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2. Komunitní plán sociálních služeb 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim 

pro období 2009 - 2011 

 

Na zpracování podkladů pro plánování sociálních služeb, jejich rozvoje a souvisejících aktivit 
v celém obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim se podílelo cca 25 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 2. KP zpracovaly:  

Marie Koláčková, vedoucí Odboru sociálních věcí Městský úřad Kuřim 
Ing. Naděžda Šiblová, projektový manažer Městský úřad Kuřim 
Bc. Monika Galko, DiS., supervize procesu KPSS 

 

 

1.  Kontext zpracování komunitního plánu sociálních služeb  

Od 1. 1. 2007 je účinný zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ZSS), 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.  

Z důvodu lepší koordinace a řízení sociálních služeb v rámci obce s rozšířenou působností 
Kuřim a v návaznosti na zmiňovaný zákon, je na území obce od roku 2007 realizován proces 
komunitního plánování. 

 

Komunitní plánování sociálních služeb je způsob plánování sociálních služeb na úrovni 
obcí nebo krajů tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých 
občanů.  

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. 

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 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,  

• a zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení. 
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Pomocí procesu KP lze nalézat odpovědi na důležité otázky, týkající se dostupnosti 
a kvality sociálních služeb:  

- jaké služby uživatelé vlastně potřebují, 

- jaké jsou role a zodpovědnost jednotlivých subjektů v poskytování služeb, 

- kdo může služby nejlépe zajistit, 

- jakým směrem se mají služby vyvíjet do budoucna, 

- jak zajistit požadavky na kvalitu poskytovaných služeb, 

- jak zajistit zdroje jejich financování? 

 

Protože jsou do procesu plánování zapojeny pokud možno všechny subjekty, které působí 
v oblasti sociální péče (obec Kuřim jako zadavatel služeb, poskytovatelé služeb, pečovatelé i 
uživatelé...)  hledají odpovědi na výše zmíněné otázky společně.  

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 KP je, že 
výsledky těchto procesů jsou trvale udržitelné, nejde o nahodilou jednorázovou činnost. 
Důraz je kladen nejen na výsledný produkt (komunitní plán), ale rovněž na samotný proces, 
který umožňuje lepší spolupráci všech zainteresovaných subjektů.  

 

Přínos pro uživatele je zřejmý: kvalitní a dostupné služby, lepší informovanost a 
v neposlední řadě vzhledem k cykličnosti procesu, může plán reagovat nejen na jejich potřeby 
v současné chvíli, ale také na měnící a vyvíjející se potřeby v čase. 

 

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. 
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2. Komunitní plánování v Jihomoravském kraji 

 

S působností Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 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. 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 služeb Jihomoravského kraje pro období 2009 - 
2011 je výsledkem analytické syntézy plánů rozvoje sociálních služeb za územně správní 
obvod všech 21 obcí s rozšířenou působností, které byly výsledkem intenzivní práce v roce 
2007/2008.  

 

Krajský plán usiluje o: 

 zachování stávající sítě sociálních služeb na území Jihomoravského kraje dle registru 
MPSV 

 rozšíření sociálních služeb, které jsou podloženy dle mapování potřebnosti a následně 
jsou rozpracovány v plánech rozvoje sociálních obcí s rozšířenou působností 

 podporu takových forem péče, které umožní klientům (senioři, osoby se zdravotním 
postižením) zůstat co nejdéle v jejich přirozeném domácí prostředí  

 podporu zachování co nejvyšší kvality života v návaznosti na kvalitu sociálních služeb 
odpovídající nejen skutečným potřebám, ale i ekonomickým možnostem 

 věnování pozornosti zařízením pro psychotiky a alkoholiky  
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3. Komunitní plánování v Kuřimi 

 

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit je již druhým strategickým 
dokumentem udávajícím směr rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit obci 
s rozšířenou působností Kuřim pro období 2009 – 2011.  

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, 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. 

 

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 2. 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. postižené osoby Rodiny s dětmi a mládež 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 se řídí zejména zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 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 Kuřim, 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 žilo k 31.12.2007 celkem 20 439 obyvatel.  

