kuřim 9941 10 285 10 492 10 632 10 773 10 833 10 814 10 900 

Lelekovice 1547 1 638 1 694 1 723 1 751 1 791 1 812 1 828 

Mor. Knínice 820 829 843 856 865 857 872 872 

Rozdrojovice 739 772 792 850 875 895 930 941 

Veverská 

Bítýška 
2831 2 888 2  933 2 983 3 045 3 084 3 080 3 110 

Správní obvod 19 836 20439 20813 21277 21647 21845 21956 22 198 

Zdroj: ČSÚ - Krajská správa ČSÚ v Brně/Kraj, okresy…/ Věkové složení obyvatelstva/Archiv -Věkové  složení obyvatel v obcích 

 
Tabulka č. 3:  Počet a věkové složení obyvatel v obcích správního obvodu ORP Kuřim  
                      k 31. 12. 2013 

Název obce 

Počet 

obyvatel 

celkem 

v tom v tom ve věku 

muži ženy 0 – 14 let 15 – 64 let 65 a více let 

Čebín 1 739 857 882 305 1 157 277 

Česká 982 463 519 155 649 178 

Hvozdec 292 138 154 43 201 48 

Chudčice 883 465 418 153 598 132 

Jinačovice 651 336 315 123 421 107 

Kuřim 10 900 5 329 5 571 2 052 7 132 1 716 

Lelekovice 1 828 899 929 332 1 183 313 

Moravské Knínice 872 424 448 140 571 161 

Rozdrojovice 941 465 476 164 627 150 

Veverská Bítýška 3 110 1 508 1 602 486 2 062 562 

Celkem 22 198 10884 11314 3953 14601 3644 

Zdroj: ČSÚ – Krajská správa ČSÚ v Brně    
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Podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let je 17,8 %, podíl obyvatel ve věku 65 a více let činil v roce 2013 

16,4% z celkového počtu obyvatel. Věková skupina 15 – 64 let tvoří 65,8 % z počtu obyvatel. Index 

stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0 – 14 let) je 92,2.  

Také nezaměstnanost se projevuje v potřebnosti některých sociálních služeb. Míra nezaměstnanosti 

vyjadřující podíl registrovaných uchazečů o zaměstnání a obyvatel ekonomicky aktivních činila  

ve správním obvodu v roce 2011 8,31%. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla ve správním obvodu 

v roce 2007, to je před hospodářskou krizí, kdy byla méně jak poloviční ve srovnání s rokem 2011.  

Tabulka 4 Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim v % 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% 7,97 7,25 6,36 5,43 4,05 4,48 8,87 8,82 8,31 

Zdroj: ČSÚ – Krajská správa ČSÚ v Brně/Správní obvody/Správní obvod ORP Kuřim/Časové řady podle ukazatelů/Míra  
           nezaměstnanosti podle správních obvodů ORP Jihomoravského kraje k 31.12. 
 

V následujícím roce došlo ke změně metodiky výpočtu nezaměstnanosti a údaje nejsou k dispozici. 
Byl zaveden nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných 
osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech 
obyvatel ve stejném věku. 
 

Tabulka 5 Podíl nezaměstnaných osob  

ORP / 

ukazatel 

Dosažitelní 

uchazeči 15 - 64 

Obyvatelstvo 15 

- 64 

Podíl 

nezaměstnaných 

uchazečů 

Volná místa 

Kuřim 839 14 601 5,7% 143 

Zdroj: MPSV/ Integrovaný portál MPSV/Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska 

Nezaměstnanost obyvatel ve správním obvodu ORP Kuřim byla v srpnu 2014 šestá nejmenší 
v Jihomoravském kraji z 21 obcí s rozšířenou působností. 
Všeobecně lze konstatovat, že demografické údaje ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Kuřim jednak sledují všeobecné trendy ve státě, kraji i okrese, např. prodlužující  
se průměrný věk obyvatelstva, ale jsou zde i specifika například značný podíl obyvatel  
ve věkové skupině 0 – 14 let. 
V ORP Kuřim žilo k datu 30.11.2014 4.595 dětí ve věku od 0 do 18 let. 
Demografické údaje o obyvatelstvu zjistitelné ze statistiky jsou důležité pro organizaci  
a fungování sociálních služeb. Poskytují informace o početnosti obyvatelstva, věkovém složení 
jednotlivých skupin obyvatel, o vzájemných vztazích mezi nimi a umožňují předpokládat vývojové 
tendence.  
ČSÚ však nevede údaje o konkrétní situaci občanů, o jejich sociálních, zdravotních, ekonomických  
i jiných potřebách. Zjištění těchto údajů zejména ve správním obvodu, v rozsahu potřebném  
pro plánování sociálních služeb, je záležitostí orgánů obcí a obce s rozšířenou působností i občanů.  
Specifický vliv bude mít i charakter sídel, kriminalita obyvatel, přítomnost národností a cizinců. Správní 
obvod se vyznačuje i velikou kompaktností, malým počtem obcí, což je určitou výhodou vůči územně 
rozsáhlým a na počet obcí značně velkým obvodům. Ze všech těchto údajů, možností obcí správního 
obvodu a podle potřeby i možností dalších zejména blízkých obcí s rozšířenou působností jsou 
připravována konkrétní nutná opatření a plánována budoucí opatření sociálních služeb. Zpravidla se 
jedná o dlouhodobá a finančně nákladná opatření, a proto si jejich stanovení vyžaduje shromáždění  
a analýzu všech nezbytných údajů.   
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5. Sociální služby působící ve správním obvodu ORP Kuřim 
 
Ve správním obvodu ORP Kuřim působilo k 31.12.2014 celkem 6 poskytovatelů sociálních služeb, 
z toho 1 poskytovatel sídlí přímo ve správním obvodu ORP Kuřim, ostatní poskytovatelé mají sídlo 
mimo region. Uvedení poskytovatelé poskytují ve správním obvodu ORP Kuřim celkem  
6 sociálních služeb. 
 

