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2. Usnesení Zastupitelstva města Kuřimi 

 
Materiál byl postupně projednáván v orgánech města Kuřimi 
Rada města Kuřimi datum: 22. 11. 2017 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi datum: 12. 12. 2017 
 

Znění usnesení č. 1145/2017: Zastupitelstvo města schvaluje 5. komunitní plán sociálních 
služeb a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro 
období 2018–2020. 

3. Zpracovatelský tým 

 
Na zpracování a přípravě podkladů pro plánování sociálních služeb, jejich rozvoje  
a souvisejících aktivit v celém obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim se podílelo v roce 
2017 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 souhrnného dokumentu 5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících 
aktivit zpracovali a celý proces plánování sociálních služeb koordinovali:  
Bc. Taťána Sojková, vedoucí odboru sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, 
Mgr. Aneta Novotná, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, OSVP Městský 
úřad Kuřim, 
PhDr. Miloslava Bártová, ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, 
Josef Kráčman, člen koordinační skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb. 

  
Sociální služby mohou být poskytovány kvalitně a efektivně pouze za předpokladu, pokud 
existuje účinná spolupráce mezi všemi sektory společnosti. Zpracovatelský tým komunitního 
plánování bude usilovat o dosažení této spolupráce a řešení přesahů do dalších oblastí 
(bezbariérovost, podpora rodin s dětmi, odstraňování sociálních rizik atd.), a to v rámci 
postupného naplňování 5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit. 

4. Členové koordinační skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb  

a souvisejících aktivit 

 
PhDr. Miloslava Bártová 
Jan Dvořák 
Mgr. Michaela Kalinová 
Josef Kráčman 
Mgr. Vítězslava Kubíková 
Marta Mikšová 
Ing. Petr Němec 
Mgr. Aneta Novotná 
Bc. Kateřina Rovná 
Bc. Taťána Sojková 
Alena Szabóvá 
Mgr. Alena Trtílková 
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5. Organizační struktura procesu KPSS 

 

 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUŘIMI 

politické projednávání a rozhodování 

              ↕ 

RADA MĚSTA KUŘIMI 

projednávání a rozhodování 

↕ 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A PREVENCE 

konzultace, data, zjišťování potřeb, příprava materiálů k projednávání rady a zastupitelstva 

↕ 

KOORDINAČNÍ SKUPINA 

zástupci zadavatele, poskytovatelů a uživatelů 

↕ 

CÍLOVÉ SKUPINY 

               _____________________│______________________ 

  │      │           │ 

Senioři a zdrav. postižené osoby Rodiny s dětmi a mládež Osoby sociálně vyloučené 
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6. Kontext zpracování komunitního plánu sociálních služeb 
 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 
 

Komunitní plánování sociálních služeb je způsob plánování sociálních služeb na úrovni obcí 
nebo krajů tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. 
Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na zapojování všech, kterých se 
zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat  
a podporován. 
 
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). Následně se 
stanovují priority, tj. co se bude řešit dříve a co později. Podstatným rysem komunitního 
plánu je, že výsledky těchto procesů jsou trvale udržitelné, nejde o nahodilou jednorázovou 
činnost. Důraz se klade jak na výsledný produkt (komunitní plán), tak i na samotný proces, 
díky kterému je umožněna lepší spolupráce všech zainteresovaných subjektů.  
 
Všechny subjekty, které působí v oblasti sociální péče, jsou do procesu plánování 
zapojovány. Město Kuřim jako zadavatel služeb, poskytovatelé služeb, pečovatelé  
i uživatelé.  Jejich cílem je společné hledání možností a zlepšení kvality sociálních služeb.  
 
V rámci procesu komunitního plánování lze zjistit odpovědi na důležité otázky, které se týkají 
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. 

 

Přínos komunitního plánování pro uživatele je zřejmý:  

 kvalitní a dostupné služby;  

 lepší informovanost; 

 plán může reagovat nejen na jejich potřeby v současné chvíli, ale také na měnící se  
a vyvíjející se potřeby v čase. 

 
Přínos komunitního plánování pro obec:  

 lepší systém služeb, který je schopen reagovat na změny; 

 finanční prostředky jsou vynakládány pouze na takové služby, které lidé skutečně 
potřebují; 

 nové nápady; 

 nové možnosti spolupráce; 

 nové zdroje financování. 
 
 

Legislativa 
 

Na základě ustanovení § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále zákon o sociálních službách) s účinností od 1. 1. 2007 je 
působnost obce při zajišťování sociálních služeb vymezena takto: 
Obec: 
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém 
území, 
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b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 
na svém území, 
c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při 
zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem 
a osobou, 
d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 
poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou 
poskytovány sociální služby, 
e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních 
služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto 
potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích, 
f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem 
sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb 
osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. 
 
 
Dále podle ustanovení § 95 písmena a) – e) zákona o sociálních službách je úprava 
působnosti kraje obsažena 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. 
 
 
Ve vztahu k obcím bývá proces plánování sociálních služeb dáván do souvislosti 
s ustanovením § 35 odstavce 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. 
 
 
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. 
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Proces komunitního plánování je v návaznosti na zmiňovaný zákon na území obce 
s rozšířenou působností Kuřim realizován od roku 2007, a to z důvodu lepší koordinace  
a řízení sociálních služeb.  
 
V souvislosti s reformou sociálních služeb a transferem odpovědnosti a zabezpečením 
služeb na místní a regionální úroveň se začalo rozvíjet komunitní plánování sociálních 
služeb.  
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.  
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7. Proces plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
 

V roce 2004 byl v Jihomoravském kraji zahájen proces komunitního plánování sociálních 
služeb, jehož cílem je zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšířit jejich nabídku 
takovým způsobem, který by odpovídal potřebám a dostupným zdrojům. V rámci uvedeného 
procesu začal Jihomoravský kraj (dále JMK) podporovat spolupodílení se všech účastníků 
systému sociálních služeb, jedná se o uživatele, poskytovatele a zadavatele, a to do přípravy 
a realizace plánu sociálních služeb, a tím tak zvyšovat rostoucí podíl občanů  
na rozhodovacím procesu o způsobu, který je zabezpečuje na celém území kraje. 
 
V JMK je proces plánování sociálních služeb založen na vzájemné spolupráci kraje a 21 obcí 
s rozšířenou působností (dále ORP). Proces komunitního plánování je ve všech 21 obcí 
s rozšířenou působností realizován na základě smluv s krajem. Jihomoravský kraj vymezuje 
rámcové strategie, obce metodicky vede, s výstupy od obcí pracuje a propojuje je 
s financováním. V rámci procesu komunitního plánování obce deklarují potřebnost  
a finanční podporu služeb, na základě toho jsou pro kraj v otázce nastavení a financování 
sítě potřebnými partnery. Prostřednictvím smluvního zakotvení má tato strategie politickou 
podporu, dává možnost k optimalizování podoby sítě sociálních služeb, a to v souvislosti  
s potřebami a prioritami na místní úrovni a současně s tím zaručuje stabilitu financování 
služeb, které jsou potřebné.  
 
Na základě vzájemné spolupráce vznikl pro období 2009–2011 první Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Podstatná část dokumentu byla 
tvořena průřezovými prioritami a prioritami pro jednotlivé cílové skupiny, které vymezovaly 
témata a problémy a byly brány v úvahu jako nedostatečně řešené. 
 
V roce 2010 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. 
 
Druhý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje vznikl  
na období let 2012–2014. Aktuálnost tohoto rámcového dokumentu byla zajišťována 
prostřednictvím jednoletých akčních plánů. Vyplývající potřeba zaměření se na doložení 
potřebnosti rozvojových záměrů sociálních služeb a reálnost plánu finančního zajištění 
služby vyvstala z výstupů realizace předchozího střednědobého plánu. Z tohoto důvodu byla 
pozornost strategie v daném období zaměřena na podporu a nastavení procesů 
propojujících potřebnost, kvalitu a finanční udržitelnost systému služeb v kraji. Důraz se 
dával především na provázání procesu plánování a financování sociálních služeb.  
 
Realizace analýzy sítě sociálních služeb spojená s nastavením pravidel, kritérií a ukazatelů 
pro hodnocení a financování sociálních služeb v JMK zásadně ovlivnila podobu plánovacích 
procesů v kraji. Tato aktivita, která probíhala v letech 2012–2013, vyústila v přijetí Metodiky 
hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních 
služeb v Jihomoravském kraji (dále jen Metodika). 
 
Procesy síťování a optimalizace na úrovni JMK a síťování sociálních služeb na úrovni 
jednotlivých okresů se začaly uskutečňovat přijetím Metodiky. V okresních týmech jsou 
zastoupeni političtí i odborní zástupci ORP, kteří v rámci procesu komunitního plánování 
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. 
 
Třetí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji byl schválen  
na období let 2015–2017. Na toto období byla cílem strategie optimalizace stávající sítě 
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sociálních služeb s ohledem na reálné potřeby, kvalitu, efektivitu poskytované péče  
a finanční udržitelnost podporovaného systému. Jako v minulých letech byly konkrétní kroky 
zmíněné strategie naplňovány prostřednictvím akčních plánů. V roce 2016 bylo novinkou  
ve financování sociálních služeb, která se objevila i ve strategickém plánování, nastavení 
systému financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji v souladu s pravidly veřejné 
podpory a s uplatněním principu vyrovnávací platby. Konkrétní opatření se promítlo  
do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016. Opatření 
mělo za cíl nastavit pravidla financování sociálních služeb tak, aby byly zachovány zásady 
veřejného financování sociálních služeb a jejich soulad s pravidly veřejné podpory  
a veřejného zadávání, a to s ohledem na legislativu platnou v České republice, Evropské unii 
i k očekávaným trendům ve vývoji evropských pravidel veřejné podpory a veřejného 
zadávání. 
 
V pořadí další, čtvrtý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji  
na období 2018–2020 je východiskem z vyhodnocení realizace předchozích střednědobých 
plánů a reflektuje potřebné změny v nastavení, řízení a financování krajské sítě sociálních 
služeb. Současně jsou brány v úvahu aktuální trendy v sociální oblasti na úrovni České 
republiky. Na tvorbě strategie se podíleli členové pracovních skupin, zodpovědní pracovníci 
zapojení v místních procesech komunitního plánování jednotlivých obcí s rozšířenou 
působností a další osoby zapojené prostřednictvím připomínkování. Strategie má za cíl  
na následující období optimalizaci stávající sítě sociálních služeb s ohledem na reálné 
potřeby, kvalitu, efektivitu poskytované péče a finanční udržitelnost podporovaného systému.  
 
