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3. komunitní plán sociálních sluţeb 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim 

pro období 2012 - 2014 

 

Na zpracování podkladů pro plánování sociálních služeb, jejich rozvoje a souvisejících aktivit 

v celém obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim se podílelo přibližně 15 osob.  

Na zpracování společných cílů a opatření pro uvedené cílové skupiny se podíleli členové 

koordinační skupiny, složené ze zástupců zadavatele, poskytovatele a uživatelů sociálních 

služeb.  

Finální verzi 3. komunitního plánu  zpracovaly:  

Bc. Taťána Sojková, vedoucí odboru sociálních věc,í Městský úřad Kuřim, 

Renáta Malásková, referentka odboru sociálních věcí, Městský úřad Kuřim 

Ing. Naděžda Šiblová, projektový manaže,r Městský úřad Kuřim, 

Mgr. Miloslava Bártová, ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim. 

 

1.  Kontext zpracování komunitního plánu sociálních sluţeb  

Od 1. 1. 2007 je účinný zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, který mimo jiné ukládá obcím v samostatné působnosti povinnost zjišťovat potřeby 

pro poskytování sociálních služeb a zajistit ve spolupráci s krajem a poskytovateli jejich 

dostatečnou nabídku.  

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je neustálý proces hledání potřeb v oblasti 

sociálních služeb, stanovování priorit a porovnání potřeb s dostupnými zdroji. Základem 

komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce města s uživateli a poskytovateli 

(jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí 

podobě služeb a realizaci konkrétních kroků.  

Komunitní plánování vychází z předpokladu, že lidé sami nejlépe vědí, co chtějí a potřebují, a 

často také dokážou nalézat nejvhodnější řešení. Jelikož metoda plánování dává občanům 

možnost zasahovat do veřejných věcí, a to nejen v oblasti sociálních služeb, potěší nás 

spolupráce s občany a institucemi, kteří mají zájem o komunitní plánování. Společným cílem 

je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. Při plánování sociálních služeb se vychází 

zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů 

služeb. Výsledek provedeného srovnání slouží jako jeden z klíčových podkladů pro 

zformulování priorit sociálních služeb.  

Z důvodu lepší koordinace a řízení sociálních služeb v rámci obce s rozšířenou působností 

Kuřim a v návaznosti na zmiňovaný zákon, je na území obce prakticky od roku 2007 

realizován proces komunitního plánování.  

 

Pro úspěšnost plánování je zapotřebí podpora ze strany politické reprezentace, a to jak při 

zahajování plánování, tak i v jeho průběhu a při uskutečňování reálných činností směřujících 

např. k rozšíření či redukování nabídky služeb, zvyšování jejich efektivity a spolupráci 

různých subjektů při zajišťování potřebných služeb. 
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V rámci tvorby 3. komunitního plánu sociálních služeb byla provedena analýza potřeb 

současných uživatelů sociálních služeb ve správním obvodu za přímé součinnosti 

s pracovnicemi odboru  sociálních věcí a vedením Centra sociálních služeb Kuřim.  

Do projektu zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb byli zahrnuti senioři, osoby se 

zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.   

Z této analýzy byly částečně čerpány podněty pro stanovení dalších cílových skupin a 

jednotlivých priorit v těchto skupinách.  

 

Komunitní plánování sociálních sluţeb je způsob plánování sociálních sluţeb na úrovni 

obcí nebo krajů tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých 

občanů.  

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních sluţeb. 

Důraz je přitom kladen na: 

   zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, 

   dialog a vyjednávání, 

   dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. 

Sociální sluţby jsou zákonem definovány jako činnost nebo soubor činností, jimiž se 

zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci s cílem: 

 zachovávat lidskou důstojnost,  

 působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo 

nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci,  

  zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení. 

Pomocí procesu komunitního plánování  lze nalézat odpovědi na důleţité otázky, týkající se 

dostupnosti a kvality sociálních služeb:  

 jaké služby uživatelé vlastně potřebují, 

 jaké jsou role a zodpovědnost jednotlivých subjektů v poskytování služeb, 

 kdo může služby nejlépe zajistit, 

 jakým směrem se mají služby vyvíjet do budoucna, 

 jak zajistit požadavky na kvalitu poskytovaných služeb, 

 jak zajistit zdroje jejich financování? 

 

Do procesu plánování jsou zapojovány všechny subjekty, které působí v oblasti sociální 

péče. Město Kuřim jako zadavatel služeb, poskytovatelé služeb, pečovatelé i uživatelé.  

Společně hledají možnosti a zlepšení kvality sociálních služeb.  

Plánování je přitom cyklicky se opakující proces, a to jednak hledání potřeb v oblasti 

sociálních služeb, které v dané oblasti vyvstávají, a jejich porovnávání s dostupnými zdroji 

(finančními a materiálními možnostmi zadavatele a poskytovatelů služeb). Následuje 

stanovování priorit, tj. co budeme řešit dříve a co později. Podstatným rysem komunitního 

plánu je, že výsledky těchto procesů jsou trvale udržitelné, nejde o nahodilou jednorázovou 

činnost. Důraz je kladen nejen na výsledný produkt (komunitní plán), ale rovněž na samotný 

proces, který umožňuje lepší spolupráci všech zainteresovaných subjektů.  
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Přínos pro uţivatele je zřejmý: kvalitní a dostupné služby, lepší informovanost a 

v neposlední řadě vzhledem k cykličnosti procesu, může plán reagovat nejen na jejich potřeby 

v současné chvíli, ale také na měnící a vyvíjející se potřeby v čase. 

Přínos pro obce: lepší systém služeb, který je schopen reagovat na změny, peníze jsou 

vynakládány pouze na takové služby, které lidé skutečně potřebují, nové nápady, nové 

možnosti spolupráce, případně i nové zdroje financování. 

 

 

2. Komunitní plánování v Jihomoravském kraji 

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

byly kraje postaveny před povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb 

na svém území, a to ve spolupráci s obcemi, poskytovateli i uživateli. Zpracovaný 

střednědobý plán kraje je jednou z podmínek žádosti o poskytnutí dotace na zajištění 

sociálních služeb, kterou krajské úřady předkládají MPSV. Krajská strategie by měla 

vycházet ze zjištěných potřeb v jednotlivých obcích, proto krajský úřad podporuje procesy 

komunitního plánování v obcích, zejména s rozšířenou působností a pověřeným obecním 

úřadem. 

Proto, aby střednědobý plán rozvoje sociálních služeb plně odpovídal požadavkům 

jednotlivých občanů Jihomoravský kraje bylo v roce 2004 zahájeno odborné vzdělávání 

v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, kterým prošlo všech 21 obcí s rozšířenou 

působností a pokračuje dále. Tyto obce s rozšířenou působností v rámci triád, složené 

z poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů, a pracovních skupin zpracovaly plány rozvoje 

sociálních služeb pro svůj územně správní celek.  

Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Jihomoravského kraje pro období 2012-2014 
je závěrem analytické syntézy plánů rozvoje sociálních služeb za územně správní obvod 

všech 21 obcí s  rozšířenou  působností, které byly výsledkem intenzivní práce v roce 2010 

a 2011.  

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb na území kraje pro období  roku 2012 - 2014 

usiluje : 

 o analýzu sítě sociálních služeb a její optimalizace v rámci střednědobého plánování 

na území Jihomoravského kraje 

 o propojení financování sociálních služeb se střednědobým plánováním a sítí 

sociálních služeb na území Jihomoravského kraje 

 o podporu zkvalitňování a rozvoje potřebných sociálních služeb na území 

Jihomoravského kraje 

 o podporu a realizaci vzdělávacích seminářů  
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3. Komunitní plánování v Kuřimi 

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit je již třetím strategickým 

dokumentem udávajícím směr rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit obce 

s rozšířenou působností Kuřim pro období 2012 – 2014.  

Navazuje především na Rozvojový plán sociálních služeb ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Kuřim sestavený pro období roku 2008 a na zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 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. 

Kvalitní a efektivní sociální služby mohou být poskytovány pouze pokud existuje účinná 

spolupráce mezi všemi sektory společnosti. O takovou spolupráci a řešení přesahů do dalších 

oblastí (bezbariérovost, podpora rodin s dětmi atd.) bude realizační tým komunitního 

plánování usilovat v rámci postupného naplňování 3. komunitního plánu sociálních služeb 

a souvisejících aktivit. 

 

 

Organizační struktura procesu KPSS 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUŘIMI 

politické projednávání a rozhodování 

 

RADA MĚSTA KUŘIMI 

projednávání a rozhodování 

↕ 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

konzultace, data, příprava materiálů k projednávání rady a zastupitelstva 

↕ 

KOORDINAČNÍ SKUPINA 

zástupci zadavatele, poskytovatelů a uživatelů 

↕ 

CÍLOVÉ SKUPINY 

                     _____________________│______________________ 

  │      │           │ 

Senioři a zdrav. postiţené osoby Rodiny s dětmi a mládeţ Osoby sociálně vyloučené 
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4.  Místní podmínky a specifika 

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

působností. V čele úřadu je starosta. Úřad se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zvláštními zákony, 

kterými jsou na úřad přeneseny práva a povinnosti. Vykonává také samostatnou působnost v 

záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů. Plní úkoly Zastupitelstva a Rady města 

Kuřimi, starosty a místostarostů.  