Seznam poskytovatelů působících ve správním obvodu ORP Kuřim  
 
se sídlem v ORP Kuřim: 
Centrum sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim 
 
se sídlem mimo ORP Kuřim: 
Dotyk II., o.p.s., Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice  
Slezská diakonie, Poradna rané péče Dorea, Kamenná 195/21, 639 00 Brno 
Spondea, o.p.s., Sýpky 25, 613 00 Brno 
Tyfloservis, o.p.s., Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno 
Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov 

 
Sociální služby působící v ORP Kuřim podle jejich druhu 
 
Služby sociální péče podle zákona o sociálních službách 
§ 40 
Pečovatelská služba 
(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám  
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase  
v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 
Poskytovatelé: 
Centrum sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace, ul. Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim – 
terénní, ambulantní forma 
Oblastní charita Tišnov, ul. Ráboňova 116, 666 01 Tišnov – terénní forma 

§ 44 
Odlehčovací služby 
(1) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující 
fyzické osobě nezbytný odpočinek. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činností. 
 
Poskytovatelé: 
Oblastní charita Tišnov, ul. Ráboňova 116, 666 01 Tišnov – terénní forma 
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Služby sociální prevence 
 
§ 54 
Raná péče 
(1) Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte  
ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé 
sociální situace. Služba je zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte  
s ohledem na jeho specifické potřeby. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Poskytovatelé: 

Poradna rané péče DOREA, Kamenná 195/21, 639 00  Brno-střed, Štýřice 639 00 

Dotyk II., o.p.s., se sídlem Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice 
 
 
 
§ 65 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové 
sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 
ohrožení jeho vývoje. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Poskytovatelé: 
Spondea, o.p.s., Sýpky 25, 613 00 Brno 
 
§ 70 
Sociální rehabilitace 
(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyku a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálu a kompetencí. Sociální 
rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb 
poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 
(2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto 
základní činnosti: 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích  
k sociálnímu začlenění, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí. 
(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně 
rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto základní 
činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
 
Poskytovatelé: 
Tyfloservis, o.p.s., Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno 
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6. Činnost organizací Jihomoravského kraje, školská zařízení a organizace 

    v Kuřimi 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA KUŘIM 
Příspěvková organizace, pod kterou spadá činnost mateřské školy (5 budov), školní jídelny - výdejny 
(4 výdejny) a školní jídelny. Sídlo ředitelství: Zborovská 887, 664 34 Kuřim, tel.: +420 541 320 368,   
e-mail: mskurim@mskurim.cz, web: www.mskurim.cz, ředitelka školy: Mgr. Lenka Slámová, 
zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Petra Vysloužilová. 
Zřizovatel: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim. 

Odloučená pracoviště: 
1. Zborovská 887, tel.: +420 541 230 368 
2. Jungmannova 885, tel.: +420 541 230 315 
3. Brněnská 1775, tel.: +420 541 214 364 
4. Komenského 1011, tel.: +420 541 230 636 
5. Kpt. Jaroše 147, tel.: +420 541 230 404 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUNGMANNOVA 
Příspěvková organizace, pod kterou spadá 1. - 9. ročník základní školy, školní družina a jídelna. Sídlo 
ředitelství: Jungmannova 813, 664 34 Kuřim, tel.: +420 541 230 342, e- mail: skola@zskj.cz, web: 
www.zskj.cz, ředitel školy: Mgr. Richard Mach, zástupkyně ředitele: Mgr. Ilona Mikelová, výchovná 
poradkyně: RNDr. Hana Bytešníková. 

Zřizovatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim. 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA 
Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy 1. - 9. ročníku (1 odloučené pracoviště, kde 
je 1. – 2.ročník), Sídlo ředitelství: Tyršova 1255, 664 34 Kuřim, tel.: +420 541 230 307  
e- mail: skola@zskurim.cz, web: www.zskurim.cz. Ředitel školy: Mgr. Stanislav Plchot, zástupkyně 
ředitele: Mgr. Tamara Martyninková, výchovná poradkyně: Mgr. Věra Blažková.  
Zřizovatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim. Adresa odloučeného pracoviště: 
Komenského 511, 664 34 Kuřim. 

 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KUŘIM 
Sídlo ředitelství: Zahradní 1529, 664 34 Kuřim, tel.: +420 541 420 061 – 62,  e-mail: 
zus.kurim@bo.orgman.cz, web: www.zus-kurim.cz. Ředitelka školy: Pavlína Zámečníková. Zřizovatel: 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.  
Škola sdružuje všechny čtyři umělecké obory - hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický. 
 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KUŘIM, s.r.o. 
Sídlo ředitelství: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim, tel.: +420 541 231 349, 541 231 038, e-mail: 
skola@zamekkurim.cz, web: www.zamekkurim.cz. Ředitelka školy: Ing. Hana Novotná. Jedná  
se o soukromou školu. Adresa domova mládeže: Blanenská 613, 664 34 Kuřim, Tel.: +420 541 102 
661.  
Společnost vykonává činnost střední školy, odborného učiliště, domova mládeže a školní jídelny. 
Obory SOŠ a SOU: Informační technologie, Ekonomika a podnikání, Mechanik elektrotechnik, 
Mechanik seřizovač, Elektrikář, Strojní mechanik, Obráběč kovu. 
 

DŮM  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE  KUŘIM 
Adresa ředitelství: Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim, kontakt: ředitelka Mgr. Ivana Zejdová, tel.: 
+420 541 230 763, e-mail: mddm.kurim@seznam.cz, web: www.ddmkurim.cz. Adresa odloučeného 
pracoviště: Legionářská 338, 664 34 Kuřim, tel.: +420 541 230 277.  
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. 
DDM Kuřim organizuje zájmové útvary pro děti, žáky, dospívající i dospělé v těchto oblastech: 
pohybové, tvořivé, ostatní. 