Navržená strategie bude naplňována prostřednictvím jednoletých akčních plánů, které 
strategii konkretizují na daný rok. Díky tomu bude možné průběžně ověřovat nastavenou síť 
služeb a její modifikaci v návaznosti na doloženou potřebnost dalšího rozvoje a dostupné 
finanční zdroje. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji 1x 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.  
 
Strategický dokument projednala Rada Jihomoravského kraje a doporučila ke schválení dne  
1. 6. 2017 usnesením č. 1542/17/R20. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje materiál  
v konečné podobě schválilo dne 22. 6. 2017 usnesením č. 470/17/Z6.1 

  

                                                           
1
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018-2020  
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8. Komunitní plánování v Kuřimi 
 

Pro období let 2018–2020 byl schválen již pátý Komunitní plán sociálních služeb  
a souvisejících aktivit, jedná se o strategický dokument, který udává směr rozvoje sociálních 
služeb a souvisejících aktivit obce s rozšířenou působností Kuřim.  
 
Návaznost plánu je 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. 
 
Další návaznost má také na priority plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 
V rámci správního obvodu město Kuřim usilovně spolupracuje i na meziobecní úrovni  
a spolupracuje i s týmem zřízeným Magistrátem města Brna v rámci Brněnské metropolitní 
oblasti.  
 
V rámci sociálních služeb je stanovena síť sociálních služeb na období jednoho roku, která 
se každoročně aktualizuje. Rada města Kuřimi ji doporučuje ke schválení a Zastupitelstvo 
města Kuřimi ji schvaluje na svém zasedání. Na základě toho je navázána v této oblasti 
spolupráce s poskytovateli a sociální služby jsou tak dodavatelsky zajišťovány ve městě 
Kuřimi a správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim. S poskytovateli jsou 
uzavírány veřejnoprávní smlouvy. 
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9. Vnější a místní demografické podmínky pro komunitní plánování  
 

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu organizačně zajišťuje Městský 
úřad Kuřim. Městský úřad Kuřim je pověřeným obecním úřadem a od 1. 1. 2003 úřadem 
obce s rozšířenou působností. V čele úřadu stojí starosta. Městský úřad dále tvoří 
místostarosta, tajemník a pracovníci úřadu. 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, které mu uložilo 
Zastupitelstvo a Rada města Kuřimi, starosta a místostarosta.  
 
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim jsou zahrnuty 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. 
 
Odbor sociálních věcí a prevence je výkonnou složkou úřadu v oblasti komunitního 
plánování. Při své práci postupuje v souladu s právními předpisy 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). Pro obyvatele jsou zde k dispozici významná zdravotnická, 
sociální i jiná zařízení využitelná pro sociální služby. Podkladem pro tvorbu materiálu jsou 
některé demografické, sociální, ekonomické a zdravotní údaje o obyvatelstvu v uvedených 
správních obvodech a zejména ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim. 
Zdrojem většiny údajů, se kterými se v této části komunitního plánu pracuje, jsou data 
Českého statistického úřadu, Krajské správy ČSÚ v Brně. 

9.1. Údaje o obyvatelstvu Jihomoravského kraje  

Na konci roku 2016 žilo na území Jihomoravského kraje celkem 1 178 812 obyvatel. Z toho 
mužů bylo 577 723 a žen 601 089. Počet obyvatel kraje roste nepřetržitě od roku 2003. 
Nejvyšší přírůstek obyvatel migrací byl zaznamenán v roce 2007, od tohoto roku se tempo 
růstu zpomalovalo až do roku 2013, v následujících letech se přírůstek každoročně mírně 
zvyšoval.   
 
Graf č.:1 Věková struktura a index stáří obyvatel v Jihomoravském kraji  

 
Zdroj: ČSÚ – Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje - 2016/ 
Demografický vývoj 
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Ze statistického hlediska rozdělujeme počet obyvatel do tří skupin podle věku. A to  
na skupiny ve věku do 14 let, 15 až 64 let a obyvatele ve věku 65 a více let. Věkově se 
obyvatelstvo skládá z obyvatel do 14 let v počtu 182 300 osob (15,5 %), obyvatel ve věku  
15 až 64 let je 772 500 (65,5 %) a poslední skupinu tvoří obyvatelé ve věku 65 a více let 
v počtu 224 000 (19 %).  
 
V roce 2004 byl podíl dětské složky obyvatel vyšší, než podíl skupiny obyvatel ve věku  
65 a více let (14,7 %, resp. 14, 6 %), jednalo se tak o poslední rok, kdy nastala tato situace. 
Rok 2009 zaznamenal nárůst podílu dětské složky, která se v kraji v předchozích letech 
postupně snižovala a jež dosáhla svého minima (podílu 13,8 %) v roce 2008. V rámci sběru 
údajů o podílu věkových skupin obyvatelstva v kraji můžeme jejich vývoj mapovat v Grafu  
č. 1.  
 
Základem pro konstrukci indexů stáří, závislosti či ekonomického zatížení jsou tři základní 
věkové skupiny obyvatel kraje. Hodnota indexu stáří udává, že na 100 dětí připadlo  
122,9 osob starších 65 let, v roce 1993 to bylo pouze 69,8 osob starších 65 let a více. 
Podstatné zvýšení indexu stáří je výsledkem snižování podílu dětské složky na jedné straně 
a na straně druhé zvyšování podílu osob starších 65 let. Poslední rok, kdy index stáří v kraji 
byl pod hranicí100 (99,1), byl rok 2004. Od roku 2005 má index stáří v kraji vzestupnou 
tendenci nad hranicí 100. Mezi kraji byl index stáří 8. nejvyšší a nad hodnotou ČR (120,7).   
 
Hodnota indexu závislosti I udává, že na 100 obyvatel ve věku 15 až 64 let připadá  
23,6 dětí a další hodnota indexu závislosti II udává, že na 100 obyvatel ve věku 15 až 64 
let připadá 29,0 osob starších 65 let. 
 
Index ekonomického zatížení je počet osob ve věku 0 až 14 let a 65 a více let, připadající 
na 100 obyvatel ve věku 15 až 64 let. V roce 2016 dosáhl v Jihomoravském kraji hodnoty 
52,6 (v ČR 52,4) a mezi kraji byl v pořadí 7. nejvyšší.  
 

Graf č.: 2 Průměrný věk obyvatelstva Jihomoravského kraje 

 

 Zdroj: ČSÚ – Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje - 2016/   
Demografický vývoj 

 

Na konci roku 2016 dosáhl průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje 42,2 roku. Věk 
žen se pohyboval v průměru okolo 43,7 let a mužům bylo v průměru 40,6 let. Od roku 1991 
se průměrný věk obyvatel v kraji zvýšil o 5,5 roku, mužům se průměrný věk zvýšil o 5,8 roku 
a ženám o 5,2 roku. V rámci krajského srovnání mají obyvatelé Jihomoravského kraje  
6. nejnižší průměrný věk.   
Pokračující tendence růstu průměrného věku obyvatel v kraji i zvyšující se podíl osob  
ve věkové skupině 65 a více let bude znamenat vyšší míru potřebnosti služeb v sociální 
oblasti pro generaci starších občanů. V rámci krajů mají za výkon státní správy odpovědnost 
okresy, které jsou jejich nižším správním obvodem. V Jihomoravském kraji je tak jedním 
z nich okres Brno-venkov. 
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9.2. Údaje o obyvatelstvu okresu Brno-venkov 

Na území okresu Brno-venkov k 31. 12. 2016 žilo 217 728 obyvatel a v rámci počtu obyvatel 
Jihomoravského kraje šlo o druhý největší okres, prvním byl okres Brno-město. Ve srovnání 
s minulými lety se i nadále jeho počet obyvatel zvyšuje. Počet obyvatel ve skupině 0–14 let 
byl 37 911, ve věku 15–64 let bylo 141 193 občanů a 38 624 obyvatel bylo ve věkovém 
rozmezí 65 a více let. Lidé se dožívají průměrného věku 40,8 let. 
 
Do okresu Brno-venkov patří sedm obcí s rozšířenou působností, mezi nimi i obec 

s rozšířenou působností Kuřim.2   

 

9.3. Správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim vznikl k 1. 1. 2003. Vývojové tendence 
obyvatelstva jsou zachyceny v následujících tabulkách. Na základě údajů z nich lze říci, že je 
zřejmý rostoucí počet obyvatel jak v jednotlivých obcích, tak ve správním obvodu jako celku. 
 

K 31. 12. 2016 měl správní obvod 22 743 obyvatel. Rok 2002 byl rok před vznikem 
správního obvodu, k jeho konci žilo v obcích tvořící současný správní obvod 18 425 
obyvatel. Za 14 let se od té doby počet obyvatel zvýšil o 4 318.  
 

Tabulka č. 1: Údaje o obyvatelstvu správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Kuřim 

Ukazatel/ 

rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet 

obyvatel 
19836 20439 20813 21277 21647 21845 21956 22198 22380 22614 22743 

Živě 

narození 
251 266 264 325 271 238 265 262 242 253 263 

Zemřelí 172 170 155 176 168 182 190 156 195 192 209 

Přistěhovalí 727 917 810 793 819 619 605 631 624 658 595 

Vystěhovalí 464 410 545 478 552 474 569 495 489 485 520 

Přírůstek 

obyvatel 
342 603 374 464 370 201 111 242 182 234 129 

Průměrný 

věk mužů 
38,2 38,1 38,3 38,2 38,3 38,5 38,7 38,8 39 39,2 39,2 

Průměrný 

věk žen 
40,8 40,7 40,6 40,6 40,6 40,7 40,9 41,2 41,2 41,3 41,5 

Zdroj: ČSÚ - Správní obvody/SO ORP Kuřim/Vybrané ukazatele za správní obvod Kuřim v letech 2001–2016 

  

                                                           
2
 Zdroj: ČSÚ – Kraj, okresy/Okresy/Okres Brno-venkov/Věkové složení obyvatel v okrese Brno-venkov 

– 31. 12. 2016 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Čebín 1 708 1 726 1 725 1 724 1 739 1 747 1 775 1 828 

Česká 795 902 925 949 982 996 1 005 1 012 

Hvozdec 253 269 272 282 292 299 303 307 

Chudčice 870 829 844 865 883 915 939 938 

Jinačovice 607 612 619 628 651 670 686 706 

Kuřim 10 632 10 773 10 833 10 814 10 900 10 971 11 051 11 026 

Lelekovice 1 723 1 751 1 791 1 812 1 828 1 826 1 842 1 849 

Mor. Knínice 856 865 857 872 872 888 901 927 

Rozdrojovice 850 875 895 930 941 954 986 993 

Veverská 

Bítýška 
2 983 3 045 3 084 3 080 3 110 3 114 3 126 3 157 

Správní obvod 21 277 21 647 21 845 21 956 22 198 22 380 22 614 22 743 

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. 2016 

Název obce 

Počet 

obyvatel 

celkem 

v tom v tom ve věku 

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

Čebín 1 828 883 945 353 1 169 306 

Česká 1 012 492 520 163 662 187 

Hvozdec 307 143 164 48 208 51 

Chudčice 938 490 448 182 611 145 

Jinačovice 706 358 348 149 435 122 

Kuřim 11 026 5 401 5 625 2 117 7 093 1 816 

Lelekovice 1 849 909 940 313 1 191 345 

Moravské Knínice 927 466 461 179 578 170 

Rozdrojovice 993 497 496 179 647 167 

Veverská Bítýška 3 157 1 539 1 618 540 2 012 605 

Celkem 22 743 11 178 11 565 4 223 14 606 3 914 

Zdroj: ČSÚ - Krajská správa ČSÚ v Brně/Kraj, okresy…/Města a obce/Věkové složení obyvatelstva    
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Podíl obyvatel ve věku 0–14 let je 18,6 %, věková skupina 15–64 let tvoří 64,2 % z počtu 
obyvatel. Podíl obyvatel ve věku 65 a více let činil v roce 2016 17,2 % z celkového počtu 
obyvatel. Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) je 92,7. 
 