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim zahrnuje obce Čebín, Česká, Hvozdec, 

Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice a Veverská 

Bítýška.  

V obvodu ţilo k 31.12.2010 celkem 21 216 obyvatel.  

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

jiných orgánů.  

 

Obyvatelstvo  
 

Graf 1  

Věková struktura a index stáří obyvatel v Jihomoravském kraji 

 

 

Nejnižší podíl dětské složky v obyvatelstvu byl zjištěn v Hl. m. Praze (12,8 %), Jihomoravský 

kraj se dělí spolu s Plzeňským krajem o třetí příčku v pořadí krajů s nejnižším podílem. 

Ovšem podíl osob v tzv. poproduktivním věku byl po Královéhradeckém kraji a Hl. m. Praze 

třetí nejvyšší (spolu se Zlínským krajem).  

Z počtu osob v základních věkových skupinách se sestavují indexy, např. index stáří a index 

ekonomického zatížení. Index stáří vyjadřuje počet obyvatel v poproduktivním věku 

připadající na 100 obyvatel v předproduktivním věku. V roce 2010 dosáhl v Jihomoravském 

kraji hodnoty 114,8 (na 100 dětí připadalo 114,8 obyvatel starších 65 let), v roce 1991 

připadalo na 100 dětí pouze 65,1 obyvatel v poproduktivní kategorii. Poněkud odlišná je 

situace v porovnání obyvatelstva v Jihomoravském kraji podle pohlaví. Zatímco na 100 dívek 

připadalo 142,4 žen ve věku nad 65 let (vyšší hodnotu měla pouze Praha 156,9 a Zlínský 

kraj – 145,2), na 100 chlapců připadalo pouze 88,7 mužů starších 65 let. 
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Nutno poznamenat, že Jihomoravský kraj (spolu s  Olomouckým a Zlínským krajem) měl po 

Praze druhý nejnižší podíl mužů v populaci (48,8 % mužů, 51,2 % žen), na 100 žen připadalo 

95,4 mužů. Naopak nejvyšší podíl mužů (49,6 %) byl v kraji Vysočina, kde na 100 žen 

připadalo 98,4 mužů.  

Index ekonomického zatíţení, což je počet osob ve věku 0 až 14 let a 65 a více let 

připadající na 100 obyvatel v produktivním věku, dosáhl v Jihomoravském kraji v roce 2010 

hodnoty 43,4 (v České republice 42,7) a mezi kraji byl pátý nejvyšší. Na 100 obyvatel 

v ekonomicky aktivním věku (15 až 64 let) tak připadalo 43,4 „závislých“ osob. V roce 1991 

připadalo na 100 osob v produktivním věku 51,5 „závislých“, docházelo tedy k postupnému 

snižování této hodnoty zásluhou růstu podílu osob v aktivním věku a snižování podílu dětské 

složky v populaci.  

Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje činil 41,1 let (mezi kraji 5. nejvyšší hodnota), 

od roku 1991 se zvýšil o 4,4 roků. Nejstarší obyvatelstvo žilo v Praze, kde průměrný věk 

mužů dosáhl 39,9 let (v Jihomoravském kraji 39,4 let) a průměrný věk žen 43,2 let (v 

Jihomoravském kraji 42,7 let).  

Nejpočetnější věkovou skupinou mezi obyvateli Jihomoravského kraje byly v roce 2010 

osoby ve věku 35 a 36 let (21 226, resp. 21 197 osob). Nejvíce mužů bylo ve věku 36 let, a to 

10 813, nejvíce žen bylo ve věku 35 let, a to 10 431.  

 

Tab. 1 Obyvatelstvo 100leté a starší v Jihomoravském kraji v letech 2001 aţ 2010 

 

 

V Jihomoravském kraji se v průběhu roku 2010 opět zvýšil počet 100 a víceletých osob. Ke 

konci roku 2010 v kraji žilo 97 osob, které měly 100 a více let (71 žen a 26 mužů). Početně 

nejvíce jich sice žilo v okrese Brno-venkov, ovšem v přepočtu na 100 000 obyvatel jich bylo 

nejvíce v okrese Vyškov (16,8 stoletých na 100 000 obyvatel). Obdobná situace byla 

v mezikrajském srovnání. Počet 100 a víceletých v Jihomoravském kraji byl 3. nejvyšší (po 

Středočeském kraji a Hl. m. Praze).  
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Ovšem v přepočtu na 100 000 obyvatel to bylo až 7. místo v pořadí krajů, v tomto způsobu 

vyjádření bylo nejvíce stoletých v kraji Vysočina. 

Graf 2  

Počet 100 a víceletých na 100 000 obyvatel v krajích ČR v roce 2010 : 

 

 

Z okresů Jihomoravského kraje bylo v roce 2010 Brno-město okresem s nejnižším podílem 

dětské populace (13,1 % z celkového počtu obyvatel) a v Brně byl i nejvyšší podíl obyvatel v 

poproduktivním věku (17,9 %). Index stáří udává, že v Brně na 100 dětí připadalo 136,5 osob 

v poproduktivním věku. V tomto ukazateli byla nejpříznivější situace v okrese Znojmo, kde 

na 100 dětí připadlo pouze 98,6 obyvatel nejstarší věkové kategorie. Nejvyšší podíl dětí v 

populaci vykazoval okres Brno-venkov (15,6 %), nejnižší podíl obyvatel v poproduktivním 

věku byl v okrese Znojmo (14,4 %). V okrese Břeclav byl zjištěn nejvyšší podíl obyvatel 

v ekonomicky aktivním věku (71,3 %).  

Nejvyšší průměrný věk měli obyvatelé Brna – muži 40,2 let, ženy 43,9 let, naopak nejnižší 

průměrný věk byl u mužů v okrese Brno-venkov a Znojmo – 38,8 let a u žen v okrese Brno-

venkov – 41,6 let.  

Nejvyšší počet závislých osob (tj. populace ve věku 0 až 14 let a 65 a více let) ve vztahu k 

počtu obyvatel v ekonomicky aktivním věku (15 až 64 let) vykázal okres Brno-venkov, kde 

na 100 „aktivních“ připadá 45,3 „závislých“, na druhé straně v okrese Břeclav to bylo 

„pouze“ 40,3 závislých.  
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Demografické údaje města Kuřimi a správního obvodu : 

Název 

obce  

 

rok 

2006 

rok 

2007 

k 30.6.  

rok 

2007 

k 31.12. 

rok 

2008 

k 31.12. 

rok 

2009 

k 31.12. 

rok 

2010 

k 31.12. 

Čebín   1 644    1 643     1 660     1 666     1 681   1 701 

Česká      712       716        725        712        779      884 

Hvozdec      234       236        239        248        252      268 

Chudčice      770       771        784        786        808      820 

Jinačovice      556       555        575        588        599      603 

Kuřim   9 790    9 920   10 074   10 305   10 404  10 501 

Lelekovice   1 548    1 548     1 580     1 639     1 669   1 701 

Mor. Knínice      806       807        798        821        835              845 

Rozdrojovice      730       747        758        780        823      845 

Vev. Bítýška   2 869     2 879     2 908    2  954     2 998   3 048 

Celkem 19 659 19 822 20 101 20 499 20 848 21 216 

 

Věkové sloţení  a počet obyvatel města Kuřimi k 31. 12. 2010: 

Věkové sloţení Počet obyvatel Kuřimi 

do 18 let 2 347 

19 - 30 let 1635 

31 - 60 let 4493 

61 - 70 let 1055 

nad 70 let 971 

 

Z pohledu času je populační vývoj dlouhodobým procesem, neboť jak početní stav, tak 

věkové složení každé lidské populace je odrazem desetiletí a někdy i staletí trvajícího vývoje, 

obrazem dlouhodobého vývoje vnějších i vnitřních podmínek demografické reprodukce a 

prostorového pohybu lidí. Jedná se nejen o složky populačního vývoje, porodnost, úmrtnost a 

migraci, které početní stav a  věkovou strukturu obyvatel bezprostředně formují, ale zároveň i 

o vývoj širších podmínek tohoto vývoje. V krátkodobé, střednědobé a v závislosti na 

parametrech vývoje velmi často i v dlouhodobé perspektivě je významně determinujícím 

prvkem též výchozí věková struktura. Ta tvoří na jedné straně východisko a na druhé straně 

výsledek procesu demografické reprodukce obyvatelstva.  

Z pohledu komunitního plánování je právě věkové složení obyvatel jedním ze základních 

ukazatelů  pro plánování sociálních služeb. 