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

 
Obyvatelstvo  

 
Tab.  4.1   Vývoj počtu obyvatel ve vybraných městech okr. Brno-venkov v letech 1961-2004 

   

Bydlící obyvatelstvo  
Město 

1961 1970 1980 1991 2001 2007 

   Ivančice 8 154 8 558 9 746 9 448 9 350 9 303 

   Kuřim 5 944 7 076 7 695 8 621 8 930 10 285 

   Rosice 5 701 5 287 5 893 5 913 5 296 5 427 

   Šlapanice 5 387 5 410 6 841 6 172 6 214 6 758 

   Židlochovice 2 782 2 855 3 443 3 251 3 092 3 426 

   Pohořelice 3 836 4 085 4 554 4 378 4 375 4 469 

Zdroj: ČSÚ - www.czso.cz  

 
Tab.  4.2   Obyvatelstvo podle pohlaví a věku podle správních obvodů ORP k 31. 12. 2006   

          

Obyvatelstvo Obyvatelstvo ve věku (%) 

0 - 14 let 15 - 64 let 65 a více let 
Území 

celkem muži ženy 
celkem 

z toho
ženy 

celkem 
z toho
ženy 

celkem 
z toho 
ženy 

Ivančice 23 242  11 489  11 753 15,0 14,2 70,8 68,8 14,2  17,0 

Kuřim 19 836  9 710  10 126 15,7 15,1 70,1 68,3 14,2  16,5 

Rosice 23 381  11 335  12 046 15,2 14,5 69,3 67,0 15,6  18,5 

Šlapanice 56 157  27 649  28 508 15,4 14,8 69,9 67,9 14,7  17,3 

Tišnov 27 656  13 610  14 046 14,9 14,1 69,3 67,2 15,8  18,7 

Pohořelice 12 523  6 249  6 274 15,0 14,1 71,1 68,6 13,9  17,3 

Okres Brno-
venkov 162 795  80 042  82 753 15,2 14,5 70,1 68,0 14,7  17,6 

Zdroj: ČSÚ - www.czso.cz        
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Zdravotnictví 

Největším zdravotnickým zařízením v Kuřimi je Medex K, s. r. o., Kuřim (poliklinika). 
Ordinují zde dva praktiční a dva dětští lékaři, čtyři stomatologové a dvě pracovnice provádějí 
rehabilitaci. Jeden praktický lékař je v prostorách Centra sociálních služeb Kuřim, dva mají 
soukromé ordinace ve městě. 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. 

Lékařská služba první pomoci byla v Kuřimi zrušena a od 1.1.2005 se pacienti musí dopravit 
sanitkou LSPP přímo do Tišnova nebo do Brna, kde jim LSPP poskytne potřebnou péči 
v plném rozsahu. 

 

Sociální péče 

Centrum sociálních služeb Kuřim je organizací, která má za cíl poskytovat občanům Kuřimi 
na základě zákona č. 108/2006 Sb. sociální služby.  

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. 

Služby, které Centrum sociálních služeb nabízí občanům, jsou poskytovány pracovníky, kteří 
se průběžně vzdělávají v akreditovaných kurzech pro pracovníky sociálních služeb. 

Pečovatelská služba Kuřim 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. 

 

Aktivity pro maminky s dětmi 

Aktivity probíhají pravidelně, a to v sokolovně: cvičení rodičů a dětí (4 – 7 let), v Domě dětí a 
mládeže: maminky s dětmi (cvičení + výtvarné činnosti), Klub maminek, Mámy a děti, 
Keramika pro rodiče s dětmi. V sokolovně je to cvičení rodičů a dětí (1,5 – 3 roky) a rodičů a 
dětí (2 – 5 let). 

Během roku probíhají různé jednorázové akce: karneval, soutěže v zámeckém parku (Fet 
Boys cup), cesta pohádkovým lesem, dětský den na Komendě, živý Betlém, pálení čarodějnic 
a další. 
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5. Vyhodnocení realizace priorit rozvojového plánu pro rok 2008 

 

V průběhu roku 2008 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 2008 byly stanoveny tyto obecné priority:  

1. zajistit dostatečnou informovanost o sociálních službách 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 SO ORP Kuřim, podpora informovanosti 

2. podporovat komunitní plánování sociálních služeb 

udržení pracovní skupiny, pravidelné setkávání, navázání kontaktu s okolními 
správními obvody z důvodu předávání zkušeností a příkladů dobré praxe, monitoring 
realizace plánu 

3. podporovat služby, 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 služby tísňová péče pro správní obvod Kuřim 

Priorita 2 Rozšíření terénní pečovatelské služby na celý správní obvod 

Priorita 3 Rozšíření provozní doby v Centru denních služeb 

Priorita 4 Zavedení odlehčovací služby v Centru sociálních služeb 

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

 

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 začne se zpracováváním kompletní projektové dokumentace a předložením 
projektu na strukturální fondy EU (ROP). Předpoklad realizace je polovina roku 2009, 
následně je možné rozšíření služby.  