V další tabulce je uvedeno věkové složení obyvatelstva v jednotlivých obcí ORP Kuřim, které 
je rozděleno do 4 věkových kategorií. Níže uvedená tabulka uvádí, že osoby starší 65 let 
tvoří významnou a početnou skupinu z celkového počtu obyvatel, vyjádřeno v procentech, 
jedná se o 17, 21 % občanů žijících v obcích správního obvodu ORP Kuřim k 31. 12. 2016. 
Z toho vyplývá větší potřebnost lidí sociálních služeb a následné jejich zatížení.  
 

Tabulka č. 4: Počet obyvatel a věkové složení obyvatel obcí správního obvodu ORP 

Kuřim k 31. 12. 2016 rozděleno do 4 věkových kategorií 

Název obce 

Počet 

obyvatel 

celkem 

v tom ve věku Podíl osob 

starších 65 

let v % 
do 64 let 65–74 let 75–84 let 

85 let a 

starší 

Čebín 1 828 1 522 192 86 28 16,7  

Česká 1 012 825 113 49 25 18,5  

Hvozdec 307 256 22 26 3 16,6  

Chudčice 938 793 88 40 17 15,5  

Jinačovice 706 584 83 22 17 17,3  

Kuřim 11 026 9 210 1 051 557 208 16,5  

Lelekovice 1 849 1 504 238 89 18 18,7  

Moravské Knínice 927 757 107 40 23 18,3  

Rozdrojovice 993 826 100 52 15 16,8  

Veverská Bítýška 3 157 2 552 396 158 51 19,2  

Celkem za ORP 22 743 18 829 2 390 1 119 405  

Celkem v % za ORP 100  82,79  10,51  4,92  1,78  17,21  

Zdroj: ČSÚ - Krajská správa ČSÚ v Brně/Kraj, okresy…/Města a obce/Věkové složení obyvatelstva a vlastní zpracování     
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Potřebnost občanů některých sociálních služeb se také projevuje podílem nezaměstnaných 

osob (mírou nezaměstnanosti). Ukazatel podíl nezaměstnaných se sleduje od roku 2014, 

kdy došlo ke změně výpočtu původního ukazatele míry nezaměstnanosti. Vyjadřuje podíl 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 

Tabulka č. 5: Podíl nezaměstnaných (míra nezaměstnanosti) ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Kuřim v uvedených letech v % k 31. 12. 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% 4,48 8,87 8,82 8,31 - - 5,33 4,70 4,23 

Zdroj: ČSÚ – Krajská správa ČSÚ v Brně/Správní obvody/Časové řady - podle ukazatelů/Podíl  nezaměstnaných podle 
správních obvodů ORP Jihomoravského kraje k 31.12. 
 

Tabulka č. 6: Podíl nezaměstnaných osob za prosinec roku 2016 

ORP / ukazatel 
Dosažitelní 

uchazeči 15–64 

Obyvatelstvo  

15–64 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob 

Volná místa 

Kuřim 619 14 618 4,2 % 421 

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

 

Nezaměstnanost obyvatel ve správním obvodu ORP Kuřim byla v prosinci 2016 4,2 %  
a od roku 2014, kdy se počítá nový ukazatel podíl nezaměstnaných osob, má klesající 
tendenci.  
Lze tedy konstatovat, že demografické údaje správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Kuřim sledují jak všeobecné trendy ve státě, kraji i okrese, tak například 
prodlužující se průměrný věk obyvatelstva. Nesmíme zapomenout zmínit i specifika 
značného podílu obyvatel ve věkové skupině 0–14 let.  Ve správním obvodu ORP Kuřim žilo 
k 30. 6. 2017 celkem 5 048 dětí ve věku od 0–18 let.  
Demografické údaje o obyvatelstvu, které můžeme získat ze statistik, jsou důležité pro 
efektivní organizaci a fungování sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že obsahují informace 
o počtu obyvatelstva, věkovém složení obyvatel, které můžeme rozdělit do jednotlivých 
skupin, o vzájemných vztazích mezi nimi, umožňují tak predikci vývojových tendencí v této 
oblasti.  
Český statistický úřad obecně, ani Krajská správa ČSÚ v Brně, ve svých statistikách 
nevedou údaje o konkrétní situaci občanů, o jejich sociálních, zdravotních, ekonomických 
nebo ostatních potřebách. Rozsah uváděných údajů v rámci plánování sociálních služeb, 
které je ve správním obvodu potřebné zjistit, spadá do kompetencí orgánů obcí a obce 
s rozšířenou působností a jsou záležitostí i občanů. Specifickým vlivem bude i charakter 
sídel, kriminalita obyvatel, přítomnost národností a cizinců. Znakem správního obvodu je  
i jeho veliká celistvost, malý počet obcí, kde lze spatřovat výhodu oproti územně rozsáhlým, 
velkým obvodům s vysokým počtem obcí. Na základě 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. 
Tato opatření jsou zpravidla dlouhodobého charakteru a jsou i finančně nákladná, z toho 
důvodu si jejich určení, nastavení a zavedení do praxe vyžaduje sběr a analýzu všech 
nezbytně potřebných dat.  
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10. Stárnutí populace v ČR a osoby se zdravotním postižením 
 

V souladu s informacemi Ministerstva práce a sociálních věcí, jsou charakteristickými znaky 
dnešní společnosti v Evropě i v České republice měnící se demografická struktura 
obyvatelstva a prodlužování délky lidského života. Všechny státy světa jsou různou měrou 
zasahovány demografickým stárnutím populace, tato otázka se tak stala jednou 
z nejdiskutovanějších otázek posledních let. Dětí se rodí méně a lidé se dožívají vyššího 
věku než dříve. Podle předpovědí lidé seniorského věku budou tvořit v roce 2050 téměř 
třetinu celé české populace. Očekává se tedy, že v  ČR se v budoucnu v základních 
věkových skupinách promítnou změny, které se budou vyznačovat mírným snižováním 
podílu osob mladších 15 let, dále výrazným snižováním podílu ekonomicky aktivních osob  
a počet osob starších 65 let bude narůstat. Předpokládá se, že nejrychleji se bude zvyšovat 
počet osob nejstarších. V roce 2013 byl počet osob starších 85 let 0,2 mil., v roce 2060 je 
předpoklad, že počet osob bude 0,8 mil., a to je 4 krát více. Seniorskou problematikou  
a problémy spojenými se stárnutím populace se zabývá od roku 2006 Rada vlády pro 
seniory a stárnutí populace, která mimo jiné podporuje i celoživotní přípravu na zdravý, 
aktivní a důstojný život pro lidi staršího věku a aktivní zapojení do společnosti ze strany 
seniorů. Politika přípravy na stárnutí je realizována a koordinována prostřednictvím platformy 
národních programů a plánů, které jsou aktualizovány jednou za pět let. 
 
Délka života se podle Ministerstva práce a sociálních věcí prodlužuje pokročilou zdravotní 
péčí a pokroky medicíny, zdravým způsobem stravováním, sociálním rozvojem, lepšími 
životními a pracovními podmínkami, podpůrnou infrastrukturou, ekonomikou, s důrazem  
na zachování kvalitního životního prostředí a prosazováním sociálních práv. Uvedené 
skutečnosti přispívají k tomu, že stále více lidí má možnost prožít svůj život déle, než tomu 
bylo v porovnání kdykoliv jindy v minulosti a generace starších lidí je tak významnou součástí 
z celkového počtu obyvatelstva. Stáří se tak dotýká většího počtu osob. Důležitou roli bude 
mít prevence, podpora zdravého životního stylu a zdravého prostředí. Podporou zdravého  
a aktivního stárnutí je představována příležitost vyrovnání se s problémy, které jsou spojeny 
se stárnutím populace, dále zajištěním finanční udržitelnosti sociálního a zdravotního 
systému a co nejefektivnější využití potenciálu rostoucího počtu starších lidí. Demografické 
změny a stárnutí populace jsou důsledkem zvyšujícího se počtu osob, které jsou nositeli 
životních zkušeností z praktického života, disponují odborností a orientací ve vykonávané 
profesi. Na druhé straně může tedy pro společnost demografické stárnutí zároveň 
představovat přínos ve využití znalostí a potenciálu přibývajícího počtu generace starších 
lidí. 
 