Ukazuje se také, že řešit problémy a zřizovat např. služby či přímo zařízení pro seniory a 

zdravotně postižené občany pouze pod tlakem akutní situace je vzhledem k značné 

setrvačnosti populačního vývoje málo účinné a obvykle neúnosně nákladné.  
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4.1 Místní podmínky a specifika zdravotní a sociální péče 

 

Zdravotní péče 

Největším zdravotnickým zařízením v Kuřimi je Medex-K, s. r. o., Kuřim (poliklinika). 

Ordinují zde dva praktiční, dva dětští lékaři, čtyři stomatologové a dvě pracovnice provádějí 

rehabilitaci. Další ambulantní péče je zajišťována na poliklinice odbornými lékaři v oborech 

interna – endokrinologie a diabetologie, psychiatrie pro dospělé, dorost a děti, urologie, 

chirurgie, ortopedie, neurologie, dětská kardiologie, ORL, gynekologie a v oborech plicního, 

očního a kožního lékařství. Je zde také ordinace klinické logopedie. Občané mohou dále 

využívat i dvě lékárny ve městě. V Kuřimi jsou další tři praktičtí lékaři. Jeden má sídlo 

v Domě s pečovatelskou službou, dva mají soukromé ordinace ve městě. V Kuřimi sídlí také 

dětská lékařka mimo polikliniku Kuřim. 

 

Centrum sociálních služeb Kuřim zřídilo nestátní zdravotnické zařízení a provozuje domácí 

zdravotní péči v Kuřimi a jejím správním obvodu. Dále péči poskytuje ve Vranově, Drásově, 

Malhostovicích, Skaličce, Všechovicích. Péče je poskytována zdravotními sestrami, které 

navštěvují pacienty v jejich domácím prostředí. 

 

Sociální péče  

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, která má za cíl poskytovat 

občanům Kuřimi a správního obvodu na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů.  

V současné době  poskytuje dvě sociální služby z výčtu třiceti čtyř služeb daných taxativně 

zákonem – terénní pečovatelskou službu a ambulantní službu v centru denních služeb.   

Cílem organizace je na základě průzkumu  potřebnosti občanů a jejich poptávky po službách 

zavedení dalších sociálních služeb. 

Sociální služby, které Centrum sociálních služeb Kuřim nabízí občanům, jsou poskytovány 

pracovníky, kteří se průběžně vzdělávají v akreditovaných kurzech pro pracovníky sociálních 

služeb. 

Pečovatelská služba usiluje o zachování soběstačnosti lidem seniorského věku, zdravotně 

postiženým občanům a rodinám s dětmi v tíživé situaci v domácím prostředí. Prostřednictvím 

poskytovaných služeb je umožněno lidem zachovat přirozené sociální vazby, žít důstojný 

život se svými blízkými a být součástí místního společenství. 

V centru denních služeb se poskytuje ambulantní služba osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

 

Sociální pomoc osobám ohroţeným sociálním vyloučením 

Uživatelem služby se může stát i člověk, který subjektivně pociťuje svou situaci jako 

krizovou. Jde o pomoc dospělým osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo 

života, kdy přechodně nemohou řešit svoji aktuální situaci vlastními silami. Služba se 

poskytuje bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, vyznání či politickou příslušnost nebo 

sociální postavení.  
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Aktivity pro maminky s dětmi 

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., které působí v Kuřimi, vytváří významné 

aktivity na podporu rozvoje zdravé rodiny  a jejich činnost přesahuje hranice správního 

obvodu. Jde o vytvoření veřejného prostoru, kde se mohou setkávat maminky, ostatní rodinní 

příslušníci a jejich děti, děti a mládež bez rozdílu věku a senioři.  V rámci své činnosti se 

sdružení orientuje především na organizování dětských programů pro maminky na rodičovské 

dovolené. Jde i o podporu zdravého životní stylu, sportovních aktivit a volnočasových aktivit, 

které vedou k zdravému rozvoji a udržení rodiny.  

 

5. Vyhodnocení realizace priorit 2. KPSS pro rok 2009 - 2011 

V průběhu roku 2011 probíhalo průběžné vyhodnocování rozvojového plánu a to na 

pravidelných setkáních pracovní skupiny KPSS.  

Základní vize a strategie vycházela především ze zachování dosavadního rozsahu služeb, 

rozvoje služeb v oblastech, které byly výzkumem zjištěny jako nejpotřebnější a podpory 

poskytovatelů sociálních služeb zajišťující péči v oblastech prioritních pro cílové skupiny. 

 

Pro rok 2009 - 2011 byly stanoveny tyto obecné priority:  

 

1. zajistit dostatečnou informovanost o sociálních sluţbách v regionu 

v rámci pracovních skupin dále monitorovat a sledovat požadavky uživatelů a názory 

veřejnosti, zapojování veřejnosti do rozhodování a ovlivňování vývoje sociálních 

služeb na území správního obvodu ORP Kuřim, podpora informovanosti 

2. podporovat komunitní plánování sociálních sluţeb 

udržení pracovní skupiny, pravidelné setkávání, navázání kontaktu s okolními 

správními obvody z důvodu předávání zkušeností a příkladů dobré praxe, monitoring 

realizace plánu 

3. podporovat sluţby, které budou mít oporu v místních rozvojových plánech 

komunikace s poskytovateli, analýza nabízených sociální služeb 

 

Priority v návaznosti na šetření potřebnosti sociálních služeb: 

 

Priorita 1 Zavedení sociální sluţby tísňová péče pro správní obvod Kuřim 

Priorita 2 Rozšíření terénní pečovatelské sluţby na celý správní obvod 

Priorita 3 Rozšíření provozní doby v Centru denních sluţeb 

Priorita 4 Zavedení odlehčovací sluţby Centrem sociálních sluţeb Kuřim 

* Tyto priority jsou zahrnuty také ve Strategickém plánu rozvoje města Kuřimi a Akčním 

plánu rozvoje města Kuřimi. 
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Ad priorita 1 

Projektový záměr na zřízení služby tísňové péče ve městě Brně předložila příspěvková 

organizace Domov pro seniory Vychodilova v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna 

– tento plán byl schválen v červnu 2008 Zastupitelstvem města Brna. 

Následně se zpracovávala kompletní projektová dokumentace a předkládal Zastupitelstvu  

města Brna projekt ze strukturálních fondů EU (ROP). Předpoklad realizace je v průběhu roku 

2012. 

Dle projektového záměru: pořízení jedné tzv. stanice se pohybuje ve výši cca 15 tis. Kč, 

s povinnou spoluúčastí klienta cca 500 Kč/měsíčně. Počítá se s rozšířením této služby na celý 

správní obvod. 

Předpoklad pro město Kuřim: cca 5 - 10 klientů – bližší informace budou doplněny později a 

ve spolupráci s Magistrátem města Brna. 

Ad priorita 2 

Splněno – pečovatelská služba byla rozšířena i do dalších obcí správního obvodu 

Zájem o poskytování pečovatelské služby ve správním obvodu projevily obce: Jinačovice, 

Rozdrojovice, Moravské Knínice, Česká, Lelekovice, Čebín. První tři obce využívají službu – 

dovážka obědů do domácností uživatelům služby. V obci Česká, Lelekovice a Čebín byla 

poskytována pečovatelská služba 5 uživatelům. 

Pečovatelská služba byla tedy rozšířena i do dalších obcí správního obvodu.  

Ve všech obcích správního obvodu proběhlo veřejné setkání s občany ve spolupráci s místní 

samosprávou jednotlivých obcí. Na setkáních byla prezentována pečovatelská služba 

správního obvodu a systém dávek sociální péče a pomoci, zejména pro zdravotně postižené 

občany a seniory. 

 

Ad priorita 3 

Splněno - rozšíření provozní doby Centra denních služeb do 15:30 hod., v případě potřeby i 

déle podle akcí seniorů. 

 

Ad priorita 4 

O pobytovou odlehčovací službu není zatím zájem, ostatní zajišťovala pečovatelská služba. 
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6. Zdroje potřebné k plánování  

 

Pro plánování je potřeba mít k dispozici řadu informací, materiálů a podkladů. Jedná se 

například o základní sociologicko - demografické ukazatele včetně prognóz vývoje do 

budoucnosti, informace o současném stavu poskytovaných služeb (počty poskytovatelů a 

klientů, typy poskytovaných služeb…), je potřeba znát potřeby uživatelů služeb apod.  