 
T. J. SOKOL KUŘIM 
Název zařízení: Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim, adresa: Tyršova 480, 664 34 Kuřim, kontakt: tel.: 
+420 736 781 965, Ing. Zdeňka Jeřábková – starostka, e-mail: tj.sokol.kurim@email.cz, web: 
www.tjsokolkurim.webnode.cz. 

mailto:mskurim@mskurim.cz
mailto:skola@zskj.cz
http://www.zskj.cz/
mailto:skola@zskurim.cz
http://www.zskurim.cz/
mailto:zus.kurim@bo.orgman.cz
http://www.zus-kurim.cz/
mailto:skola@zamekkurim.cz
http://www.zamekkurim.cz/
mailto:mddm.kurim@seznam.cz
http://www.ddmkurim.cz/
mailto:tj.sokol.kurim@email.cz
http://www.tjsokolkurim.webnode.cz/
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Provozované sporty: stolní tenis, tenis, sálová kopaná, nohejbal, volejbal, strečink, cvičení s hudbou, 
ženy, matky s dětmi, bojová umění, badminton, florbal aj. V areálu je také hřiště ve vlastnictví města 
na malou kopanou. Přes zimu pak do vyčerpání kapacity slouží tělocvična. 
 

OREL JEDNOTA KUŘIM 
Název zařízení: Orel jednota Kuřim, adresa: Křížkovského 55, 664 34 Kuřim, kontakt: starosta 
Vítězslav Nováček, tel.: +420 602 501 949, místostarosta Ing. Miluše Macková, e-mail: kurim@orel.cz 
web: orel.kurim.cz. 
Orel je sdružení, které se věnuje sportu, kultuře a práci s mládeží. Zabývá se i charitativní činností.  
V areálu je k dispozici víceúčelové hřiště s umělým povrchem, posilovna, spinning, malá tělocvična  
na stolní tenis, klubovna, malá tělocvična - herna. Provozuje: malou kopanou, florbal, plavání, stolní 
tenis, šachy, rekreační sporty, posilování, klub maminek. Organizuje: plesy, koncerty, cestopisné 
přednášky, zájezdy na poutě, charitativní sbírky. 

 
SPORTOVNÍ  KLUB  KUŘIM  
Adresa: U Stadionu 697/2, 664 34 Kuřim, kontakt: předseda Ing. Petr Ondrášek, tel.: +420 775 712,   
e-mail: petr.ondrasek@email.cz. 

 
JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR  
středisko Kuřim, adresa: Jungmannova 864, 664 34 Kuřim, kontakt: vůdce střediska Ing. Jiří Tauš, tel.: 
+420 776 715 713, e-mail: skautkurim@seznam.cz, web: www.skautkurim.cz.  

Volnočasové aktivity dětí a dospělých se zaměřením nejen na pobyt v přírodě. 
 
TJ SLOVAN KUŘIM - PODLESÍ 
Adresa: Dukelská 795, 664 34 Kuřim, kontakt: předseda  Ing. Aleš Sikora,  tel.: 608 661 139, e-mail: 
ales@sikora.cz 

FC KUŘIM 
Adresa: U Stadionu 1970, 664 34 Kuřim, kontakt: předseda Aleš Peřina, tel.: +420 733 668 635,  
e-mail: ales.perina@fckurim.cz, www. fckurim.cz. 
Děti, mládež, dospělí, sportovní aktivity. 
 

PLAVECKÝ KLUB KUŘIM 
Adresa: Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, kontakt: Jiří Voneš, tel.: +420 603 461 295, e-mail: 
jiri@vones.org,web: www.plaveckyklubkurim.cz. 

 
KUŘIMATA  O. S. 
Mateřské a rodinné centrum, občanské sdružení, adresa: Farského 481, 664 34 Kuřim, web: 
www.kurimata.webnode.cz, e-mail: kurimata@googlegroups.com. 
Mateřské centrum má za cíl vytvořit prostředí pro setkávání rodin s malými dětmi. Zaměřuje se 
především na rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. 
 

WELLNESS KUŘIM, s.r.o. 
Aquapark, krytý plavecký bazén, fitness, vodní relaxační procedury, restaurace a občerstvení, adresa: 
Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, e- mail: info@wellnesskurim.cz, web: www.wellnesskurim.cz, jednatel 
a manažer Ing. Jan Sojka. 
Zakladatel: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

 
FAMILY POINT 
Místo přátelské rodině, které bezplatně poskytuje:  
- možnost přebalení a nakrmení dětí 
- dětský koutek 
- informace, nasměrování a pomoc v oblastech života rodin 
Adresa: Wellness Kuřim, Blanenská 1082, web: www.familypoint.cz 
Přístup do budovy i do místnosti určené pro Family Point je bezbariérový. 
Provozní doba: 
pondělí - pátek od 8 do 21 hodin, sobota – neděle od 9 do 21 hodin 

http://www.skautkurim.cz/
http://www.plaveckyklubkurim.cz/
http://www.kurimata.webnode.cz/
mailto:info@wellnesskurim.cz
http://www.wellnesskurim.cz/
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7. Identifikace cílových skupin uživatelů pro další plánovací období: 

 
 senioři a osoby se zdravotním postižením 
 rodiny s dětmi 
 osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

 
Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením 
 

Priorita 1 Udržení a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Kuřim 

Priorita 2 Rozšíření činnosti Centra sociálních služeb Kuřim o pobytové služby 
 

Priorita 3 
Podpora aktivizačních činností pro seniory 
(nejedná se přímo o sociální službu) 

Priorita 4 
Zajištění sociální služby tísňové péče 
 

Priorita 5 
Podpora bezbariérovosti v Kuřimi  
(nejedná se přímo o sociální službu) 

Priorita 6 Poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro obyvatele městyse 
Veverská Bítýška DCHB Oblastní charitou Tišnov 

 

 

 
Cílová skupina: Rodiny s dětmi 
 

Priorita 1 
Podpora služeb určených rodinám – formou mateřského/rodinného centra 
(nejedná se o sociální službu) 

Priorita 2 
Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a 
spoluvytváření prostředí příznivého rodině – Family Point  
(nejedná se přímo o sociální službu) 