Dle projektového záměru: pořízení jedné tzv. stanice se pohybuje ve výši cca 15tis.Kč, 
s povinnou spoluúčastí klienta cca 500Kč/měsíčně. 

Předpoklad pro Kuřim: cca 5 – 10 klientů – bližší informace budou doplněny později. 

Možné rozšíření služby tísňové péče bude ve správním obvodu Kuřim odloženo na rok 2010. 
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Ad priorita 2 

Splněno – pečovatelská služba byla rozšířena i do dalších obcí správ. obvodu 

Zájem o poskytování pečovatelské služby ve správním obvodu projevily čtyři obce: 
Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské Knínice a Česká. První tři obce využívají službu – 
dovážka obědů do domácností uživatelům služby. V obci Česká je poskytována rozšířená 
pečovatelská služba – v současné době dvěma uživatelům. 

Tato sociální služba nemohla být poskytována v širším rozsahu z důvodu nezajištění 
dostatečné výše finančních prostředků. 

 

Ad priorita 3 

Rozšíření provozní doby Centra denních služeb – splněno, prodlouženo do 15:30 hod., 
v případě potřeby i déle podle akcí seniorů. 

 

Ad priorita 4 

O pobytovou odlehčovací službu není zatím zájem, ostatní zajistí 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 socio-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 2. KP byly využity následující zdroje informací: 

 

1. Analýza poskytovaných sociálních služeb 

Na území města Kuřimi působí jako poskytovatelé sociálních služeb:  

Centrum sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace 
(od 1. 1. 2007, původně pouze penzion pro důchodce) 
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: 

– terénní pečovatelská služba  

– ambulantní služba v centru denních služeb 

Obyvatelé Kuřimi a správního obvodu obce s rozšířenou působností využívají 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, 774 874 165 
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: 40613411 
tel.: 549 242 279, 541 248 401 
e-mail: brno@diakoniecce.cz 
http://brno.diakoniecce.cz 

Registrované sociální služby: 

– pečovatelská služba 

– centrum denních služeb 

– chráněné bydlení 
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Armáda spásy v ČR 
Körnerova 221/1, 602 00 Brno 
tel.: 545 244 880 
e-mail: kckornerova_brno@armadaspasy.cz 
http: www.armadaspasy.cz 

Registrované sociální služby: 

– noclehárna 

– azylový dům 

– nízkoprahové denní centrum 

 

 

2. Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti   

 

 Analýza zdravotně postižených osob na území správního obvodu Kuřimi dle 
podkladů Odboru sociálních věcí městského úřadu: 

Příjemci příspěvku na péči (osoby závislé na péči jiné osoby): 

celkem 418 osob – z toho 32 dětí 

– 396 pečuje jiná fyzická osoba 

– 22 využívá služby různých poskytovatelů - z toho pouze v 9 případech poskytuje 
služby CSS Kuřim 

Podle stupně závislosti:  

179 příjemců je v I. stupni, 128 ve II. stupni, 67 ve III. stupni a 44 ve IV. stupni 

Podle držitelů průkazů mimořádných výhod pro zdravotně postižené:  

78 držitelů průkazů I. stupně, 111 II.stupně a 11 III. stupně 

 

 

 Analýza uživatelů služeb CSS Kuřim k 11.8.2008 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Počet uživatelů dle bydliště: 

Kuřim:   268 klientů – v PS (podrobněji viz rozdělení podle využívaných služeb) 
 
PS rozšířena do správního obvodu Kuřimi: 
Jinačovice:  11 klientů (příprava oběda, dovoz zajišťuje OÚ Jinačovice) 
Moravské Knínice: 20 klientů (příprava oběda, dovoz zajišťuje OÚ Moravské Knínice) 
Česká:   1 klient (pomoc při osobní hygieně, běžný úklid domácnosti) 

Celkový počet klientů:  300 klientů 

 

Počet klientů dle využívaných služeb: 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
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– pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, při prostorové orientaci, při 
přesunu na lůžko/vozík) – této služby využívá zatím malý počet klientů; 
předpokládáme v budoucnu nárůst poptávky po této službě vzhledem ke stále 
zvyšujícímu se věkovému průměru našich klientů 

Pomoc při osobní hygieně: cca 63 klientů 

– pomoc při úkonech os. hygieny (sprchování, koupele).: v DPS, PS terénní – v bytech a 
v CDS Kuřim; v DPS Kuřim 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 80 klientů 

– dovoz oběda: Kuřim  74 klientů 
– donáška oběda: Kuřim 6 klientů pravidelně (5 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 
v době víkendu, kdy potřebují pomoct s ohřátím jídla, nachystáním na talíř, popř. 
umytím nádobí. 