Při zpracování 3. komunitního plánu byly využity následující zdroje informací: 

 

6.1  Analýza poskytovaných sociálních sluţeb  

A) Na území města Kuřimi působí jako poskytovatelé sociálních služeb:  

Centrum sociálních sluţeb Kuřim, příspěvková organizace 

Zahradní 1275, 664 34 Kuřim 

IČ: 49457276 

tel: 541 518 301, 541 518 311, 541 231 320 

e-mail: ppdk@volny.cz 

Pracovní doba: pondělí až pátek 7.00 – 15.30 hodin 

Registrované sociální služby: 

– pečovatelská sluţba - terénní 

– centrum denních sluţeb - ambulantní 

 

B) Obyvatelé Kuřimi a správního obvodu obce s rozšířenou působností využívají sociální 

služby dalších poskytovatelů, kteří mají sídlo v Brně: 

Středisko rané péče SPRP Brno 

Nerudova 7, 60200 Brno 

IČ:  IČ: 75 09 53 35 

tel.: 541 236 743 

e-mail: brno@ranapece.cz 

http: www.ranapece.cz 

Registrovaná sociální služba: 

– raná péče 

Diakonie ČCE – pobočka České alzheimerovské společnosti 

Hrnčířská 27, 602 00 Brno 

IČ: 48515752 

tel.: 549 242 279  

e-mail: brno@diakoniecce.cz 

http://brno.diakoniecce.cz 

Registrované sociální služby: 

– pečovatelská sluţba 

– centrum denních sluţeb 

– chráněné bydlení 

 

mailto:ppdk@volny.cz
mailto:brno@ranapece.cz
mailto:brno@diakoniecce.cz
http://brno.diakoniecce.cz/
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Armáda spásy v ČR,  

Körnerova 221/1, 602 00 Brno, tel: 545 244 880, 737 215 427,  

e-mail: kckornerova_brno@armadaspasy.cz, http: www.armadaspasy.cz  

  

Zařízení poskytovatele:  

Armáda spásy, Centrum sociálních sluţeb Josefa Korbela (Mlýnská 316/25, Brno-střed, 

Trnitá, 602 00 Brno 2)  

 

 Registrované sociální služby:  

 

- azylový dům 

 

- noclehárny 

 

- nízkoprahové denní centrum 

 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 

    

Diecézní charita Brno 

Sídlo: tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno  

Doručovací adresa: Diecézní charita Brno, P.O. Box 635, 661 35 Brno 

 

Poskytuje a provádí : 

- charitní ošetřovatelskou službu 

- služby pro seniory 

- péči o nevyléčitelně nemocné 

- pomoc lidem bez domova  

- pomoc pro matky v tísni 

- podporu lidem se zdravotním postižením  

- pomoc cizincům v nouzi  

- humanitární pomoc  

- charitní poradenství  

- prevenci rizikového chování  

- dobrovolnickou činnost  

Charita Brno otevřela 2. ledna 2010 Diecézní šatník na Bratislavské ulici 58, který je otevřen 

denně od úterý do soboty mezi 9. a 15. hodinou. Tel. č. 737 231 383. 

Ubytovna Adria 

V oblasti péče o osoby ohroţené sociálním vyloučením byla navázána úzká spolupráce 

s majiteli Ubytovny Adria, Blanenská 205, Kuřim, která nabízí azylové bydlení pro 

sociálně potřebné osoby, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší. Bydlení 

je vhodné pro krátkodobé i dlouhodobé ubytování, je zde stálá hlídací služba.  

 

6.2  Analýza potřeb uţivatelů sociálních sluţeb a veřejnosti   

Analýza uživatelů sociálních služeb byla prováděná v roce 2010 ve spolupráci s Krajským 

úřadem Jihomoravského kraje a firmou Augur. 

Účelem bylo zjištění potřeb současných uživatelů sociálních služeb, zejména osob zdravotně 

postižených, rodin s dětmi a osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. 

Závěry z této analýzy byly použity i pro tvorbu 3. komunitního plánu sociálních služeb.    

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1312182603268_15&706f=7ceb5841455f3f1f
http://www.armadaspasy.cz/
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6.3 Analýza  zdravotně  postiţených  osob na území  správního  obvodu Kuřimi  (podle 

podkladů odboru sociálních věcí Městského úřadu Kuřim) : 

 

Příjemci  příspěvku  na péči  k 31. 12. 2010 (osoby závislé na péči jiné osoby): 284 občanů 

Části příjemců této dávky poskytuje sociální služby CSS Kuřim. Nejvíce občanů je zařazeno  

do II a III. stupně závislosti.  

Celkem 189 občanů správního obvodu bylo k 31. 12. 2010 držiteli mimořádných výhod pro 

občany zdravotně postižené (průkazy TP, ZTP a ZTP/P). 

 

Dávky zdravotně postižených občanů byly ve správním obvodu vyplaceny za rok 2010 

v celkové výši  42 962 320 Kč. 

z toho: 

- dávky pomoci v hmotné nouzi                                                                                              

2 432 079 Kč 

- dávky pro zdravotně postižené                                                             

3 899 080 Kč 

- příspěvek na péči (pro osoby závislé na péči jiné osoby)                              

36 631 161 Kč 

 

6.4 Analýza uţivatelů sluţeb CSS Kuřim k 31. 12. 2010 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŢBA 

Počet uţivatelů dle bydliště: 

Kuřim:   277 klientů – v PS (podrobněji viz rozdělení podle využívaných služeb) 

 

PS rozšířena do správního obvodu Kuřimi: 

Rozdrojovice  8 klientů (příprava oběda, dovoz zajišťuje OÚ Rozdrojovice) 

Jinačovice:  18 klientů (příprava oběda, dovoz zajišťuje OÚ Jinačovice) 

Moravské Knínice: 18 klientů (příprava oběda, dovoz zajišťuje OÚ Moravské Knínice) 

Česká:   0 klient (pomoc při osobní hygieně, běžný úklid domácnosti) 

Lelekovice  0 

Čebín   0 

Celkový počet klientů:  321 klientů 

 

Počet klientů dle vyuţívaných sluţeb: 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 75 klientů 

– pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, při prostorové orientaci, při 

přesunu na lůžko/vozík) – této služby stále využívá malý počet klientů; předpokládáme 

v budoucnu nárůst poptávky po této službě vzhledem ke stále zvyšujícímu se 

věkovému průměru našich klientů 
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Pomoc při osobní hygieně: cca 60 klientů 

– pomoc při úkonech osobní hygieny (sprchování, koupele): v Domě s pečovatelskou 

službou, PS terénní – v bytech klientů a v CDS Kuřim; v DPS Kuřim v hygienickém 

středisku je navíc možné využít lokální nebo celkové perličkové koupele jako 

fakultativní služby; nárazově klienti využívají i základní péče o vlasy a nehty, popř. 

pomoc při použití WC – dle svého momentálního zdravotního stavu, dále základní 

ošetření nohou v DPS, CDS + PS terénní. 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: cca 95 klientů 

– dovoz oběda: Kuřim 80 klientů 

– donáška oběda: Kuřim 180 klientů pravidelně (17 obyvatel DPS + 1 PS terénní); další 

klienti využívají této služby nárazově v případě, že potřebují jít k lékaři, není jim 

dobře apod. 

– pomoc při přípravě jídla a pití: tato služba je využívána jen několika klienty, zejména 

o víkendu, potřebují pomoc s ohřátím jídla, nachystáním přímo na talíř, popř. umytím 

nádobí. 

– příprava oběda (nejčastěji využívaná služba): 

Rozdrojovice 8 klientů 

Jinačovice 18 klientů  

Moravské Knínice 18 klientů  

Kuřim  cca 220 klientů /z toho CDS: 70  

  DPS: 86 (z toho 42 obyvatel DPS), 

  dovoz oběda do bytu: 80 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

– běžný úklid domácnosti: cca 72 klientů, jde především o úklidy v rámci Domu 

s pečovatelskou službou, kdy je naším cílem, aby klienti ve svém věku nemuseli být 

vystavení nebezpečí pádu např. při mytí oken, ale také se klienty snažíme aktivně do 

úklidu zapojovat – v rámci jejich zdravotních možností, tzn. prevence pasivity klienta.  

– běžné nákupy a pochůzky: cca 13 klientů 

– praní a žehlení osobního/ložního prádla: cca 21 klientů  

– pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donáška vody/topidel, velký nákup za 

použití auta: tyto služby jsou využívány spíše nárazově malým počtem klientů 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

– doprovod k lékaři, na úřady: cca 7 klientů 

Fakultativní služby: 

– doprava osobním automobilem: službu využívá 6-7 klientů, kteří potřebují dopravit 

převážně k lékaři na Polikliniku apod. 

– dohled nad klientem: 3-5 klientů – obyvatelé DPS; službu klienti využívají pro větší 

pocit bezpečí – jde o klienty se zhoršeným zdravotním stavem. 

– velký úklid: 53 klientů 
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CENTRUM DENNÍCH SLUŢEB 

Pomoc při osobní hygieně: cca 10 klientů 

– nejčastěji využívanou službou je základní ošetření nohou a sprchování v hygienickém 

středisku CDS 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

– zajištění oběda na CDS využívá cca 70 klientů 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

– společné akce dle přání klientů, pravidelná setkání 1x měsíčně u posezení s písničkou. 

Účastní se pravidelně cca 30 klientů. 