Další významnou skupinou obyvatel jsou osoby se zdravotním postižením. Z hlediska 
zdravotně postižených občanů je důležité řešit společné otázky života těchto osob. Snažit se 
pro tyto osoby najít vhodná řešení a opatření, která budou v jejich zájmu a pomohou jim 
v usnadnění a zkvalitnění každodenního života. Významným orgánem při řešení této otázky 
je Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, která jak uvádí, je orgánem 
s celostátní působností, iniciativním a koordinačním pro obhajobu, prosazování a naplňování 
práv a zájmů osob se zdravotním postižením. Dále přispívá k integraci zdravotně 
postižených osob do společnosti, a to tím, že zastupuje jejich zájmy při jednáních se státními 
a veřejnými institucemi a obhajuje lidská práva u těchto lidí. Začleňování osob se zdravotním 
postižením do naší společnosti je realizováno v rámci připomínkování legislativních norem  
a přípravou a uskutečňováním projektů. Odbor sociálních věcí a prevence, Městského úřadu 
Kuřim, spolupracuje s organizací v rámci projektu Euroklíč, kdy na výše zmíněném odboru 
jsou euroklíče distribuovány. V rámci tohoto projektu byly eurozámky osazeny toalety, výtahy 
a plošiny ve veřejně přístupných objektech v Jihomoravském kraji. Cílem je zajistit rychlou  
a důstojnou dostupnost veřejných toalet a technických kompenzačních zařízení 
prostřednictvím univerzálního euroklíče, který lze použít i v řadě zemí Evropy. Prostor 
uzavřený eurozámkem lépe zajistí čisté prostředí, je zpřístupněn těm, pro které je určen  
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a zároveň brání vstupu a zneužívání nežádoucími uživateli (například vandalové, narkomani 
a podobně). 
Političtí představitelé města Kuřimi dlouhodobě podporují aktivity seniorů i osob zdravotně 
postižených. Město Kuřim přispívá seniorům na kulturní aktivity a dopravu, v případě potřeby 
jsou finančně podporovány subjekty, které na základě veřejnoprávní smlouvy zajišťují 
potřebné sociální služby pro zdravotně postižené obyvatele města. 
I Městská knihovna Kuřim, která je organizační složkou obce, připravuje pro seniory 

zajímavou nabídku akcí se socializačním účinkem. Každý měsíc kulturní oddělení organizuje 

Posezení s písničkou, kde se v klubovém prostředí schází asi 50 až 70 seniorů.  Kulturní 

oddělení několikrát do roka organizuje pro seniory zájezdy do Brna na divadelní představení 

různých žánrů. V jejich rámci financuje seniorům dopravu autobusy jak na představení, tak  

i nazpět. Každý rok jsou kulturním oddělením pořádány poznávací zájezdy pro seniory. 

V jejich rámci i zde město hradí dopravu, senioři si hradí vstupné do jednotlivých objektů  

a expozic. Každoročně je také Městskou knihovnou Kuřim organizována Univerzita třetího 

věku. 
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11. Sociální služby působící ve správním obvodu ORP Kuřim 
 

Ve správním obvodu ORP Kuřim působilo k 31. 12. 2017 celkem 9 poskytovatelů sociálních 
služeb. Z celkového počtu působících poskytovatelů sídlí ve správním obvodu ORP Kuřim  
1 z nich, ostatní poskytovatelé mají sídlo mimo region. Uvedení poskytovatelé poskytují  
ve správním obvodu ORP Kuřim celkem 7 sociálních služeb.  
Na základě absence některých druhů služeb bude v ORP Kuřim zřízena nová služba. Jedná 
se o odlehčovací pobytovou službu v obci Lelekovice, kterou bude zajišťovat  
Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., Brno a předpokládané zahájení poskytování služby je 
první polovina roku 2019.  
 

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: 
Paspoint, z.ú., Anenská 10/10, 602 00 Brno 
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov 
Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, 666 01 Nelepeč-Žernůvka 
Slezská diakonie - Poradna rané péče DOREA, Kamenná 184/11, 639 00 Brno 
Dotyk II., o.p.s., Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice  
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Spondea, o.p.s., Sýpka 1351/25, 613 00 Brno 
Tyfloservis, o.p.s., Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno 
 

 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, působící v ORP Kuřim podle jejich druhu 
 

Služby sociální péče  
 
§ 39 
Osobní asistence 
(1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového 
omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.  

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně,  
c) pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Poskytovatelé: 
Paspoint, z.ú., Anenská 10/10, 602 00 Brno – terénní forma 
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§ 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, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim 
– terénní, ambulantní forma 
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov, 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 činnosti. 
 
Poskytovatelé: 
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov – terénní 
forma 
předpoklad od první poloviny roku 2019 Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., Joštova 141/7, 
602 00 Brno – pobytová forma 

 

§ 49 
Domovy pro seniory 
(1) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
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h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Poskytovatelé: 
Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, 666 01 Nelepeč-Žernůvka – pobytová forma 

 
Služby sociální prevence 
 
§ 54 
Raná péče 
(1) Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, služba 
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo 
jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena 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 184/11, 639 00 Brno 
Dotyk II., o.p.s., Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice 
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
 
§ 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 dopadů 
dlouhodobě 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., Sýpka 1351/25, 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 návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný 
život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, 
potenciálů 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 zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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(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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12. Činnost organizací Jihomoravského kraje, školská zařízení a organizace  

v Kuřimi 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA KUŘIM 
Příspěvková organizace, sídlo ředitelství: Zborovská 887, 664 34 Kuřim, tel.: 727 909 856,  
e-mail: mskurim@mskurim.cz, web: www.mskurim.cz, ředitelka školy: Mgr. Lenka Slámová, 
zástupkyně ředitelky: Mgr. Petra Vysloužilová. 
Zřizovatel: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim. 
 
Pracoviště Otevřená (Zborovská), tel.: 727 909 856 
Pracoviště Jungmannova, tel.: 541 230 315 
Pracoviště Brněnská, tel.: 541 214 364 
Pracoviště Komenského, tel.: 541 230 636 
Pracoviště Kpt. Jaroše, tel.: 541 230 404 
Pracoviště MŠ-ZŠ Komenského, tel.: 777 367 790 
Pracoviště MŠ Tyršova, tel.: 777 466 499 
 
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.: 541 230 342, e-mail: 
skola@zskj.cz, web: www.zskj.cz, ředitel školy: Mgr. Richard Mach, zástupce ředitele:  
Mgr. Ilona Mikelová a Mgr. Petr Opletal, výchovná poradkyně: RNDr. Hana Bytešníková. 
Zřizovatel: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim. 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA 
Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy 1. - 9. ročníku. Sídlo ředitelství: 
Tyršova 1255, 664 34 Kuřim, tel.: 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 968/75, 664 34 Kuřim.  
 
Budova Tyršova, tel.: 541 230 307 
Budova Komenského, tel.: 727 883 975 
 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KUŘIM 
Příspěvková organizace, škola poskytuje umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném, 
tanečním, literárně dramatickém a multimediálním oboru. Sídlo ředitelství: Zahradní 1529/21, 
664 34 Kuřim, tel.: 541 420 060-62,  e-mail: zus.kurim@bo.orgman.cz, web: 
www.zus-kurim.cz. Ředitelka školy: Pavlína Zámečníková.  
Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. 
 
Pobočka Veverská Bítýška, pracoviště: Čebín, Lelekovice, Lipůvka a Lažánky.  
 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KUŘIM, S.R.O. 
Jedná se o soukromou školu. Sídlo ředitelství: Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, tel.: 
541 231 038, e-mail: skola@zamekkurim.cz, web: www.zamekkurim.cz. Ředitelka školy:  
Ing. Hana Novotná. Na škole se vyučují maturitní a učební obory: Informační technologie, 
Ekonomika a podnikání, Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač, Elektrikář a Obráběč 
kovu. 
 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KUŘIM 
Příspěvková organizace, která organizuje pravidelné a příležitostné výchovné, vzdělávací  
a zájmové činnosti, táborové a tématické rekreační činnosti, poradenskou činnost, 
individuální práci a spontánní činnosti. Adresa ředitelství: Jungmannova 1084/1, 664 34 
Kuřim, ředitelka: Mgr. Ivana Zejdová, tel.: 541 230 763, e-mail: mddm.kurim@seznam.cz, 
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mailto:mddm.kurim@seznam.cz
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web: www.ddmkurim.cz. Adresa odloučeného pracoviště: Legionářská 338/51, 664 34 Kuřim, 
tel.: 541 230 277.  
Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. 
 
T. J. SOKOL KUŘIM 
Tělovýchovná jednota SOKOL Kuřim, hlavní činností je sportovní a kulturní zájmová činnost 
provozovaná pod celostátní organizací SOKOL. Adresa: Tyršova 480, 664 34 Kuřim, tel.: 
736 781 965, starostka: Zdeňka Jeřábková, e-mail: tj.sokol.kurim@email.cz, web: 
www.tjsokolkurim.webnode.cz. 
 

OREL JEDNOTA  
Orel jednota Kuřim, adresa: Křížkovského 1770/7, 664 34 Kuřim, starosta: Vítězslav 
Nováček, web: www.orel.cz. 
 
SPORTOVNÍ KLUB KUŘIM, Z.S.  
Adresa: U Stadionu 697/2, 664 34 Kuřim, jednatel: Ing. Petr Ondrášek, tel.: 775 712 716,  
e-mail: petr.ondrasek@ccv.cz, web: www.skkurim.cz. 
 
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO KUŘIM, Z.S.  
Naplňování volného času dětí a mládeže od 6 do 18 let. Adresa: Otevřená 680/7, 664 34 
Kuřim, vůdce střediska: Petr Macek, tel.: 608 941 948, e-mail: skautkurim@seznam.cz, web: 
www.skautkurim.cz.  

 
FC KUŘIM 
Děti, mládež, dospělí, sportovní aktivity. Adresa: U Stadionu 1970/4, 664 34 Kuřim, 
předseda: Aleš Peřina, tel.: 733 668 635, e-mail: ales.perina@fckurim.cz, web: 
www.fckurim.cz.  
 
PLAVECKÝ KLUB KUŘIM, Z.S. 
Adresa: Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, předseda: Jiří Voneš, tel.: 603 461 295, e-mail: 
jiri@vones.org, web: www.plaveckyklubkurim.cz. 

 
KUŘIMATA , Z. S. 
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s., je centrum, jehož cílem je vytvoření prostředí 
pro setkávání rodin s malými dětmi. Adresa: Farského 481/20, 664 34 Kuřim, web: 
www.kurimata.webnode.cz, e-mail: kurimata@seznam.cz. 
 

WELLNESS KUŘIM, S.R.O. 
Aquapark, koupaliště, fitness, relax a masáže, restaurace. 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, s.r.o., Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, web: www.familypoint.cz,  
e-mail: info@crsp.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. 
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13. 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 ORP Kuřim 
 

Priorita 2 Rozšíření činnosti CSS Kuřim o ambulantní služby 
 

Priorita 3 Zřízení odlehčovací služby pobytové pro dospělé v obci Lelekovice 
 

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 Oblastní charitou Tišnov 

Priorita 7 
Komunitní centrum v Kuřimi 

 

 

 
Cílová skupina: Rodiny s dětmi 
 

Priorita 1 
Podpora služeb určených rodinám s dětmi – formou mateřského/rodinného 
centra (nejedná se přímo 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 
(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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14. Komentáře k cílovým skupinám 

 
Udržení a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním obvodu ORP Kuřim 
 
Na základě potřebnosti uživatelů pečovatelské služby se jedná o udržení  
a zkvalitnění služby tím, že se rozšíří PS ve všední dny do večerních hodin - do 18 hodin, 
rozšíří se také o víkendy a v DPS se rozšíří doba poskytování ve všední dny včetně víkendů 
do 21 hodin.  
Z tohoto důvodu je potřeba navýšení kapacity personálu o 2 úvazky. 
 