Priorita 3 

Psychologické poradenství a diagnostika zaměřená na sociálně-právní 
ochranu dětí a zdravé klima v rodinách, řešení sociálně-patologických jevů 
na školách 
(nejedná se přímo o sociální službu) 

Priorita 4 
Podpora sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží 
v nepříznivé životní situaci – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 
 
 
 

 
Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 

Priorita 1 
Podporované bydlení 
 

Priorita 2 
Podpora a pomoc při zajištění ubytování, sociální poradenství 
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Cílová skupina:  Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Priorita 1 
Udržení a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností (ORP) Kuřim 
 

Opatření 1.1 
Zvýšení personální kapacity a materiálního vybavení poskytovatele 
pečovatelské služby 
 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

Udržení a zkvalitnění pečovatelské služby. Priorita vychází ze zkušeností 
poskytovatele pečovatelské služby a poptávky uživatelů sociální služby. 

Dopad na cílovou 
skupinu 

– zvýšení kvality poskytované pečovatelské služby 
– uspokojení většího počtu zájemců o službu 
– zajištění služby na celém území správního obvodu 

Aktivity 

– nabídka rozšířených služeb v obcích správního obvodu ORP Kuřim 
prostřednictvím informačních letáčků s cílem zjistit konkrétní počty a 
požadavky uživatelů 

– informovat obyvatele správního obvodu o sociálních službách 
prostřednictvím kabelové televize, měsíčníku Zlobice, Konferencí Centra 
sociálních služeb Kuřim, obecních rozhlasů, internetových stránek měst 
a obcí ORP Kuřim, sociálních sítí a besed s občany, apod. 

– zvýšení počtu pečovatelek Centra sociálních služeb Kuřim dle potřeby  
o 1 pracovnici 

– realizace poskytování sociální služby 
– vyhodnocení sociální služby 

Časový 
harmonogram 

– nabídka služeb v obcích správního obvodu: 3 - 5/2015 
– přijetí nové pečovatelky – dle počtu klientů: 2015 - 2016 
– zveřejnění článku o pečovatelské službě ve Zlobici: 5/2015  
– poskytnutí rozhovoru pro kabelovou televizi: 6/2015, 4/2016 
– publikace informací na webu a sociálních sítích (novinky – příležitostně)  
– nabídka sociálních služeb na konferencích CSS Kuřim: 4x ročně  
– besedy s občany (průběžně) 
– realizace poskytování sociální služby: 2015 
– vyhodnocení sociální služby: ročně/únor 

Realizátoři a 
partneři 

Centrum sociálních služeb Kuřim, město Kuřim, obce správního obvodu 
ORP Kuřim 

Předpokládaný 
počet nových 
klientů 

10 

Finanční 
náklady(roční) 

560.000 Kč (mzda pečovatelky, nákup auta, pohonné hmoty) 

Předkládané 
zdroje financování 

Centrum sociálních služeb Kuřim, město Kuřim, dotace, obce správního 
obvodu, sponzoři 

Kritéria hodnocení 
– počet uživatelů 
– náklady na realizaci služeb 

Rizika realizace 
opatření 

– nevyužívání služby uživateli 
– nedostatek finančních prostředků 

 



 
 

19 
 

 

Cílová skupina:  Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Priorita 2 
Rozšíření činnosti Centra sociálních služeb Kuřim o pobytové 
služby 

Opatření 2.1 Prověření podmínek pro zřízení pobytové služby – odlehčovací služba 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

V rámci realizace zajistit komplexní péči o seniory a občany v pobytovém 
zařízení. 
V Kuřimi a celém správním obvodu chybí pobytové zařízení, obyvatelé se 
musí stěhovat mimo stávající bydliště a správní obvod.  

Dopad na cílovou 
skupinu 

– zajištění komplexní péče o cílovou skupinu 
– zkvalitnění života seniorů 
– pomoc rodinným příslušníkům v péči o blízké osoby (hlavně seniory) 

Aktivity 

– prověřit možnosti rozšíření činnosti Centra sociálních služeb Kuřim  
o pobytovou službu –  odlehčovací službu 

– zpracování analýzy podmínek a nákladů na zřízení a provoz, příp. studie 
proveditelnosti, s ohledem jak na podmínky zřízení, tak na podmínky 
dlouhodobé udržitelnosti financování provozu 

– projektová studie pro odlehčovací službu s možností nástavby  
a připojení k objektu DPS, Zahradní 1275, Kuřim s využitím prostor 
v objektu kotelny na ul. Nádražní 1262, Kuřim, kde by došlo 
k rekonstrukci zmíněného objektu 

– vyhodnocení získaných podkladů (analýz, studie proveditelnosti  apod.) 

Časový 
harmonogram 

– analýza, příp. studie proveditelnosti - 2015 
– projektová studie – 2 - 6/2015 
– zajistit finanční prostředky – dotace na rekonstrukci objektu, resp. 

nástavbu, kotelny a zřízení odlehčovací služby: 2016 a dotace na 
provoz odlehčovací služby 

– vyhodnocení analýzy, resp. studie proveditelnosti zahájení poskytování 
pobytové služby: 10/2016 

– vyhodnocení služby: 12/2016 

Realizátoři a 
partneři 

město Kuřim, Centrum sociálních služeb Kuřim 

Předpokládaný 
počet klientů 

10 - 15 

Finanční náklady 15 – 22,5 mil. Kč ( 1 lůžko/1,5 mil) 

Předpokládané 
zdroje financování 

Centrum sociálních služeb Kuřim, město Kuřim, dotace, sponzoři 

Kritéria hodnocení 

– dlouhodobá udržitelnost financování provozu služby z veřejných 
rozpočtů  

– počet uživatelů 
– dosažitelná kvalita služby 
– investiční náklady  
– porovnání podmínek zřízení a provozování služby se srovnatelnými 

městy 

Rizika realizace 
opatření 

– nezískání objektu k rozšíření činnosti o pobytové služby 
– nedostatek finančních prostředků z rozpočtu města a dotací 
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Cílová skupina:  Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Priorita 3 