– individuální práce s klientem – málo využívaná i vzhledem k nevhodným prostorám v 

CDS 

– použití internetu – v současné době není o tuto službu z řad našich klientů zájem, 

využívají možnost v knihovně. 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: dle přání klientů 

Fakultativní služby:  

– doprava osobním automobilem: viz pečovatelská služba; přímo z CDS službu klienti 

nevyužívají 

– vyprání a vyžehlení prádla: v rámci pečovatelské služby; přímo z CDS službu klienti 

nevyužívají 

 

 

6.5  Veřejná setkání 

 

V roce 2009 a 2010 byla realizována ve všech obcích správního obvodu veřejná setkání 

s občany ve spolupráci se samosprávou obcí, která přispěla ke zvýšení informovanosti 

veřejnosti. Veřejná setkání byla určena pro užší cílovou skupinu uživatelů sociálních služeb – 

senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním.  

Účastníkům byly představeny služby poskytované Centrem sociálních služeb Kuřim. Zejména 

o možnosti využívání pečovatelské služby. Seznámili se rovněž  s podmínkami poskytování 

sociálních dávek pro zdravotně postižené občany, včetně příspěvku na péči. Tento způsob 

získání potřebných informací se setkal se zájmem přítomných. 

Centrum sociálních služeb Kuřim pořádalo pravidelně 3x ročně a od roku 2011 bude pořádat 

4x ročně Konference o sociálních službách pro seniory a handicapované občany. Na 

konferencích účastníci získávají informace nejen o činnosti organizace, ale i o sociálních 

dávkách, činnosti odboru sociálních věcí Městského úřadu Kuřim atd. 
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6.6 Analýza zdrojů financování sociální oblasti v Kuřimi     

   

Výdaje na sociální péči v Kuřimi za r. 2010 

Příspěvek na péči (dotace MPSV)  
36 600 000 Kč 

 

Pečovatelská služba /CSS Kuřim/ 

příspěvek města, dotace, uživatelé 
2 930 000 Kč 

Centrum denních služeb Kuřim 

příspěvek města, dotace, uživatelé 
1 126 000 Kč 

Psychologické poradenství a diagnostika (uzavřeny dvě 

smlouvy o spolupráci*), příspěvek města 

 

178 000 Kč 

* nižší čerpání nežli požadavek rozpočtu z důvodu dlouhodobé absence psycholožky 

 

 

 

6.7  Podpora zdraví v činnosti organizací Jihomoravského kraje 

 

Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim, Tyršova 480, Kuřim,  IČ: 44947763, tel.: 720 301 658, 

jirisiroky@volny.cz , Miloš Hejmala, matky s dětmi, děti, mládež, dospělí, sportovní aktivity. 

 

Orel jednota Kuřim, Křížkovského 55, Kuřim,  IČ: 65268229, tel.: 602 501 949, 

mackova@mybox.cz, www.orel.cz , Ing. Miluše Macková, sport, kultura, práce s mládeží. 

 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kuřim, Jungmannova 864, Kuřim, IČ: 

65264657, tel.: 776 715 713, skautkurim@seznam.cz www.skautkurim.cz , Ing. Jiří Tauš, 

volnočasové aktivity dětí a dospělých se zaměřením na pobyt v přírodě.  

 

HARD BIKERS Kuřim, Komenského 667, Kuřim,  IČ: 69707952,  tel.: 602 139 221, 

Lubomír Stříž, hard.bikers@seznam.cz, www.hardbikers.cz , mládež, dospělí, sportovní 

aktivity.  

 

Sportovní klub Kuřim, U stadionu 697, Kuřim,  IČ: 44947712, tel.: 773 587 460, 

petr.ondrasek@email.cz, Ing. Petr Ondrášek,  děti, mládež, dospělí, sportovní aktivity. 

 

FC Kuřim, U stadionu 697, Kuřim, IČ: 49458337, tel.: 603 456 949, mládež@fckurim.cz, 

www.fckurim.cz , Jiří Svoboda, děti, mládež, dospělí, sportovní aktivity. 

 

Plavecký klub Kuřim, Blanenská 1082, Kuřim,  IČ: 49461648, tel.: 603 461 295, 

jiri@vones.org, Jiří Voneš, http://pkku.xf.cz, děti, mládež, dospělí, sportovní aktivity. 

 

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., IČ: 22687467,   http://kurimata.webnode.cz/,  

kurimata@googlegroups.com , rodiče na mateřské a rodičovské dovolené s malými dětmi. 

 

Mateřská škola Jinačovice,  okres Brno-venkov,  příspěvková organizace, Jinačovice 83,  

Kuřim, IČ:70987467,  tel.: 546 223 244, 731 507 630, materska_skola.jinacovice@seznam.cz, 

http://ms.obecjinacovice.cz/oskolce.htm,  Mgr. Hana Urbanová, ředitelka; přidělen certifikát 

„Škola podporující zdraví“. Obsahem činnosti je školní vzdělávací program, který se opírá o 

podporu zdraví v mateřské škole.   

mailto:jirisiroky@volny.cz
mailto:mackova@mybox.cz
http://www.orel.cz/
mailto:skautkurim@seznam.cz
http://www.skautkurim.cz/
http://www.hardbikers.cz/
mailto:petr.ondrasek@email.cz
mailto:mládež@fckurim.cz
http://www.fckurim.cz/
mailto:jiri@vones.org
http://pkku.xf.cz/
http://kurimata.webnode.cz/
mailto:kurimata@googlegroups.com
mailto:materska_skola.jinacovice@seznam.cz
http://ms.obecjinacovice.cz/oskolce.htm
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Dům dětí a mládeţe,  Kuřim, okres Brno-venkov, Jungmannova 1084, Kuřim,  IČ: 

44946881, tel.: 541 230 763, www.ddmkurim.cz, ředitelka Mgr. Iva Zejdová; zaměření na 

volný čas, kroužky, tábory, kurzy předporodní přípravy, cvičení, sportovní činnost.   

Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, Kuřim, IČ: 29213380, tel.:  541 420 240, e-mail: 

info@wellnesskurim.cz, www.wellnesskurim.cz, jednatel a manažer Ing. Jan Sojka, aquapark, 

krytý plavecký bazén, fitness, vodní relaxační procedury, restaurace a občerstvení. 

  

7.   Určení a popis priorit pro plánovací období 2012 – 2014 

Cílem plánování je zajistit pro uživatele správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Kuřim takové sociální služby, které: 

 jsou pro uživatele dostupné (nabídka služeb, jejich kapacita apod.) 

 odpovídají potřebám uživatelů 

 fungují jako nástroj posilující nezávislost uživatelů 

 působí proti sociálnímu vyloučení lidí 

 pomáhají lidem se sociálním nebo zdravotním handicapem využívat všech příležitostí, 

které společnost nabízí ostatním lidem (bez sociálního nebo zdravotního handicapu) 

Z vyhodnocení nastavených priorit pro rok 2009 - 2011, struktury poskytovaných služeb a 

počtu uživatelů vyplývá, že pro příští plánovací období je třeba se zaměřit především na 

zkvalitnění a udrţení stávajících sociálních sluţeb poskytovaných Centrem sociálních 

služeb Kuřim  (pečovatelská služba, dům s pečovatelskou službou a centrum denních služeb).  

 

Priority pro další plánovací období :   

 

Osoby zdravotně postiţené  

CSS Kuřim bude hledat možnosti pro rozšíření pečovatelské služby a nabídky terénních 

pečovatelek a zaměří se také na možnosti rozšíření činnosti CSS Kuřim o pobytové sluţby. 

Bude vhodné hledat vhodnější prostory pro poskytování ambulantní služby – centrum denních 

služeb. V závislosti na situaci v Brně a požadavcích občanů bude postupně zavedena sluţba 

tísňové péče.  

                  

Podpora aktivizačních sluţeb 

CSS Kuřim pořádá každý měsíc v centru denních služeb pro seniory a zdravotně postižené 

občany aktivizační programy, hlavně posezení s písničkou. Zabezpečuje i větší akce, tzv. 

Konference o sociálních službách v Kulturním domě v Kuřimi. Dále rozšiřuje aktivity, např. o 

výlety a dny otevřených dveří.  

Bezbariérovost v Kuřimi  

Postupně se budují bezbariérové přechody (chodníky, silnice), je třeba řešit bezbariérový 

přístup do budovy Kulturního domu v Kuřimi. 

Z dotačních programů lze žádat finanční prostředky na spolufinancování projektů spadajících 

do komplexního řešení bezbariérové trasy městem. Začátkem roku 2012 budou jako 

každoročně vyhlášeny výzvy k podání žádostí o dotaci z programů Ministerstva pro místní 

rozvoj a Státního fondu dopravní infrastruktury. 

 

http://www.ddmkurim.cz/
mailto:info@wellnesskurim.cz
http://www.wellnesskurim.cz/
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Podpora Mateřského a rodinného centra KuřiMaTa,o.s. 