Pečovatelská služba dle zákona poskytuje tyto základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:  
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu tj. pomoc a podpora při podávání 
jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové 
orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo 
vozík,  
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu tj. pomoc při 
úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,  
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy tj. zajištění stravy odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, dovoz nebo donáška jídla, pomoc 
při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti tj. běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při 
zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení ložního 
prádla, popřípadě jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho 
drobné opravy,  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: tj. doprovázení dospělých  
do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.  
 
Nejvíce je využíván bod c a dále body a, b, d. 
 
Cílem pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří ji využívají, žít stejným způsobem života 
jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. 
Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých 
uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí  
na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování.  

 

Rozšíření činnosti CSS Kuřim o ambulantní služby 
 

Denní stacionář se zaměřuje na poskytování služby osobám, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Péče je zaměřena především na podporu  
a pomoc při běžných každodenních činnostech a vyplnění volného času.  
Služba je poskytována formou ambulantní. 
Klientům jsou k dispozici denní a odpočinková místnost, jídelna, prostory pro provádění 
osobní hygieny a stálý dohled personálu. 

 

Posláním denního stacionáře 

je nabízení individuální podpory a pomoci osobám, které splňují cílovou skupinu. Za pomoci 
sociální služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí  
a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité. Poskytovaná sociální služba respektuje 
důstojnost osob, jejich lidská práva a svobody. Uživatelům služby umožňujeme smysluplné 
využití jejich času, dále udržování a upevňování jejich schopností a dovedností a realizování 
každodenního života dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným  
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s vrstevníky. Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě zajištění jejich blízkých, kteří  
s ohledem na svůj věk, chronické onemocnění či zdravotní postižení nemohou zůstat doma 
sami. 
 
Cílová skupina 
osoby chronicky nemocné, senioři, kdy tyto osoby mají sníženou soběstačnost  
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, dále osoby s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby případně  
i osoby s Alzheimerovým typem demence. 
 
Věková struktura uživatelů: 
poskytujeme službu osobám ve věku od 19 let 
 
Kapacita sociální služby: 10 uživatelů 
 
Základní činnosti sociální služby 
pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti tj. nácvik a upevňování motorických, psychických  
a sociálních schopností a dovedností, dále podpora při získávání návyků souvisejících se 
zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb 
a informačních zdrojů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

 

Zřízení odlehčovací služby pobytové pro dospělé v obci Lelekovice 
 

Pobytové odlehčovací služby pro dospělé osoby s kombinovaným postižením, Villa Vlaďka, 
Lelekovice 
 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, právně řeší 
odlehčovací služby v ustanovení § 44 tohoto zákona. Následně poskytovaná péče vychází 
z obecných principů sociálních služeb. 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. 
 
Pro občany ORP Kuřim je odlehčovací služba zajišťována Oblastní charitou Tišnov terénní 
formou. V této souvislosti ale nejsou zajištěny požadavky na potřebnost služby 24 hodin 
denně. V současné době tedy neexistuje možnost této odlehčovací pobytové služby. Ze 
zkušeností a praxe pracovnic Městského úřadu Kuřim, odboru sociálních věcí a prevence, je 
zřejmá významná potřebnost této služby. Tato skutečnost však nevychází pouze z provádění 
sociální práce u potřebných klientů, ale také ze současného demografického vývoje 
populace v obci s rozšířenou působností Kuřim, jak již bylo statistikami doloženo 
v předešlém textu tohoto materiálu. Situaci bezesporu ovlivňuje také navýšení věku odchodu 
do důchodu. Osoby pečující o osobu blízkou musejí často ukončit svoji výdělečnou činnost, 
s čímž úzce souvisí nepříznivá situace pro tyto osoby při případném návratu na trh práce. 
V neposlední řadě jsou osoby, které pečují o blízkou osobu, zdravotně postiženou, 
limitovány možnostmi nízkých příjmů dávek sociální péče nepojistného systému České 
republiky.  
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Ve správním obvodu města Kuřimi je zřízení této služby tedy zcela žádoucí  
a opodstatněné. Vhodným řešením, jak službu pro občany zajistit, je právě spolupráce 
s Betanií – křesťanskou pomocí, z. ú., Brno, která má zaregistrované pobytové i ambulantní 
odlehčovací služby a v obci Lelekovice vlastní vhodný objekt pro tento záměr.  
 
Poskytovatel sociálních služeb, Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., si je dobře vědoma toho, 
jak je pro pečující osoby velice složité zajistit každodenní péči o osobu blízkou, a to i v době, 
kdy pečující osoba potřebuje sama podstoupit například lékařský zákrok, nebo musí péči 
dočasně přerušit, či není možné péči zajistit z jiného vážného důvodu. Nastává tak situace, 
kdy pečující osoba nemůže péči kvalitně zajistit a musí ji tak dočasně přerušit. Těmto 
rodinám může následně poskytovatel nabídnout pomoc při péči o jejich nemohoucího 
blízkého člověka.  
 
Z toho důvodu Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., usilovně pracuje na realizaci projektu 
s názvem Pobytové odlehčovací služby pro dospělé osoby s kombinovaným postižením, 
Villa Vlaďka, v obci Lelekovice. Cílem projektu je vybudovat v obci Lelekovice zařízení pro 
poskytování registrovaných sociálních služeb s kapacitou 18 klientů z cílové skupiny 
duševně a tělesně postižených dospělých osob. Betanie v této obci vlastní pozemek a objekt 
bývalého Husova sboru. Současný stav objektu nevyhovoval zařízení přestavbou, z toho 
důvodu bude na tomto pozemku postaveno zařízení zcela nové. Uživatelům služby zařízení 
umožní pobyt v okrajové části Lelekovic, kde se v blízkosti nachází les a zdravotní středisko, 
které v případě potřeby zajistí klientům potřebnou zdravotní péči. Nový objekt bude 
bezbariérový, s terasou, která bude určena k odpočinku, součástí bude i výtah pro 
bezbariérový převoz klientů na lůžku mezi jednotlivými patry. Zařízení bude svým klientům 
poskytovat sociální služby, aktivizační činnosti, bude zajištěna strava a hygiena  
i imobilním klientům v polohovacích vanách. Součástí objektu bude také modlitebna. 
V případě zájmu je v docházkové vzdálenosti od objektu Villy Vlaďka možné poskytování 
terénních sociálních služeb. Předpokládaný začátek provozu zařízení je v první polovině 
roku 2019. 
 
Pokud se týká financování související s rekonstrukcí objektu, který bude sloužit pro 
pobytovou odlehčovací službu, investiční část je plně v kompetenci Betanie – křesťanská 
pomoc, z. ú. Projekt výstavby již získal podporu z Integrovaného regionálního operačního 
programu pro období 2014+. Město Kuřim, případně i obce správního obvodu se budou 
podílet pouze na provozních nákladech na základě obsazené kapacity a v souladu 
s aktuálními pravidly řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje  
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. 

 

Zajištění sociální služby tísňové péče 
 

Tísňová péče je v souladu s ustanovením § 41, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, terénní službou, kterou se poskytuje nepřetržitá 
distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému 
riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo 
schopností.  
 
Hlavním cílem tísňové péče je ochránit zdraví a životy starších seniorů a zdravotně 
postižených osob. Služba EMA – S je primárně určena pro cílovou skupinu senioři, občany, 
kteří jsou nemocní a pro osoby, které jsou osamělé, bez častého kontaktu se svojí rodinou. 
Výhodou užívání komunikační krabičky je maximální jednoduchost ovládání a dále jistota 
bezpečnosti v samostatném životě. Jde o cestu, jak umožnit plnohodnotný a bezpečný život 
uživatelům služby ve svém přirozeném sociálním prostředí, včetně volného pohybu mimo 
domov. Uživatelům služby EMA – S a jejich rodině je tak umožněno žít každodenní život 
beze strachu z nenadálých nepředvídatelných situací a s větším pocitem jistoty, že je vše  
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v pořádku. Služba je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dohled nad klientem je 
vykonáván prostřednictvím profesionálních operátorů, jež se v okamžiku zmáčknutí 
bezpečnostního tlačítka spojí s uživateli přístroje, případně krabička sama rozpozná některé 
z krizových situací. Na základě toho je zjištěn stav a potřeby klienta a zajištěna optimální 
pomoc pro klienta. 
 
Město Kuřim pro zajištění této péče disponuje 8 komunikačními jednotkami EMA – S. Služba 
je zajišťována Kabelovou televizí CZ. Uživatelé uhradí pouze jednorázové nájemné v rámci 
využívání služby v hodnotě 999 Kč s daní z přidané hodnoty, které je nevratné, a město 
Kuřim hradí měsíční výdaje na provozování této služby v hodnotě 250 Kč s daní z přidané 
hodnoty za každou jednotku EMA – S, která je v provozu.  

 

Podpora bezbariérovosti v Kuřimi 
 

Tato navržená opatření pro zlepšení bezbariérovosti jsou nutná pro lepší schůdnost  
a dostupnost jak pro seniory, zdravotně postižené občany i pro maminky s kočárky po našem 
městě. Opatření by mělo zlepšit dostupnost do různých institucí, zajistit bezpečný pohyb 
osob se zdravotním postižením a seniorů po území města Kuřimi. Dále znamená zkvalitnění 
života seniorů a osob se zdravotním postižením a také eliminuje případné úrazy.  

 

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

Podle § 40, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je 
pečovatelská služba 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.  
 
Dle webových stránek Oblastní charity Tišnov služba 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. 