 
Podpora aktivizačních služeb pro seniory  
(nejedná se přímo o sociální službu) 
 

Opatření 3.1 
Zajištění využití volného času seniorů  
 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

Zájmové volnočasové aktivity seniorů, zejména ve víceúčelovém sálu 
v objektu bývalé kotelny pod městskou knihovnou na ul. Popkova, příp. v 
budově Jungmannova 950, Kuřim  

Dopad na cílovou 
skupinu 

– sociální začlenění seniorů 
– zkvalitnění života seniorů 
– rozvoj společenských kontaktů seniorů 

Aktivity 

– průzkum zájmu o konkrétní volnočasovou aktivitu 
– sestavení plánu volnočasových aktivit na rok 
– realizace poskytování služby 
– vyhodnocení služby 

Časový 
harmonogram 

– průzkum zájmu o konkrétní aktivitu: vždy v lednu 
– sestavení plánu aktivit: vždy v únoru 
– realizace poskytování služby: 2 – 12/2015, 1 – 12/2016, 1 – 12/2017  
– vyhodnocení: 1x ročně ve 12. m. 

Realizátoři a 
partneři 

Centrum sociálních služeb Kuřim, město Kuřim 

Předpokládaný 
počet klientů 

25 

Finanční náklady 20.000 Kč  

Předpokládané 
zdroje financování 

Centrum sociálních služeb Kuřim, město Kuřim, dotace, sponzoři 

Kritéria hodnocení 
– počet uživatelů 
– náklady na realizaci služeb v přepočtu na počet uživatelů 
– četnost aktivit (minim. 6x ročně) 

Rizika realizace 
opatření 

– nevyužívání služby uživateli 
– nedostatek finančních prostředků 
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Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Priorita 4 Zajištění sociální služby tísňové péče 

Opatření 4.1 Zajištění sociální služby tísňové péče formou komunikační jednotky EMA-S 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

V rámci realizace zajistit poskytování tísňové péče prostřednictvím 
komunikačních jednotek pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
z Kuřimi.  

Dopad na cílovou 
skupinu 

– zvýšení bezpečí osaměle žijících seniorů a osob se zdravotním 
postižením 

– umožnění setrvání v přirozeném prostředí uživatelů 
– snížení dopadu následků náhlých zdravotních příhod pro uživatele 

Aktivity 

– propagace služby 
– uzavření smlouvy o poskytování služby s uživateli 
– zajištění poskytování sociální služby a právní ošetření vzájemných 

vztahů 
– výběr jednorázového nájemného od uživatelů 
– úhrada poplatku za využívání služeb tísňové péče 
– realizace poskytování sociální služby 
– vyhodnocení sociální služby 

Časový 
harmonogram 

– realizace poskytování sociální služby 
– vyhodnocení sociální služby: 1x ročně 

Realizátoři a 
partneři 

město Kuřim, odbor sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim 

Předpokládaný 
počet nových 
klientů 

4 

Finanční náklady 
– 19.200,- Kč náklady na nákup komunikačních jednotek 
– platba ze strany uživatelů paušálně za využití služby 
– úhrada měsíčního poplatku za využívání služeb tísňové péče 

Předpokládané 
zdroje financování 

město Kuřim, uživatelé služby 

Kritéria hodnocení 
– zavedení služby 
– počet uživatelů 
 

Rizika realizace 
opatření 

– nevyužívání služby uživateli 
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Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Priorita 5 Podpora bezbariérovosti v Kuřimi 

Opatření 5.1 Úpravy dopravních projektů s ohledem  na dosažení bezbariérovosti 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

V rámci realizace opatření bude pokračovat spolupráce s Odborem 
investičním MěÚ Kuřim (dále jen OI MěÚ) při realizaci dílčích aktivit území 
města Kuřim týkajících se chodníků a přechodů pro pěší. 

Dopad na cílovou 
skupinu 

– snadnější dostupnost různých institucí v Kuřimi pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory 

– bezpečný pohyb osob se zdravotním postižením a seniorů po území 
města Kuřim 

– zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením 
– snížení rizika úrazů 

Aktivity 

– jednání zástupců koordinační skupiny pro komunitní plánování 
sociálních služeb (KPSS) se zaměstnanci OI MěÚ Kuřim  

– realizace vybraných opatření k zajištění bezbariérovosti 
– projednávání opatření doporučených koordinační skupinou v dopravní 

komisi RM Kuřim (přechodů pro pěší na ul. Tišnovská, Tyršova, Luční, 
Buďárkova, u lékárny, světelná křižovatka, Michl Motorsport, ul. 
Hybešova, u kruhového objezdu – rok 2015,  

– realizace investičních akcí týkající se přechodu pro pěší na ul. 
Legionářská – rok 2016) 

– vyhodnocení konkrétních opatření  

Časový 
harmonogram 

– projednání v dopravní komisi RM a RM – vždy v prosinci – lednu 
následujícího roku 

– realizace vybraných opatření - průběžně 

Realizátoři a 
partneři 

Koordinační skupina pro KPSS Kuřim, OI MěÚ Kuřim, město Kuřim 

Předpokládaný 
počet klientů 

Neurčeno (obyvatelé a návštěvníci města) 

Finanční náklady Podle schválených opatření  

Předpokládané 
zdroje financování 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Kritéria hodnocení 
– počet opatření  
– náklady na realizaci akce 

Rizika realizace 
opatření 

– nerealizování  
– nedostatek finančních prostředků 
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Cílová skupina:     Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Priorita 6 

Poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro obyvatele 
městyse Veverská Bítýška Oblastní charitou Tišnov 
 

Opatření 6.1 
Zajištění a poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro obyvatele 
městyse Veverská Bítýška Oblastní charitou Tišnov 
 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

V rámci realizace opatření bude pokračovat spolupráce městyse Veverská 
Bítýška s Oblastní charitou Tišnov při zajištění a poskytování pečovatelské 
a odlehčovací služby pro obyvatele městyse Veverská Bítýška. 