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s. pořádá pravidelně v pondělí cvičení pro děti 

předškolkového věku v penzionu U mostu, na ul. Legionářská v Kuřimi (prostory si 

pronajímají). Kapacitně je vhodné pro max. 12 rodičů s dětmi. Od října do dubna probíhají 

každé úterý dopolední a odpolední herny v Kulturním domě v Kuřimi ve velkém sále. V herně 

se během dne obvykle vystřídá 15 - 30 dětí. Dále organizují nepravidelné (obvykle 1 - 2x za 

měsíc) večerní výtvarné dílny pro maminky, opět v penzionu U mostu. Další aktivity 

probíhají nepravidelně a na různých místech. Sdružení maminek se stále potýká s problémem 

nalezení vhodných a hlavně stálých prostor pro svou činnost. 

 

 

Psychologické poradenství a diagnostika 

Zajištění psychologického poradenství a diagnostiky zaměřené na individuální, párovou a 

rodinnou terapii. Pomoc při řešení problémových rodinných vztahů v rodinách s dětmi. 

Řešení sociálně-patologických jevů na školách ve spolupráci s vedením školy a výchovnými 

poradci.  

 

Pomoc při zajištění ubytování osob starších 18ti let ohroţených sociálním vyloučením 

V rámci sociální a bytové politiky se jedná o zajištění bydlení,  zejména sezónního, pro osoby 

starší 18ti let, poblíž objektu Tišnovská 1182 v Kuřimi, na parcele č. 2751 nebo č.2752 nebo 

2747/2,  a to formou obytných buněk se základním sociálním vybavením. Každý rok, zejména 

v zimních měsících řeší město problém s ubytováním osob bez přístřeší a bez nároku na 

jakékoliv dávky pro 12 - 16 osob. Taktéž je třeba řešit sociální bydlení pro rodiny s dětmi 

nebo jednotlivce, kteří nejsou schopni hradit nájemné v obecních bytech.  

Jedná se tedy o zajištění ubytování:  

 Osob či rodin s nízkými příjmy, které nejsou schopny si ani za pomoci systémů 

ochrany obyvatelstva (dávkové systémy pojistného a nepojistného charakteru) zvýšit 

nebo jen zajistit základní životní úroveň vlastním přičiněním. Jde zejména o osoby 

dlouhodobě nezaměstnané. Mnoho osob má potíže s bydlením při rozkladu jejich 

rodiny, ať již při vzájemném týrání, nevěře, nesouladu a hádkách v rodině či po 

rozvodovém řízení. 

 

 Osob, které ztratily byt pro neplacení nájemného, případně byly vystěhovány. Tato 

skupina osob se teprve ve větší míře bude objevovat jednak při zvyšování nájemného, 

dále po exekucích pro nesplácení půjček, při propadnutí alkoholismu, drogám, 

gamblérství a dalším sociálním příčinám  (nemocem, úmrtím životního partnera). 

Tvoří určitou, poměrně velkou a nejvíce se lišící skupinu od ostatních obyvatel, která 

se pro své nedostatky psychicky „vyrovnala“ se svým bezdomovectvím.  

 

 Osob starých, nemocných a tělesně či duševně postižených, případně s kombinovanou 

vadou, bez rodiny, či odmítaných rodinou. Z důvodu špatných systémových opatření 

v ČR nelze zejména psychicky nemocné osoby zařadit do žádného z ústavů sociální 

péče v ČR, neboť nejsou cílovou skupinou.   

 

 Osob, které se vrátily po delší době z výkonu trestu odnětí svobody (bez rodinného 

zázemí).    
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8. Identifikace cílových skupin uţivatelů pro další plánovací období: 

 

 senioři a osoby se zdravotním postiţením 

 rodiny s dětmi 

 osoby ohroţené sociálním vyloučením  

 

 

Cílová skupina:  Senioři a osoby se zdravotním postiţením 

Priorita 1 Udrţení a zkvalitnění pečovatelské sluţby ve správním obvodu ORP Kuřim 

Priorita 2 Udrţení a rozšíření provozu Centra denních sluţeb Kuřim 

Priorita 3 Rozšíření činnosti CSS Kuřim o pobytové sluţby 

Priorita 4 Zajištění sociální sluţby tísňové péče 

Priorita 5 
Podpora aktivizačních sluţeb pro seniory 

(nejedná se přímo o sociální službu) 

Priorita 6 
Podpora bezbariérovosti v Kuřimi 

(nejedná se přímo o sociální službu) 

 

 

Cílová skupina:  Rodiny s dětmi 

Priorita 1 
Podpora sluţeb podporujících rodiny s dětmi formou mateřského/rodinného 

centra 

(nejedná se přímo o sociální službu) 

Priorita 2 
Podpora vytváření vhodných ţivotních podmínek pro fungování rodin a 

spoluvytváření prostředí příznivého rodině 

(nejedná se přímo o sociální službu) 

Priority 3 
Psychologické poradenství a diagnostika  zaměřená na sociálně-právní ochranu 

dětí a zdravé klima v rodinách, řešení sociálně-patologických jevů na školách 

(nejedná se přímo o sociální službu) 

 

 

Cílová skupina:    Osoby ohroţené sociálním vyloučením 

Priorita 1 Zajištění ubytování a základního sociálního zázemí, sociální poradenství 
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Cílová skupina:  Senioři a osoby se zdravotním postiţením 

Priorita 1 
Udrţení, rozšíření a zkvalitnění pečovatelské sluţby ve správním 

obvodu ORP Kuřim 

Opatření 1.1 Zvýšení personální kapacity a materiálního vybavení poskytovatele pečovatelské služby 

Popis opatření a 

zdůvodnění 

Bude třeba udržet a zkvalitnit pečovatelskou službu, neboť to vychází ze zkušenosti 

poskytovatele pečovatelské služby a poptávky uživatelů sociální služby 

Dopad na cílovou 

skupinu 

– zvýšení kvality poskytované pečovatelské služby 

– uspokojení většího počtu zájemců o službu 

– zajištění služby na celém území správního obvodu 

Aktivity 

– nabídka rozšířených služeb v obcích správního obvodu ORP Kuřim prostřednictvím 

informačních letáčků s cílem zjistit konkrétní počty a požadavky uživatelů 

– informovat obyvatele správního obvodu o sociálních službách prostřednictví kabelové 

televize, měsíčníku Zlobice a Konferencích CSS Kuřim 

– zvýšení počtu pečovatelek CSS Kuřim dle potřeby o 1 pracovnici 

– zakoupení dalšího auta pro pečovatelskou službu 

– realizace poskytování sociální služby 

– vyhodnocení sociální služby 

Časový harmonogram 

– nabídka služeb v obcích správního obvodu: 3 - 5/2012 

– přijetí nové pečovatelky – dle počtu klientů: 2012 - 2013 

– zakoupení auta pro pečovatelskou službu: 2012 – 2013 

– napsat článek do Zlobice: 4, 10/2012; 4, 10/2013 

– rozhovor v kabelové televizi: 5/2012, 5/2013 

– nabídka sociálních služeb na konferencích CSS Kuřim: 4x ročně  

– realizace poskytování sociální služby: 2012 

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

Předkládané zdroje 

financování 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Město Kuřim, dotace, sponzoři 

Kritéria hodnocení 
– počet uživatelů 

– náklady na realizaci služeb 

Rizika realizace 

opatření 

– nevyužívání služby uživateli 

– nedostatek finančních prostředků 
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Priorita 2 Udrţení a rozšíření provozu Centra denních sluţeb Kuřim 

Opatření 2.1 
Udržení provozu Centra denních služeb Kuřim ve stávajícím rozsahu, případně rozšíření 

provozní doby 

Popis opatření a 

zdůvodnění 

V rámci realizace opatření bude zachován stávající rozsah provozní doby CDS Kuřim.  

Doba bude podle požadavků rozšířena dle poptávky uživatelů. 