 
Posláním terénní pečovatelské služby je být lidem na blízku a pomoci jim v problémech, 
které prožívají z důvodu stáří či nemoci. Pomoc jim je poskytována při zvládání těžkostí, 
které jsou spojeny s péčí o sebe sama i o domácnost. Klientům je ponechána možnost 
aktivního podílení se na tom, aby mohli ve svém přirozeném sociálním prostředí žít co 
možná nejdelší dobu. Cílovou skupinou osob jsou osoby s chronickým onemocněním či 
osoby s tělesným postižením, které jsou starší 27 let a senioři, starší 65 let, kteří potřebují 
pomoc při zvládání úkonů v oblasti péče o svoji vlastní osobu nebo při zajištění chodu 
domácnosti, a to z důvodu snížené soběstačnosti. Služba je určena tedy občanům, kteří se 
ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc od jiné osoby. Služba má 
stanovené hlavní zásady, kterými se při poskytování řídí. Hlavním cílem služby je 
poskytování kvalitních, finančně, časově a místně dostupných služeb, které povedou 
k podporování samostatnosti uživatele, zachování jeho dosavadního způsobu života, 
umožnění uživateli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Současně 
s tím usiluje o zachování přirozených sociálních kontaktů klienta. Součástí pečovatelské 
služby je i poskytování činností fakultativních, kdy lze zapůjčit jídlonosiče, dopravit klienta  
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na úřad, k lékaři. Služba je poskytována ve všední dny. Kancelář pečovatelské služby je 
provozována pravidelně na ulici Boční, ve Veverské Bítýšce, dvakrát do týdne, a to ve dnech 
pondělí a středa. Přítomnost vedoucího/sociálního pracovníka je zajištěna vždy první čtvrtek 
v měsíci.  
 
Odlehčovací služby je možné v souladu s ustanovením § 44, zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jako službu terénní, 
ambulantní nebo pobytovou 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. 
 
Jak je uvedeno na webových stránkách Oblastní charity Tišnov, služba 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,  
f) sociálně terapeutické činnosti,  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí,  
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

 
Posláním terénní odlehčovací služby je poskytování kvalifikované pomoci a podpory 
seniorům a osobám s chronickým onemocněním, o které je běžně pečováno jejich rodinnými 
příslušníky v jejich přirozeném sociálním prostředí, ti ale nejsou schopni z nějakého důvodu 
po určitou dobu zajistit péči v dostatečné kvalitě, potřebují nezbytný odpočinek, jsou 
pracovně velmi vytíženi nebo jsou sami nemocní, pečující osoby ale mají zájem o to, aby 
osoba, o kterou pečují, mohla nadále být ve svém domácím prostředí. Cílovou skupinou jsou 
osoby s chronickým onemocněním, které jsou starší 27 let, nebo senioři, starší 65 let, kteří 
z důvodu snížené soběstačnosti vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se 
především o osoby, o které pečují jejich příbuzní, ale ti z různých závažných důvodů 
nemohou péči zajišťovat. Služba je poskytována na základě hlavních zásad, které má 
Oblastní charita Tišnov stanoveny. Cílem služby je u klienta udržet, případně zlepšit jeho 
soběstačnost a samostatnost, a to za podpory jeho rodiny, a tím tak umožnit uživateli zůstat 
co nejdéle v jeho domácím prostředí, pro rodinné příslušníky tak zajistit čas na nezbytný 
odpočinek, či k zařízení jiných aktivit. Dále je možnost poskytnutí fakultativních činností,  
a to dopravy klienta na úřad, k lékaři a podobně. Služba je poskytována ve všední dny.  
Ve Veverské Bítýšce je kancelář provozována na ulici Boční, dvakrát týdně, a to ve dnech 
pondělí a středa. Přítomnost vedoucího/sociálního pracovníka je zajištěna vždy první čtvrtek 
v měsíci.  
Odkaz a zdroj: http://tisnov.charita.cz 

Komunitní centrum v Kuřimi 
 

Komunitní centrum by mělo naplňovat potřeby nejméně dvou cílových skupin. Cílem 

Komunitního centra je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Činnost 

Komunitního centra je zvažovaná v objektu nynější kotelny na ulici Zahradní v Kuřimi, který 

je ve vlastnictví města. Nabízí se využití Komunitního centra pro aktivity klubu seniorů  

a sociální služby v podobě denního stacionáře pro seniory a zdravotně postižené osoby.  

Náplň činnosti denního stacionáře jako sociální služby je obsažena v ustanovení § 12, 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základní 

http://tisnov.charita.cz/
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činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto 

úkonů: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 

2. pomoc při použití WC, 

c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby  

a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1. pracovně výchovná činnost, 

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  

a dovedností, 

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 

uplatnění, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo 

upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začleňování osob, 

f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede 

k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 

sociální začleňování osob, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

Denní stacionář je určen seniorům a osobám zdravotně postiženým. Služba je poskytována 

osobám se sníženou soběstačností, které nemohou zůstávat během dne ve svých 

domácnostech. Služba má ambulantní charakter, proto je určena pro osoby alespoň 

částečně mobilní (s dopomocí ošetřujícího personálu či s použitím pomůcek – berla, hůl, 

chodítko). Služba je poskytována v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou mezi 

poskytovatelem a klientem. Služba nabízí většinou také aktivizační a pracovní programy 

s cílem podpořit samostatnost, soběstačnost a umožnit sociální začlenění uživatelů. 

Další možnost využití je klub seniorů jako zázemí pro osoby zejména v důchodovém věku 

nebo osoby, které z důvodu zdravotního stavu ukončily předčasně svoji výdělečnou činnost  

a chtějí žít aktivně, ve společnosti dalších, věnovat se kulturním akcím, společenským 

aktivitám, besedám a podobně. 
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Podpora služeb určených rodinám s dětmi – formou mateřského/rodinného 
centra 
 

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s., je centrum, jehož cílem je vytvoření prostředí 
pro setkávání rodin s malými dětmi. Spolek má za účel primárně posílit roli rodiny a výchovu 
dětí ve společnosti. Centrum je provozováno jako zařízení komunitního a integračního typu  
a také jako zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů, kteří pečují o děti do 6 let. 
Centrum mohou navštívit jak členové spolku, tak rodiče či prarodiče z řad veřejnosti. 
Centrum je realizováno a organizováno i s pomocí a zapojením maminek dobrovolnic. 
Centrum bylo založeno v lednu roku 2008 maminkami, které měly potřebu se setkávat  
a nabízet dětem společný čas s jejich vrstevníky. Cílovou skupinou jsou především rodiče (či 
prarodiče) na mateřské a rodičovské dovolené spolu s jejich dětmi. Nabídka centra je velmi 
pestrá od pravidelných aktivit, jako jsou herny pro děti, pohybové hry a cvičení pro rodiče 
s dětmi, hraní s barvami, muzikoterapie a také tvořivé dílny pro děti i dospělé. Dále je 
nabízena velká škála nepravidelných aktivit a programů, kterých je možné se zúčastnit.  
Na jaře a na podzim jsou organizovány burzy dětského oblečení, hraček a sportovních 
potřeb. V prostorách MRC je možné také pořádat oblíbené dětské oslavy. Díky finanční 
podpoře města Kuřimi sídlí centrum v prostorách budovy na ulici Farského 481 v Kuřimi. 
Finanční podpora je centru zajišťována prostřednictvím rodinné politiky Jihomoravského 
kraje a také za finanční spoluúčasti města Kuřimi.  Odkaz na www.kurimata.webnode.cz 
 
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s. bude po dokončení rekonstrukce kulturního 

domu v Kuřimi, která by měla skončit v roce 2018, nově působit v zrekonstruovaných 

prostorách kulturního domu. Do příprav nových prostor jsou také zapojováni zástupci 

organizace, kteří předkládají svá stanoviska. Organizace se bude nacházet v prostorách, 

které jsou ve vlastnictví města, díky čemuž se zvýší jistota, že nájemní smlouva nebude 

ukončena. 

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin  
a spoluvytváření prostředí příznivého rodině – Family Point 
 

FAMILY POINT místo pro rodinu je služba, která rodičům a prarodičům umožňuje pečovat  
o děti ve veřejném prostoru. Vytváří síť míst, kde lze nakojit, nakrmit či přebalit dítě, ale také 
získat kontakty na prorodinné organizace poskytující různé služby a poradenství. 
Prostřednictvím webových stránek jednotlivých kontaktních Family Pointů lze navíc získat 
informace o aktuálních akcích, které se pro rodiny v regionu nabízí. Tvůrcem a vlastníkem 
know-how služby Family Point je brněnská nezisková organizace Centrum pro rodinu  
a sociální péči, která od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské 
programy a také podporu v obtížných životních situacích.   
 
Služba má za cíl zkvalitňovat životní podmínky rodin v místě, kde se nachází. Síť služby je 
rozdělena na dvě skupiny, a to na základní (zde není přítomna pracovnice) a na kontaktní 
(zde je přítomna pracovnice). Základní Family Pointy poskytují možnost péče o děti, 
v příjemném prostředí lze děti přebalit a nakrmit, dále jsou zprostředkovateli informací 
v rámci letáků. V kontaktních Family Pointech se nachází veškeré zázemí pro péči o děti  
a rozdíl je v tom, že je zde na pracovišti přítomna pracovnice, která se uživatelům bude 
věnovat. Ve městě Kuřimi se nachází základní služba Family Pointu. První Family Point byl 
založen v roce 2009 v Brně, další Family Pointy se nacházejí jak v Jihomoravském kraji, tak  
i na jiných místech České republiky, a to v Kraji Vysočina, Zlínském a Jihočeském kraji.  
 
Family Point se v našem městě nachází v prostředí budovy Wellness Kuřim, na ulici 
Blanenská 1082. Přístup do prostoru, kde se nachází služba, je bezbariérový. Na místě lze 
děti přebalit a nakrmit, doprovod s dětmi si může pohrát v dětském koutku, dále zde lze 

http://www.kurimata.webnode.cz/
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získat informace týkající se rodinného života prostřednictvím letáčků. Provozní doba je 
stanovena od pondělí do pátku vždy od 8 do 21 hodin a ve dnech sobota a neděle od 9  
do 21 hodin. V místnosti se nachází koberec, přebalovací pult, pohovka vhodná ke kojení 
dětí, mikrovlnná trouba, dětský nábytek, hračky, knížky, pastelky a další věci, které lze při 
návštěvě místa využít. Vedlejší místnost slouží pro úschovu kočárků. Uživatelé zde mají 
možnost využití internetu, který je k dispozici zdarma. K dispozici je také obsáhlá brožura 
s adresářem sociálních služeb v Jihomoravském kraji.  
Odkaz na: http://www.familypoint.cz/index.php/sit-family-pointu/jihomoravsky-kraj/zakladni-
family-pointy-jmk 
 
https://www.kurim.cz/cs/obcan/socialni-oblast/family-point-kurim.html 

 

Psychologické poradenství a diagnostika zaměřená na sociálně-právní ochranu 
dětí a zdravé klima v rodinách  
 

Další z priorit 5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Kuřim pro období let 2018–2020 je pro cílovou skupinu rodiny 
s dětmi poskytování psychologického poradenství a diagnostiky zaměřené  
na sociálně-právní ochranu dětí a zdravé klima v rodinách. V rámci realizace smluvních 
vztahů a zkvalitnění činnosti v oblasti rodinné politiky byla v roce 2009 uzavřena smlouva  
o spolupráci s psychologem, Mgr. Milanem Tělupilem, který působí v Brně, na ulici Opuštěná 
9/2. 
 