Dopad na cílovou 
skupinu 

– zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením 
– pomoc pečujícím osobám 
– setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením v přirozeném 

sociálním prostředí    

Aktivity 
– realizace: od r. 2015  
– vyhodnocení 1x ročně 

Realizátoři a 
partneři 

 Oblastní charita Tišnov, městys Veverská Bítýška    
 

Předpokládaný 
počet klientů 

15 

Finanční náklady 534.000,- Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

MPSV, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Oblastní charita Tišnov, dotace, 
sponzoři, příspěvky od uživatelů, Úřad práce ČR, dary 

Kritéria hodnocení 
–   počet uživatelů 
–   náklady na realizaci služeb 

Rizika realizace 
opatření 

–   nevyužívání služby uživateli 
–   nedostatek finančních prostředků  
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Cílová skupina:  Rodiny s dětmi 

Priorita 1 
Podpora služeb určených rodinám s dětmi – formou 
mateřského/rodinného centra 
/nejedná se přímo o sociální službu/ 

Opatření 1.1 
Podpora aktivit organizovaných maminek s malými dětmi 

Opatření 1.2 
Zjistit zájmové skupiny věnující se rodičům s dětmi v Kuřimi, jejich potřeby  
a aktivity. 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

Podpora činnosti mateřského/rodinného centra 

Dopad na cílovou 
skupinu 

– rozvoj společenských kontaktů uživatelů 
– předávání vzájemných zkušeností – výchova a výživa dětí 
– získání materiální pomoci – burzy dětského oblečení 

 

Aktivity 
– realizace aktivit maminek s dětmi 
– vyhodnocení realizace akce 

Časový 
harmonogram 

– realizace aktivit maminek s dětmi: od 1/2015 
– vyhodnocení realizace akce: 1x ročně 

Realizátoři a 
partneři 

město Kuřim, spolek KuřiMaTa, koordinační skupina pro KPSS Kuřim   

Předpokládaný 
počet klientů 

30 

Finanční náklady 40 000 Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

město Kuřim, příspěvky uživatelů rodinného/mateřského centra na provoz  

Kritéria hodnocení 
– počet uživatelů 
– četnost aktivit maminek s dětmi 
– náklady na realizaci opatření 

Rizika realizace 
opatření 

– nevyužívání služby 
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Cílová skupina:  Rodiny s dětmi 

Priorita 2 

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování 
rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině – Family 
Point 
(nejedná se přímo o sociální službu) 

Opatření 2.1 

Podpora činnosti „Family Pointu“  –  místo pro rodinu, jenž má za cíl vytvořit 

zázemí pro rodiče s dětmi, které jim usnadní péči o děti při vyřizování svých 

záležitostí na úřadě a ve městě. 

Popis opatření a 
zdůvodnění 
 

V rámci realizace opatření bude pokračováno ve spolupráci s vedením 

Wellness Kuřim při realizaci projektu, případně zjišťování dalších možností 

pro rozvíjení služby   

Dopad na cílovou 
skupinu 

-   kultivovaný prostor pro péči o dítě (nakrmení, přebalení) 
-   dětský koutek pro klidovou činnost  
-   bezbariérový přístup 
-   bezplatný přístup na internet 
-   rozvoj společenských kontaktů uživatelů 

 

Aktivity 
 
 

-  vybavení potřebnými věcmi 
-  vyhodnocení realizace akce 
-  podání žádosti o dotaci 

Časový 
harmonogram 

- realizace projektu Family Point 
- vyhodnocení realizace: 1x ročně  

Realizátoři 
projektu 

- koordinační skupina pro KPSS Kuřim, Wellness Kuřim 

Předpokládaný 
počet klientů 

50 

Finanční náklady 5.000 Kč 

Předpokládané 
zdroje 
Financování 

město Kuřim, Wellness Kuřim 

Kritéria hodnocení 
- počet uživatelů 
- náklady na realizaci opatření 

Rizika realizace 
opatření 

- neschválení dotace 
- nevyužívání služby 
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Cílová skupina:   Rodiny s dětmi 

Priorita 3 
Psychologické poradenství a diagnostika zaměřená na sociálně-
právní ochranu dětí a zdravé klima v rodinách 
(nejedná se přímo o sociální službu) 

Opatření 3.1 

Zajištění psychologického poradenství a diagnostiky zaměřené  

na individuální, párovou a rodinnou terapii. Psychologická diagnostika  

a vyšetření, zpracování odborných zpráv podle požadavků orgánu sociálně- 

právní ochrany dětí (OSPOD), psychoterapie. 

Popis opatření a 
zdůvodnění 
 

V rámci realizace uzavřena smlouva o spolupráci s psychologem. Nutnost 

práce s narušenými rodinami, ochrana dětí, terapeutická pomoc 

v mezilidských vztazích. 

Aktivity 

Uzavřena smlouva o spolupráci v roce 2009. Pokračování v realizaci 

smluvních vztahů.  

Časový 
harmonogram 

Pokračování spolupráce s psychologem v období r. 2015-2017. 