Dopad na cílovou 

skupinu 

– zkvalitnění života osob cílové skupiny 

– rozvoj společenských kontaktů uživatelů 

Aktivity 
– realizace poskytování sociální služby 

– vyhodnocení sociální služby 

Časový harmonogram 
– realizace poskytování sociální služby: 1-12/2012, 1-12/2013 

– vyhodnocení sociální služby: ročně 1/20112; 1/2013 

Realizátoři a partneři 
Centrum sociálních služeb Kuřim  

Město Kuřim 

Předpokládaný počet 

klientů 
50 

Finanční náklady 990.000 Kč (roční náklady na provoz CDS) 

Předpokládané zdroje 

financování 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Město Kuřim, dotace, sponzoři 

Kritéria hodnocení 
– počet uživatelů 

– náklady na realizaci služeb 

Rizika realizace 

opatření 

– nevyužívání služby uživateli 

– nedostatek finančních prostředků 
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Priorita 3 Rozšíření činnosti CSS Kuřim o pobytové sluţby 

Opatření 3.1 Rozšíření kapacity DPS o pobytovou sociální službu (o lůžkovou část) 

Popis opatření a 

zdůvodnění 

V rámci realizace zajistit komplexní péči o seniory a handicapované 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 

Aktivity 

– zjistit možnost rozšíření činnosti CSS Kuřim o pobytovou službu - získat nové kapacity 

v rámci prostor k jejich zřízení  

a) zahájit jednání o předkupní smlouvě s paní Orátorovou 

b) zjistit možnosti k získání prostor po kotelně od Fy Lenoxa 

– odkoupení nemovitosti 

– projektová dokumentace 

– rekonstrukce objektu 

– realizace poskytování služby 

– vyhodnocení služby 

Časový harmonogram 

– jednání o předkupní smlouvě s paní Orátorovou: 3 - 4/2012 

– jednání o získání kotelny Fy Lenoxa: 3 - 5/2012 

– zajistit finanční prostředky – dotace: 1 – 12/2012 

– projektová dokumentace: 2/2012 

– rekonstrukce objektu: 4-12/2012 

– zahájení poskytování pobytové služby: 1/2013 

– vyhodnocení služby: 10/2013 

Realizátoři a partneři Město Kuřim, Centrum sociálních služeb Kuřim 

Předpokládaný počet 

klientů 
30 

Finanční náklady 30 mil. Kč  

Předpokládané zdroje 

financování 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Město Kuřim, dotace, sponzoři 

Kritéria hodnocení 
– počet uživatelů 

– náklady na realizaci služeb 

Rizika realizace 

opatření 

– nezískání objektu k rozšíření činnosti o pobytové služby 

– nedostatek finančních prostředků 
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Priorita 4 Zajištění sociální sluţby tísňové péče 

Opatření 4.1 Zajištění napojení na poskytovatele sociální služby tísňové péče 

Popis opatření a 

zdůvodnění 

V rámci realizace opatření bude navázána spolupráce s brněnskou příspěvkovou organizací 

Domov pro seniory Vychodilova. Bude uzavřena dodavatelská smlouva k zajištění tísňové 

péče na území města Kuřimi 

Dopad na cílovou 

skupinu 

– zvýšení bezpečí osaměle žijících seniorů a osob se zdravotním postižením 

– umožnění setrvání v přirozeném prostředí uživatelů 

– snížení dopadů následků náhlých zdravotních příhod pro uživatele 

Aktivity 

– jednání s dodavatelem služby o podmínkách jejího zajištění 

– schválení záměnu a finančních prostředků v orgánech města 

– zpracování návrhu na uzavření smlouvy města s Domovem pro seniory  Vychodilova a 

podpis smlouvy 

– zjištění podmínek poskytování sociální služby a právní ošetření vzájemných vztahů 

– realizace poskytování sociální služby 

– vyhodnocení sociální služby 

Časový harmonogram 

– jednání s dodavatelem služby o podmínkách zajištění tísňové péče, schválení záměru a 

finančních prostředků v orgánech města: 1 – 4/2012 

– zajištění podmínek poskytování sociální služby a právní ošetření vzájemných vztahů:  

1 – 6/2012 

– realizace poskytování sociální služby:  průběh roku 2012 

– vyhodnocení sociální služby: ročně/leden 

Realizátoři a partneři 
Město Kuřim, odbor sociálních věcí MěÚ Kuřim, Centrum sociálních služeb Kuřim, Policie 

České republiky 

Předpokládaný počet 

klientů 
10 

Finanční náklady 

– 100.000 Kč (vstupní náklady) 

– platba ze strany uživatelů paušálně za využití služby, částka bude stanovena podle 

výsledků jednání s dodavatelem služby 

Předpokládané zdroje 

financování 
Město Kuřim, uživatelé služby, sponzoři 

Kritéria hodnocení 

– zavedení služby 

– počet uživatelů 

– počet intervencí 

Rizika realizace 

opatření 

– nevyužívání služby uživateli 

– nezískání finančních prostředků 

– neúspěšnost jednání o zajištění služby 
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Priorita 5 
Podpora aktivizačních sluţeb pro seniory  
/nejedná se přímo o sociální službu/ 

Opatření 5.1 Zajištění využití volného času seniorů v Centru denních služeb 

Popis opatření a 

zdůvodnění 

V rámci realizace opatření budou organizovány zájmové volnočasové aktivity seniorů v  

Centru denních služeb v Kuřimi 

Dopad na cílovou 

skupinu 

– sociální začlenění seniorů 

– zkvalitnění života seniorů 

– rozvoj společenských kontaktů seniorů 

Aktivity 

– průzkum zájmu o konkrétní volnočasovou aktivitu 

– sestavení plánu volnočasových aktivit na rok 

– realizace poskytování služby 

– vyhodnocení služby 

Časový harmonogram 

– průzkum zájmu o konkrétní aktivitu: 1/2012 

– sestavení plánu aktivit: 2/2012 

– realizace poskytování služby: 2 – 12/2012 

– vyhodnocení služby: ročně 1/2013 

Realizátoři a partneři Centrum sociálních služeb Kuřim, Město Kuřim 

Předpokládaný počet 

klientů 
35 

Finanční náklady 20.000 Kč  

Předpokládané zdroje 

financování 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Město Kuřim, dotace, sponzoři 

Kritéria hodnocení 

– počet uživatelů 

– náklady na realizaci služeb 

– četnost aktivit 

Rizika realizace 

opatření 

– nevyužívání služby uživateli 

– nedostatek finančních prostředků 
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Priorita 6 
Podpora bezbariérovosti v Kuřimi 
/nejedná se přímo o sociální službu/ 

Opatření 6.1 Realizace projektu „Bezbariérová trasa městem Kuřim“ (BTMK) 

Popis opatření a 

zdůvodnění 

V rámci realizace opatření bude pokračovat spolupráce s odborem investičním a 

regionálního rozvoje MěÚ Kuřim při realizaci dílčích aktivit projektu BTMK 

Dopad na cílovou 

skupinu 

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

seniory 

– bezpečný pohyb osob se ZP a seniorů po území města Kuřim 

– zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením 

– snížení rizika úrazů 

Aktivity 

– jednání zástupců koordinační skupiny pro KPSS se zaměstnanci  OIRR MěÚ Kuřim o 

zařazení investičních akcí v rámci projektu „Bezbariérová trasa městem Kuřim“ do 

rozpočtu města 

– schválení záměru a finančních prostředků v orgánech města 

– realizace investiční akce 

– vyhodnocení realizace akce 

Časový harmonogram 

– jednání zástupců koordinační skupiny pro  KPSS s OIRR MěÚ Kuřim o zařazení 

investičních akcí do rozpočtu města: 10–12/2011 

– schválení záměru a finančních prostředků v orgánech města: 1/2012 

– realizace investičních akcí:  2 – 12/2012 

– jednání zástupců koordinační skupiny pro  KPSS s OIRR MěÚ Kuřim o zařazení 

investičních akcí do rozpočtu města: 10–12/2012 

– schválení záměru a finančních prostředků v orgánech města: 1/2013 

– realizace investičních akcí:  2 – 12/2013 

– jednání zástupců koordinační skupiny pro  KPSS s OIRR MěÚ Kuřim o zařazení 

investičních akcí do rozpočtu města: 10–12/2013 

– schválení záměru a finančních prostředků v orgánech města: 1/2014 

– realizace investičních akcí:  2 – 12/2014 

 

Realizátoři a partneři Koordinační skupina pro KPSS Kuřim, OIRR MěÚ Kuřim, Město Kuřim 

Předpokládaný počet 

klientů 
neurčeno 

Finanční náklady Podle schváleného projektu  

Předpokládané zdroje 

financování 
Město Kuřim, dotační programy 

Kritéria hodnocení 
– míra spokojenosti seniorů a osob se zdravotním postižením 

– náklady na realizaci akce 

Rizika realizace 

opatření 

– neschválení záměru a finančních prostředků v orgánech města 

– nezískání dotace a tím nedostatek finančních prostředků  
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Cílová skupina:  Rodiny s dětmi 

Priorita 1 
Podpora sluţeb podporujících rodiny s dětmi – formou 

mateřského/rodinného centra 
/nejedná se přímo o sociální službu/ 

Opatření 1.1 

Podpora aktivit organizovaných maminek s malými dětmi, pomoc při získání prostoru pro 

jejich činnost 

 

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

Popis opatření a 

zdůvodnění 

V rámci realizace opatření bude opět navázána spolupráce s orgány města při získání 

vhodného prostoru pro činnost maminek s malými dětmi 

Dopad na cílovou 

skupinu 

– rozvoj společenských kontaktů uživatelů 

– předávání vzájemných zkušeností – výchova a výživa dětí 

– získání materiální pomoci – burzy dětského oblečení 

 