Psycholog spolupracuje s klienty - tzn. rodinami, rodiči, dětmi a dalšími osobami blízkými 
dítěti především na sanaci rodiny, pomáhá také řešit vzájemný kontakt  
a komunikaci s dítětem v situaci po rozpadu rodiny (zahrnuje mimo jiné spolupráci 
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí („OSPOD“), zprávami pro výkon činnosti OSPOD, 
respektive soudy tak, aby mohlo dojít k relevantnímu rozhodnutí ohledně uspořádání poměrů 
nezletilých dětí po rozpadu rodiny). Psycholog provádí dle potřeby konzultace se všemi členy 
rodiny tak, aby byli schopni komunikovat především s ohledem na potřeby dítěte. V rámci 
diagnostiky a poradenství pomáhá zvládat rodičům úzkostné stavy, které bránily a brání  
v kompetentním a spokojeném naplňování rodičovské role a podobně. Psycholog pomáhá 
rodičům zvládnout také výchovné problémy u dětí, pomáhá při řešení situací výchovných  
a psychických problémů u dětí v náhradní rodinné péči, a to s ohledem na specifika náhradní 
rodinné péče a aktuální adaptaci dítěte v náhradní rodině. Vzhledem ke kvalitní zpětné 
vazbě a výstupům zůstává tak nadále snaha o pokračování ve spolupráci s tímto 
odborníkem.  
 
Psychologické poradenství a diagnostika zaměřená na individuální, párovou a rodinnou 
terapii je podporována i finančně ze zdrojů komunitního plánování a obyvatelům správního 
obvodu města Kuřimi je poskytována zdarma. Pro občany města Kuřimi je poskytování této 
služby hrazeno z rozpočtu města Kuřimi. Ostatní obce ORP Kuřim se také podílejí  
na spolufinancování této služby pro své občany ze svých obecních rozpočtů. 

 

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

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) je sociální službou definovanou  
§ 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. NZDM poskytují ambulantní, popřípadě 
terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. 
Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních  
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat 

http://www.familypoint.cz/index.php/sit-family-pointu/jihomoravsky-kraj/zakladni-family-pointy-jmk
http://www.familypoint.cz/index.php/sit-family-pointu/jihomoravsky-kraj/zakladni-family-pointy-jmk
https://www.kurim.cz/cs/obcan/socialni-oblast/family-point-kurim.html
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v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Tyto služby napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy díky 
krizové sociální situaci, ve které se ocitají, ale také díky svým životním návykům a způsobu 
života, který často vede ke konfliktu se společností. K základním charakteristikám osob, 
které vyhledávají tuto službu, patří, že často propadají sítem standardních forem 
volnočasových aktivit, ale také sítem případných odborných služeb. Nemají možnost nebo 
zájem je využívat, dávají přednost pasivnímu trávení volného času.  
 
Jednou z priorit připravovaného komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2018–2020, týkající se 
cílové skupiny rodiny s dětmi, je mimo jiné podpora sociální služby zaměřené na práci 
s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci formou nízkoprahového zařízení pro děti  
a mládež. Tuto službu by v Kuřimi zajišťovala Oblastní charita Tišnov, jež tuto sociální službu 
poskytuje velice úspěšně v Tišnově a v Lomnici. V zařízení pracuje dostatek kvalitních  
a zkušených pracovníků, kteří jsou pravidelně vzděláváni.  
 
Sociální pracovníci v této službě pomáhají uživatelům například: 

 zprostředkovat sociální poradenství či kontakt na další odborníky, 

 vést uživatele k orientaci ve společnosti, 

 podporovat uživatele při zvládání obtížných životních situacích a zároveň je učit, jak 
je zvládnout samostatně, 
 

zařízení dále:  

 nabízí možnosti, jak smysluplně trávit volný čas, 

 podporuje uživatele v plánování trávení vlastního volného času, ve zdravém životním 
stylu, 

 pomáhá při vzdělávání, 

 zvyšuje sociální schopnosti a dovednosti cílové skupiny. 
 

Jedná se o úkony, které jsou poskytovány jako sociální služba ze zákona. Mimo to je 
poskytována nepravidelně i terénní forma služby (například výjezdní akce a tak dále), 
některé aktivity probíhají také o víkendu (například pobytové akce). Do přípravy  
a realizace akcí jsou maximálně zapojeni uživatelé služby, akce plánují a připravují. Tyto 
aktivity jsou opět prostředkem k navázání vztahu důvěry mezi pracovníky a uživateli, což je 
nesmírně důležité pro následnou sociální práci.  
 
Vstup uživatele do služby: 
Při příchodu do zařízení dochází k vzájemnému seznámení uživatele a pracovníka a předání 
nezbytných informací o zařízení a poskytovaných službách. Po několika návštěvách 
uživatele v zařízení a předání informací je uzavřena smlouva o užívání sociální služby,  
ze které vyplývá, že uživatel má zájem o pobyt v zařízení a respektuje podmínky dodržování 
pravidel. Uživatel služby si zvolí svého klíčového pracovníka. Zároveň je zjištěn důvod 
vyhledání služby a v souvislosti s tím je nabídnuto individuální plánování. Uživatel má 
možnost zůstat v anonymitě. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání 
služby.  
 
Zásadní důvody ke zřízení zařízení: 

 zařízení dává prostor těm dětem, které jinak tráví čas na ulici,  

 zařízení spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, 

 díky neformální atmosféře se daří odhalit témata, která nemohou být odhalena ve 
škole – týrání, gambling. 
 

Uživatelé chodí do zařízení dobrovolně a sami si určují, kdy už službu  
nepotřebují - nepěstuje se v nich návyk na službu. V případě potřeby bývá neprodleně 
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zahájena spolupráce s dalšími institucemi (zaregistrování na úřadu práce, přestupy na školu, 
zajištění lékařské péče). 
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pracuje jako plnohodnotná sociální služba. Tato 
podoba pomoci mladým lidem v Kuřimi ani v blízkém okolí neexistuje a nelze ji nahradit 
poskytovateli volnočasových aktivit či školskými zařízeními.  

 

Podporované bydlení – startovací byt 
 

Startovací bydlení je druh nájemního ubytování, které je poskytováno mladým občanům 
zahajujícím samostatný život, na dobu určitou. Město Kuřim má k dispozici jeden samostatný 
malometrážní byt, který byl k tomuto účelu vyčleněn z bytového fondu města  
za zvýhodněných podmínek, formou sníženého nájmu. Účelem podporovaného bydlení je 
poskytnout příležitost mladým lidem opouštějícím dětské domovy, výchovné ústavy, 
případně odcházejícím z pěstounských rodin po dosažení zletilosti nebo po dokončení 
studia. Díky sníženému nájmu jsou náklady na provoz pro mladé nájemce tedy únosné. Byt 
je vybaven základním vybavením ze strany města. Nájemní smlouva je s klienty uzavírána 
na dobu určitou, s možností prolongace. Současně je s klienty prováděna sociální práce  
a poskytováno sociálně-právní poradenství sociálními pracovníky odboru sociálních věcí  
a prevence Městského úřadu Kuřim. Optimální doba užívání startovacího bytu je jeden rok, 
poté je s klientem jednáno o možnostech jiného bydlení a řešena jeho aktuální sociální 
situace. 

 

Podpora a pomoc při zajištění ubytování, sociální poradenství 
 

V rámci této priority spočívá podpora a pomoc především v poskytování ubytování osobám, 
které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu ztráty předchozí možnosti ubytování, 
výdělečné činnosti a rodinného zázemí. Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením má odbor 
sociálních věcí a prevence již k dispozici byt, kde mohou být uvedené osoby ubytovány. 
Cílem komunitního plánování je pro tuto cílovou skupinu především snaha o vyčlenění 
dalšího bytu určeného především osamělým matkám či otcům s dětmi, kteří se ocitají  
z různých závažných důvodů bez možností jiného bydlení. Došlo by tak k eliminaci situací, 
kdy jsou děti ohroženy ztrátou rodinného zázemí. 
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Cílová skupina:  Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Priorita 1 
Udržení a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním obvodu 
ORP Kuřim 

Opatření 1.1 
Zvýšení personální kapacity a materiálního vybavení poskytovatele 
pečovatelské služby 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

Udržení a zkvalitnit 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 
– rozšíření PS v DPS ve všední dny minimálně do 21 hodin včetně sobot, 

nedělí 
– rozšíření PS do 18 hodin 
– posílení PS o víkendu o 1 úvazek 

Aktivity 

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

– informovat starosty a zastupitele obcí správního obvodu o sociálních 
službách 

– informovat obyvatele správního obvodu o sociálních službách 
prostřednictvím kabelové televize, měsíčníku Zlobice  

– zvýšení počtu pečovatelek CSS Kuřim o 2 pracovnice 
– realizace poskytování sociální služby 
– vyhodnocení sociální služby 

Časový 
harmonogram 

– nabídka služeb v obcích správního obvodu: 3 - 5/2018 
– přijetí 1 pečovatelky – dle počtu klientů: 2018  
– přijetí 1 pečovatelky – dle počtu klientů: 2019  
– zveřejnění článku ve Zlobici o pečovatelské službě 4/2018; 4/2019 
– poskytnutí rozhovoru pro kabelovou televizi: 5/2018, 5/2019 
– realizace poskytování sociální služby: 2018–2019 
– vyhodnocení sociální služby: ročně/únor 

Realizátoři a 
partneři 

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

Předpokládaný 
počet klientů 

10 

Finanční náklady 790.000 Kč (mzda 2 pečovatelek, nákup auta, pohonné hmoty) 

Předkládané 
zdroje financování 

Centrum sociálních služeb Kuřim, Město Kuřim, dotace JMK a MPSV, obce 
správního obvodu, sponzoři 

Kritéria hodnocení 
– počet uživatelů 
– náklady na realizaci služeb 

Rizika realizace 
opatření 

– nevyužívání služby uživateli 
– nedostatek finančních prostředků 

 
Vysvětlivky: CSS Kuřim – Centrum sociálních služeb Kuřim 
                       PS – pečovatelská služba 
                       DPS – dům s pečovatelskou službou 
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Cílová skupina:  Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Priorita 2 Rozšíření činnosti CSS Kuřim o ambulantní služby 

Opatření 2.1 Zřízení ambulantní sociální služby – denní stacionář 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

Zajistit pravidelnou pomoc fyzickým osobám se zaměřením na podporu  
a pomoc při běžných každodenních činnostech a vyplnění volného času. 