Dopad na cílovou 
skupinu 

– psychologické poradenství a diagnostika individuální 
– psychologické poradenství a diagnostika rodinného prostředí 
– terapeutická práce s rodinami 
– poradenství v náhradní rodinné péči  

Realizátoři 
projektu 

město Kuřim, odbor sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim 

Předpokládaný 
počet klientů 

 120 klientů/rok 

Finanční náklady      150 000 Kč 

Předpokládané 
zdroje 
financování 

  Rozpočet města, spolufinancování obcí správního obvodu  

Kritéria hodnocení 
– počet klientů 
– náklady na realizaci akce 

Rizika realizace 
opatření 

– nedostatek finančních prostředků  
– špatná koordinace požadavků na poradenskou službu 
– nadužívání služby  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi 

Priorita 4 
Podpora sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a 
mládeží v nepříznivé životní situaci – nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 

Opatření 4.1 
Zajištění služby sociální prevence formou nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež prostřednictvím Oblastní charity Tišnov  

Popis opatření a 
zdůvodnění 

V rámci realizace opatření bude zajištěno a finančně podporováno 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

Dopad na cílovou 
skupinu 

– ovlivňování volného času neorganizované mládeže pozitivním směrem 
– včasné zachycení problémů  
– zlepšení kvality života uživatelů předcházením nebo snížením sociálních 

a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života 
– vytváření podmínek k řešení nepříznivé sociální situace 

Aktivity 

– žádost o zpracování analýzy podmínek provozování a projektové studie 
pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

– zajištění spoluúčasti na finančních nákladech služby 
– rekonstrukce objektu  
– zajištění poskytování sociální služby a právní ošetření vzájemných 

vztahů 
– zajištění vybavení 
– propagace služby  
– realizace poskytování sociální služby 
– vyhodnocení sociální služby 

Časový 
harmonogram 

– zajištění poskytování sociální služby a právní ošetření vzájemných 
vztahů: 1 – 6/2015 

– realizace poskytování sociální služby 
– vyhodnocení sociální služby: 1x ročně 

Realizátoři a 
partneři 

město Kuřim, odbor sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim, Oblastní charita 
Tišnov 

Předpokládaný 
počet klientů 

100 v průběhu kalendářního roku   

Finanční náklady 

– 20% spoluúčast města na finančních nákladech služby (cca 180 tis. Kč); 
vychází z metodiky KÚ JMK 

– bezplatné užívání nebytového prostoru 
 

Předpokládané 
zdroje financování 

město Kuřim, Jihomoravský kraj, Oblastní charita Tišnov,  sponzoři, dary, 
dotace, sbírky 

Kritéria hodnocení 

– počet uživatelů 
– hodnocení uživatelů  
– náklady na realizaci služby 
 

Rizika realizace 
opatření 

– nedostatek finančních prostředků na provoz 
– neúspěch jednání o zajištění poskytovatele sociální služby 
– nevyužívání služby uživateli 
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Cílová skupina:      Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Priorita 1 Podporované bydlení  

Opatření 1.1 
Zajištění bydlení mladým lidem po ukončení ústavní výchovy, případně 
pěstounské péče a jejich zařazení do samostatného života; poradenská 
činnost 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

Podpora a pomoc spočívá především v poskytnutí podporovaného bydlení  
v samostatném bytě na základě nájemní smlouvy mladým lidem 
opouštějícím dětské domovy, výchovné ústavy, případně odcházející  
z pěstounských rodin po dosažení zletilosti nebo po dokončení studia. 
Cílená poradenská činnost. Vyčlenění bytu do dispozice odboru sociálních 
věcí a prevence pro uvedený účel. 

Aktivity 

– vyčlenění malometrážního bytu k dispozici odboru sociálních věcí  
a prevence (OSVP) pro podporované bydlení  

– vybavení bytu (nábytek, vařič, chladnička) 
– uzavírání nájemní smlouvy  
– realizace poskytování sociální služby 
– vyhodnocení sociální služby    

Časový 
harmonogram 

– realizace sociální služby 
– vyhodnocení sociální služby: ročně 

Realizátoři  
partneři 

 město Kuřim, Odbor sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim,     
 obce příslušné trvalému bydlišti uživatele 

Předpokládaný 
počet klientů 

1 až 2 

Finanční náklady  10 000 Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

–   město Kuřim, humanitární sbírky, sponzoři 

Kritéria hodnocení 
–   počet uživatelů 
–   náklady na realizaci služeb 

Rizika realizace 
opatření 

–   nevyužívání služby uživateli, nezájem uživatelů  
–   vysoké nájemné a náklady za užívání bytu  
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Cílová skupina:  Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Priorita 2 Podpora a pomoc při zajištění ubytování, sociální poradenství 

Opatření 2.1 
Zajištění ubytovacích kapacit pro osoby bez domova – jednotlivce, rodiny  
s dětmi; poskytnutí základního sociálního poradenství, komplexní soc. 
práce 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

Podpora a pomoc spočívá především v poskytnutí ubytování osob 
ohrožených sociálním vyloučením. Poradenská činnost, aktivizační činnosti. 

Dopad na cílovou  
skupinu 

– zkvalitnění života osob cílové skupiny 
– zajištění základních životních potřeb 
– pomoc osobám komplexní poradenskou činností 

Aktivity 

– vyčlenění bytu k dispozici OSVP pro zajištění ubytovacích kapacit, 
dokončení rekonstrukce bytu 

– vybavení bytu (nábytek, sporák, chladnička, kuchyňská linka) 
– uzavírání nájemní smlouvy   
– realizace poskytování sociální služby 
– vyhodnocení sociální služby    
– poskytnutí základního sociálního poradenství 
– komplexní sociální práce 

Časový 
harmonogram 

– realizace sociální služby   
– vyhodnocení sociální služby: ročně 

Realizátoři a 
partneři 

 město Kuřim, odbor sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim,     
 obce příslušné trvalému bydlišti uživatele 

Předpokládaný 
počet klientů 

5 

Finanční náklady  25.000 Kč/ročně 

Předpokládané 
zdroje financování 

–   město Kuřim, humanitární sbírky, sponzoři 

Kritéria hodnocení 
–   počet uživatelů 
–   náklady na realizaci služeb 
–   úroveň spolupráce cílové skupiny s poskytovatelem služby 

Rizika realizace 
opatření 

–   nevyužívání služby uživateli, nezájem uživatelů 
–   vysoké nájemné a náklady za užívání bytu  
–   nedostatečná spolupráce ze strany klientů 
–   nezájem o řešení osobní situace, neschopnost spolupráce       
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8. Sledování, vyhodnocování a aktualizace komunitního plánu 
 
Realizace 
Na realizaci navržených cílů se budou dle svých možností podílet město Kuřim a poskytovatelé 
sociálních služeb. Pro sledování plnění a aktualizaci plánu je žádoucí, aby organizační struktura  
KPSS (tj. koordinační skupina a externí supervize procesu) zůstala zachována. 
 