Aktivity 

– jednání zástupců pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb s orgány 

města při vytipování konkrétních lokalit pro činnost maminek s malými dětmi 

– schválení záměru a finančního příspěvku na pronájem prostor v orgánech města 

– realizace aktivit maminek s dětmi 

– vyhodnocení realizace akce 

Časový harmonogram 

– jednání zástupců pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb s orgány 

města při vytipování konkrétních lokalit: 2012-2014 

– realizace aktivit maminek s dětmi: od 4/2009 

– vyhodnocení realizace akce: 1x ročně 

Realizátoři a partneři Koordinační skupina pro KPSS Kuřim, Město Kuřim 

Předpokládaný počet 

klientů 
30 

Finanční náklady 15.000 Kč 

Předpokládané zdroje 

financování 
Město Kuřim, příspěvky uživatelů rodinného/mateřského centra na provoz  

Kritéria hodnocení 

– počet uživatelů 

– četnost aktivit maminek s dětmi 

– náklady na realizaci akce 

Rizika realizace 

opatření 

– nalezení vhodného prostoru pro maminky s dětmi 

– neschválení záměru a finančních prostředků v orgánech města 

– nevyužívání služby 
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Priorita 2 
Podpora vytváření vhodných ţivotních podmínek  pro fungování rodin 

a spoluvytváření prostředí příznivého rodině  
/nejedná se přímo o sociální službu/ 

Opatření 2.1 

Podpora realizace projektu „Family Point“  –  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 navázána spolupráce s vedením Wellnes Kuřim při získání 

vhodného prostoru pro realizaci projektu a dále bude uplatněna  žádost o získání dotace na 

realizaci projektu 

Dopad na cílovou 

skupinu 

–  kultivovaný prostor pro péči o dítě (nakrmení, přebalení) 

– dětský koutek pro klidovou činnost  

– bezbariérový přístup 

– bezplatný přístup na internet 

– rozvoj společenských kontaktů uživatelů 

 

Aktivity 

 

– jednání zástupců pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb     

       s vedením Wellnes Kuřim 

– uplatnění žádosti o poskytnutí dotace na Krajském úřadě JmK 

– vyhodnocení realizace akce 

 

Časový harmonogram 

 

 

 

– jednání s vedením Wellnes Kuřim: 5/2011 

– uplatnění žádosti o poskytnutí dotace: 5/2011 

– realizace projektu Family Point: 2011-2012 

– vyhodnocení realizace akce: 2012  

 

 

Realizátoři projektu  Koordinační skupina pro KPSS Kuřim, Wellnes Kuřim 

Předpokládaný počet 

klientů 
 50 

Finanční náklady  5.000 - 20.000 Kč 

Předpokládané zdroje 

Financování 
 Dotace Krajského úřadu JmK 

Kritéria hodnocení 
– počet uživatelů 

– náklady na realizaci akce 

Rizika realizace 

opatření 

– neschválení dotace 

– nevyužívání služby 
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Priorita 3 

Psychologické poradenství a diagnostika  zaměřená na sociálně-právní 

ochranu dětí a zdravé klima v rodinách, řešení sociálně-patologických 

jevů na školách 
/nejedná se přímo o sociální službu/ 

Opatření 3.1 

Zajištění psychologického poradenství a diagnostiky zaměřené na individuální, párovou a 

rodinnou terapii. Řešení sociálně-patologických jevů na školách ve spolupráci s vedením 

školy a výchovnými poradci. Psychologická diagnostika a vyšetření, zpracování odborných 

zpráv podle požadavků OSPOD, oddělení sociální prevence, soudu apod.    

Popis opatření a 

zdůvodnění 

 

V rámci realizace uzavřena smlouva o spolupráci s psychology. Nutnost práce s narušenými 

rodinami, ochrana dětí, terapeutická pomoc v mezilidských vztazích. 

Aktivity 
Uzavřeny  smlouvy o spolupráci se dvěma psychology (schváleno ZM s realizací od 

1.5.2009). Pokračování v realizaci smluvních vztahů.  

Časový harmonogram 
Zahájena spolupráce účinností smluv od 1. 5. 2009 do konce případného vypovězení smluv 

o spolupráci.  

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 Městského úřadu Kuřim 

Předpokládaný počet 

klientů 
 180 klientů/rok 

Finanční náklady      210.000 Kč 

Předpokládané zdroje 

Financování 
  Rozpočet města 

Kritéria hodnocení 
– počet klientů 

– náklady na realizaci akce 

Rizika realizace 

opatření 

– nedostatek finančních prostředků 

– personální obsazení  
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Cílová skupina:      Osoby ohroţené sociálním vyloučením 

Priorita 1 Zajištění ubytování a základního sociálního zázemí, sociální poradenství 

Opatření 1.1 
Zajištění ubytovacích kapacit pro osoby bez domova, poskytnutí základního sociálního 

poradenství 

Popis opatření a 

zdůvodnění 

Zajištění a zprovoznění ubytovacích kapacit pro osoby bez domova na ulici Tišnovská na 

parcele č. 2751 nebo 2752 nebo 2747/2, včetně zavedení sítí a sociálního příslušenství.  

Tyto osoby jsou ohroženy sociálním vyloučením, nemají většinou ani nárok na opakované 

dávky pomoci v hmotné nouzi, u většiny došlo ke ztrátě pracovních návyků, jsou 

dlouhodobě bez přístřeší.    

 

Dopad na cílovou 

skupin 

– zkvalitnění života osob cílové skupiny 

– zajištění základních životních potřeb, individuální sociální poradenství  
– pomoc dětem a mladým lidem ohrožených společensky nežádoucími jevy 

– pomoc osobám bez přístřeší 

– pomoc dětem a mladým lidem opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní péče 

– pomoc osobám ohroženým závislostí nebo závislých na návykových látkách 

– osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  

– poskytnutí základního poradenství pachatelům trestné činnosti 

 

Aktivity 
– realizace poskytování sociální služby 

– vyhodnocení sociální služby 

Časový harmonogram 
– realizace  sociální služby:  průběh roku 2012 

– vyhodnocení sociální služby: ročně 

Realizátoři a partneři  Město Kuřim, odbor sociálních věcí Městského úřadu Kuřim 

Předpokládaný počet 

klientů 
 18 

Finanční náklady 250.000 Kč 

Předpokládané zdroje 

financování 
–   Město Kuřim,  humanitární sbírky,  sponzoři 

Kritéria hodnocení 
–   počet uživatelů 

–   náklady na realizaci služeb 

Rizika realizace 

opatření 

–   nevyužívání služby uživateli 

–   nedostatek finančních prostředků 
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9. Sledování, vyhodnocování a případná změna komunitního plánu  
 

Realizace 

Na realizaci navržených cílů se budou dle svých možností podílet město Kuřim a 

poskytovatelé sociálních služeb. Průběžné vyhodnocování situace v poskytování sociálních 

služeb, potřeb obyvatel města a plnění plánu bude probíhat na pravidelných jednáních 

koordinační skupiny. Pro sledování plnění a aktualizaci plánu je žádoucí, aby organizační 

struktura KPSS (tj. koordinační skupina a externí supervize procesu) zůstala zachována. 

 

Monitorování 

Samotné monitorování je velmi důležitou činností a nedílnou součástí procesu podílejícím se 

na úspěchu a efektivitě procesu plánování sociálních služeb. Bude sestaven plán práce 

s časovým harmonogramem, podle kterého bude KPSS pokračovat. Monitorování se děje v 

průběhu plnění plánu a přináší informace, které lze aktuálně zapracovat do plánu. Základními 

ukazateli monitorování a vyhodnocování je rozpracované opatření každé priority KP (viz. 

tabulky opatření), kde je podrobně uvedeno: 

– popis opatření a jeho dílčích aktivit 

– předpokládané dopady 

– časový horizont realizace 

– odhad finanční náročnosti a hlavní finanční zdroje 

– předpokládaní realizátoři 

– hodnotící indikátory. 

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. Tyto informace jsou pak vzhledem k cyklickému 

charakteru metody komunitního plánování zvláště cenné. 

 

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. 

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 vize. 
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10. Doporučení a připomínky pro krajskou úroveň KPSS 

Vliv na realizaci a plnění tohoto plánu bude mít také Střednědobý plán rozvoje sociálních 

sluţeb Jihomoravského kraje pro období 2012 – 2014. 

Vzájemná provázanost plánovacích procesů bude probíhat vždy při tvorbě monitorovacích 

zpráv jako podkladů pro aktualizaci krajského střednědobého plánu rozvoje na následující 

rok.  

Zpráva bude připravena vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku a bude 

předkládána jak orgánům města Kuřim tak v rámci součinnosti krajskému koordinátorovi 

plánování sociálních služeb. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

KPSS                       Komunitní plánování sociálních služeb 

CSS                         Centrum sociálních služeb 

MPSV                      Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ORP                         Obec s rozšířenou působností 

CDS                         Centrum denní služeb 

ROP                         Regionální operační program  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tento materiál byl zpracován členy pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních 

služeb Města Kuřimi. 

 

 