Dopad na cílovou 
skupinu 

– Umožnit uživatelům služby zůstat co nejdéle ve svém přirozeném 
prostředí 

– Zajistit komplexní péči uživatelům služby 
– Zkvalitnit život uživatelů služby 
– Udržet schopnosti uživatelů sužby zejména ve vztahu k vlastní osobě 
– Pomoc rodinným příslušníkům v péči o jejich blízké 
– Navazovat kontakty se svými vrstevníky 

Aktivity 

– Rozšířit činnost CSS Kuřim o ambulantní službu 
– Zpracovat studii proveditelnosti, jak na podmínky zřízení, tak  

na podmínky dlouhodobé udržitelnosti financování provozu 
– Projektová studie pro ambulantní službu s možností využití prostor 

v DPS, Zahradní 1275, Kuřim, kde by došlo k rekonstrukci zmíněných 
prostor 

– Rekonstrukce prostor v DPS na základě projektové dokumentace 
– Výběr personálu 
– Uzavření smluv se zájemci o sociální službu 
– Zahájení provozu 

Časový 
harmonogram 

– Studie proveditelnosti 1-3/2018 
– Projektová dokumentace 4-7/2018 
– Rekonstrukce prostor v DPS 8-12/2018 
– Zajistit finanční prostředky na rekonstrukci prostor pro sociální službu 

2018 
– Zajistit dotace na provoz sociální služby 2019 
– Registrovat sociální službu 2018 
– Výběr personálu 10-11/2018 
– Uzavření smluv se zájemci o službu 12/2018, 1/2019 
– Vyhodnocení služby 12/2019 

Realizátoři a 
partneři 

Město Kuřim, CSS Kuřim 

Předpokládaný 
počet klientů 

10/den 

Finanční náklady 
Rekonstrukce prostor, vybavení stacionáře 700.000 Kč  
Provozní a mzdové náklady 970.000 Kč/rok 

Předpokládané 
zdroje financování 

CSS Kuřim, zřizovatel, JMK, uživatelé služby, obce ORP 

Kritéria hodnocení 

– Dlouhodobá udržitelnost financování provozu sociální služby z veřejných 
rozpočtů 

– Počet uživatelů sociální služby 
– Dosažitelná kvalita sociální služby 

 

Rizika realizace 
opatření 

– Nedostatek finančních prostředků z rozpočtu města, JMK 
– Nezájem obyvatel o sociální službu 
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Cílová skupina:  Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Priorita 3 
Zřízení odlehčovací služby pobytové pro dospělé v obci 
Lelekovice 

Opatření 3.1 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 

– rozšíření činnosti Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. o pobytovou službu 
– odlehčovací službu pro dospělé osoby – Villa Vlaďka v Lelekovicích 

– JMK vydal příslib Pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu   

– zpracovány podmínky dlouhodobé udržitelnosti financování provozu, 
zpracována studie proveditelnosti pro odlehčovací službu –  

– vydáno stavební povolení, projektová dokumentace potvrzena 
stavebním úřadem v Kuřimi 

– vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace – č. 117D03D000037 

Časový 
harmonogram 

– listopad 2016 – aktualizace stavebního povolení 
– květen 2016 – 29. Výzva IROP – Rozvoj sociálních služeb 
– říjen 2016 – odevzdání žádosti o dotaci vč. studie proveditelnosti 
– červen 2017 –  vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROPu  
– červenec 2017 – srpen 2017 – výběrové řízení na dodavatele stavby 
– září 2017 – asanace stávajících objektů, příprava staveniště 
– říjen 2017 – červenec 2018 – výstavba stacionáře, parkové úpravy  
– srpen 2018 – září 2018 – vybavení zařizovacími předměty, výběr     

pracovníků, publicita projektu, kolaudace 
– říjen 2018 – registrace poskytovaných služeb na JMK, ukončení projektu 
– listopad 2018 – zahájení zkušebního provozu  
– prosinec 2018 – uzavírání smluv s uživateli služeb 
– leden 2019 – zahájení řádného provozu stacionáře 
– říjen 2019 – závěrečné vyhodnocení projektu  

Realizátoři a 
partneři 

Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., město Kuřim, Magistrát města Brna, 
obce ORP Kuřim 

Předpokládaný 
počet klientů 

18 

Finanční náklady 
– investiční náklady 25.661 tisíc Kč, provozní náklady roční 6.229 tisíc Kč, 

příjmy 6.229 tisíc Kč, vícezdrojové příspěvky na provoz  

Předpokládané 
zdroje financování 

– financování stavby z prostředků EU – 29. Výzva IROP 85%, 
spolufinancování státu 10%, Betanie – křesťanská pomoc 5% 

– financování provozu – uživatelé služeb 67%, obec, kraj, MPSV 33% 

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 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 - nevratné 
– 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 

5 ročně 

Finanční náklady 
– úhrada měsíčního poplatku za využívání služeb tísňové péče - celkové 

roční finanční náklady 24.000 Kč 
– platba ze strany uživatelů paušálně za využití služby - nevratná 

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 realizačních opatření bude nadále pokračovat spolupráce  
s odborem investičním MěÚ Kuřim (dále jen OI MěÚ) při realizaci dílčích 
aktivit na území města Kuřimi týkajících se chodníků a přechodů pro pěší, 
kočárky a vozíčkáře. 

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 Kuřimi 

– 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 a RM Kuřimi (přechodů pro pěší na ulici Jungmannova - v horní 
části vjezd ke garážím, Blanenská - hlavní vjezd do areálu bývalé TOS, 
Legionářská - přechod před bývalou cukrárnou, Nerudova - u rozvodné 
budky, Zborovská - nám. Osvobození, Tyršova - Nádražní) 

– vyhodnocení konkrétních opatření 

Časový 
harmonogram 

– projednání v dopravní komisi 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 – vyhodnocení 1x ročně 

Realizátoři a 
partneři 

 Oblastní charita Tišnov, městys Veverská Bítýška    
 

Předpokládaný 
počet klientů 

15 měsíčně 

Finanční náklady asi 534.000 Kč ročně 

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:  Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Priorita 7 Komunitní centrum v Kuřimi 

Opatření 7.1 Záměr vybudování komunitního centra v Kuřimi 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

V rámci realizace zajistit péči o seniory a osoby zdravotně postižené 
v zařízení denního stacionáře. V Kuřimi a celém správním obvodu chybí 
zařízení tohoto typu, obyvatelé musí za službou dojíždět mimo své bydliště 
a správní obvod. 

Dopad na cílovou 
skupinu 

– zkvalitnění života seniorů a osob zdravotně postižených 
– pomoc rodinným příslušníkům v péči o blízké osoby 
– umožnění setrvání v přirozeném sociálním prostředí uživatelů 
– sociální začlenění seniorů a osob zdravotně postižených 
– rozvoj společenských kontaktů cílové skupiny 

Aktivity 

– zajištění nové služby sociální péče denní stacionář 
– projektová studie 
– vyhodnocení získaných podkladů 
– vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace 
– realizace poskytování služby 
– vyhodnocení služby 

Časový 
harmonogram 

– vydání stavebního povolení 
– výzva poskytovatele dotace 
– registrace poskytovaných služeb na JMK 
– odevzdání žádosti o dotaci vč. studie proveditelnosti 
– vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace 
– výběrové řízení na dodavatele stavby 
– příprava staveniště 
– výstavba stacionáře  
– vybavení stacionáře 
– výběrové řízení na pracovníky, publicita projektu, kolaudace 
– ukončení projektu 
– uzavírání smluv s uživateli služeb  
– zahájení zkušebního provozu  
– zahájení řádného provozu stacionáře 
– monitorovací období cca 5 let  

Realizátoři a 
partneři 

Centrum sociálních služeb Kuřim, město Kuřim 

Předpokládaný 
počet klientů 

5 až 10 denně 

Finanční náklady 2 mil. Kč ročně 

Předpokládané 
zdroje financování 

ITI Brněnská metropolitní oblast, dotace, město Kuřim  

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, hraček  

a sportovních potřeb 
– prostor pro společné aktivity (kulturní, sociální, výtvarné) rodin napříč 

všemi sociálními vrstvami 
– setkávání dětí každého věku a jejich rodinných příslušníků, aktivity jsou 

zaměřeny na matky a otce na mateřské a rodičovské dovolené, těhotné 
ženy a ženy po porodu 
 

Aktivity 
– realizace aktivit maminek s dětmi, celých rodin, tatínků s dětmi, 

těhotných, maminek, sociálně znevýhodněných skupin 
– vyhodnocení realizace akce 

Časový 
harmonogram 

– vyhodnocení realizace akce: 1x ročně 

Realizátoři a 
partneři 

město Kuřim, KuřiMaTa, z. s., koordinační skupina pro KPSS Kuřim   

Předpokládaný 
počet klientů 

80 měsíčně 

Finanční náklady 150.000 Kč ročně/dotace města Kuřimi 

Předpokládané 
zdroje financování 

město Kuřim, rodinná politika Jihomoravského kraje, příspěvky uživatelů 
mateřského/rodinného centra na provoz  

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

Rizika realizace 
opatření 

– nevyužívání služby 
– neobdržení dotací 
– nedostatečný počet dětí, těhotných 
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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 
– zvýšení informovanosti 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 ročně 

Finanční náklady 5.000 Kč ročně 

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 let 2018–2020. 

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 ročně 

Finanční náklady     150.000 Kč ročně 

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  
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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 
– vytipování vhodného 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: 2018–2020 

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

Realizátoři a 
partneři 

město Kuřim, Oblastní charita Tišnov 

Předpokládaný 
počet klientů 

100 v průběhu kalendářního roku   

Finanční náklady 

– 20% spoluúčast města na finančních nákladech služby (asi 400 tisíc 
Kč); vychází z aktuální metodiky Krajského úřadu 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 a 
partneři 

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

Předpokládaný 
počet klientů 

1 až 2 

Finanční náklady  20.000 Kč ročně 

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  
–   nezájem o řešení osobní situace, neschopnost spolupráce 
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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 2 bytů (nyní se jedná o 1 byt) 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 

6 

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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15. 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 (to je 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 
komunitního plánu (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. 

 
 
15.1. 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. 
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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.  
 
15.2. 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 2018–2020. 
 
Vzájemná provázanost plánovacích procesů bude probíhat vždy při tvorbě monitorovacích 
zpráv jako podkladů pro aktualizaci krajského Střednědobého plánu rozvoje na následující 
rok.  