Monitorování 
Samotné monitorování je velmi důležitou činností a nedílnou součástí procesu podílejícím se  
na úspěchu a efektivitě procesu plánování sociálních služeb. Bude sestaven plán práce s půlročním 
časovým harmonogramem, podle kterého bude KPSS pokračovat. Monitorování se děje v průběhu 
plnění plánu a přináší informace, které lze aktuálně zapracovat do plánu. Základními ukazateli 
monitorování a vyhodnocování je rozpracované opatření každé priority KP (viz. tabulky opatření), kde 
jsou podrobně uvedeny: 
 

- popis opatření a jeho dílčích aktivit 
- předpokládané dopady 
- časový horizont realizace 
- odhad finanční náročnosti a hlavní finanční zdroje 
- předpokládaní realizátoři 
- hodnotící kritéria 
 

Výstupem průběžného monitorování bude zpráva, která přinese cenné informace pro další postup 
v plánování – možnost identifikovat a zaznamenávat postupy, které byly navrženy správně a efektivně 
či naopak nevhodně.  
 
Vyhodnocení 
Vyhodnocení se uskuteční po uplynutí plánovacího období a bude se týkat celého plánu (na rozdíl  
od monitorování, kde sledujeme plnění konkrétních opatření a aktivit). Vyhodnocení a revize 
stávajícího plánu ve své podstatě otevře další plánovací cyklus a stane se první částí přípravy další 
verze plánu. Průběžné vyhodnocení situace v poskytování sociálních služeb, potřeb obyvatel města  
a plnění plánu bude probíhat na pravidelných jednáních koordinační skupiny. 
 
Účelem vyhodnocení bude zjistit: 
 

- co se změnilo v prioritních oblastech, 
- zda uskutečněné aktivity byly efektivní a účinné, 
- zda se neobjevily nové oblasti a témata, 
- zda se systém, nabídka či kvalita poskytovaných služeb posunuly ve směru priorit 

 
 
 

8.1. Aktualizace komunitního plánu 
 
Komunitní plán je „živý dokument“. Jeho pravidelná aktualizace umožní přizpůsobení plánu novým 
podmínkám a trendům. Aktualizace bude probíhat pravidelně jednou za rok v těchto krocích: 
 
· aktualizace sociálně demografické analýzy – dle potřeby 
· stanovení cílů opatření pro další období 
· dopracování podrobných analýz pro jednotlivá opatření – dle potřeby 
· návrh priorit a opatření 
 
Institucionální zajištění: 
Aktualizaci komunitního plánu bude zajišťovat koordinační skupina pro komunitní plánování sociálních 
služeb ve spolupráci s dalšími subjekty působící v oblasti sociální péče a ve spolupráci s věcně 
příslušnými odbory MěÚ Kuřim, Radou města Kuřimi a jejími poradními orgány.  
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8.2. Doporučení a připomínky pro krajskou úroveň KPSS 
 
Vliv na realizaci a plnění tohoto plánu bude mít bezesporu také Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb Jihomoravského kraje pro období 2015 – 2017. 
 
Vzájemná provázanost plánovacích procesů bude probíhat vždy při tvorbě monitorovacích zpráv jako 
podkladů pro aktualizaci krajského Střednědobého plánu rozvoje na následující rok.  
 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnocení 4. komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Kuřim pro období 2015 – 2017: 

Priorita č. 4 Podpora sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží 

v nepříznivé životní situaci – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) 

cílové skupiny – rodiny s dětmi. 

V souvislosti s realizací této priority byla v roce 2014 navázána spolupráce s poskytovatelem 

služby Oblastní charitou Tišnov, která by tuto službu v Kuřimi zajišťovala 2x týdně 

v celkovém rozsahu 12 hodin. Pro účely zřízení tohoto typu služby byla jako nejvhodnější 

možný prostor navržena bývalá kotelna na ul. Nádražní v Kuřimi.  

V září 2014 vyslovilo Zastupitelstvo města Kuřimi pod č. 1153/2014 souhlas s využitím 

kotelny na ul. Nádražní v Kuřimi pro účely zřízení NZDM.  

Dne 20.11.2014 byla na MěÚ Kuřim doručena petice občanů města Kuřimi, v níž bylo 

požadováno zrušení rozhodnutí zastupitelstva města o zřízení NZDM v kotelně na ulici 

Nádražní v Kuřimi. Jako důvod byly uváděny obavy z toho, že by se mohl sousední dům 

s pečovatelskou službou (CSS Kuřim, Zahradní 1275/10, Kuřim) stát terčem útoků různých 

nepřizpůsobivých občanů. Na základě této petice bylo v měsíci lednu 2015 předmětné 

rozhodnutí ZM zrušeno. 

V srpnu 2016 byla v objektu bývalé kotelny na ul. Nádražní, na základě schválení rady 

města, pořízena studie Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, podle níž jsou náklady  

na rekonstrukci předpokládány ve výši 5 mil. Kč. Byla navázána spolupráce s novým 

poskytovatelem této služby, a to s SOS dětské vesničky, z.s., Borůvková 506/9, 621 00  

Brno, který by provoz služby zajišťoval prostřednictvím dotace. Tato dotace by podstatnou 

měrou (cca 80 %) pokryla mzdové a provozní náklady zařízení. Město Kuřim by se cca 20 % 

podílelo na financování provozu, hradilo energie, poskytlo zdarma prostory. 

 V září 2016 zastupitelé opětovně projednávali materiál týkající se vzniku NZDM v budově 

bývalé kotelny, bylo přijato usnesení následujícího znění:  

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Komunitního plánu sociálních služeb 2015 - 2017, 

spočívající ve vypuštění bodu "Cílová skupina: Rodiny s dětmi, Priorita 4, Podpora 

sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci - 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" bez náhrady. 