– příprava oběda (nejčastěji využívaná služba): 
Jinačovice 11 klientů  
Moravské Knínice 20 klientů  
Kuřim cca 220 klientů / z toho CDS: 60 a DPS: 86 (z toho 30 obyvatel DPS), dovoz 
oběda do bytu: 74 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

– běžný úklid domácnosti: cca 72 klientů, jde především o úklidy v rámci DPS Kuřim, 
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 15 klientů 

Fakultativní služby: 
– doprava os. automobilem: službu využívá 4-5 klientů, kteří potřebují dopravit 

převážně k lékaři na Polikliniku apod. 
– dohled nad klientem: 4 klienti – obyvatelé DPS; službu klienti využívají pro silnější 

pocit bezpečí – jde o klienty se zhoršeným zdravotním 

 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 

Pomoc při osobní hygieně: cca 12 klientů 

– nejčastěji využívanou službou je základní ošetření nohou a sprchování v hygienickém 
středisku CDS 
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Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

– zajištění oběda na CDS využívá cca 60 klientů 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

– společné akce (dle přání klientů, dále přednášky či kurzy, zejména pro seniory) 
– individuální práce s klientem – málo využívaná 
– 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 os. automobilem: viz pečovatelská služba; přímo z CDS službu klienti 
nevyužívají 

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

 

3. Veřejné setkání 

 

Akcí, která přispěla ke zvýšení informovanosti veřejnosti, bylo veřejné setkání určené pro 
užší cílovou skupinu uživatelů sociálních služeb – senioři a osoby se zdravotním 
znevýhodněním. Konalo se 23.11.2008 v Centru denních služeb v  Kuřimi, pod názvem 
JSME TU PRO VÁS.  

Zúčastnění se dozvěděli o možnostech a výhodách zapojení veřejnosti do KPSS, byly 
představeny služby Centra sociálních služeb Kuřim prostřednictvím prezentace filmového 
dokumentu. Seznámili se rovněž  s podmínkami poskytování příspěvku na péči podle zákona 
o sociálních službách. Všichni účastníci se interaktivní formou zapojili do hodnocení 
schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti.  

Tento způsob získání potřebných informací se setkal s nevšedním zájmem přítomných. Na 
závěr veřejného setkání vystoupil pěvecký sbor STATEČNÍ.  

 

4. Analýza zdrojů financování sociální oblasti v Kuřimi 

 

Výdaje na sociální péči v Kuřimi za r. 2008 

příspěvek na péči 27.000.000 Kč

pečovatelská služba /CSS Kuřim/ 
příspěvek města, dotace, uživatelé 

2.530.000 Kč

Centrum denních služeb Kuřim 
příspěvek města, dotace, uživatelé 

990.000 Kč

příspěvek pro Manželskou a rodinnou poradnu  
zřízenou MěÚ Šlapanice 

120.000 Kč

Celkem 30.640.000 Kč
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7. Určení a popis priorit pro plánovací období 2009 – 2011 

 

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 2008, struktury poskytovaných služeb a počtu 
uživatelů vyplývá, že pro příští plánovací období není nutné příliš rozšiřovat nové služby, ale 
především se zaměřit na zkvalitnění a udržení stávajících sociálních služeb tj. Centrum 
sociálních služeb p.o. Kuřim (pečovatelská služba, dům s pečovatelskou službou a centrum 
denních služeb) dále pak v závislosti na situaci v Brně zavedení služby tísňové péče. 

 

Novými tématy pro další plánovací období jsou : 

Založení pobočky Svazu důchodců – podle zájmu seniorů 
Akce „klubu seniorů“ – prozatím bez právní subjektivity 
cca 70 – 100 osob – především klienti odběru obědů v rámci pečovatelské služby 
nabízí především kulturní a aktivizační služby 
v současnosti využívají prostory Centra denních služeb – problém s provozem atd. 
větší akce probíhají cca 3 do roka (pro cca 70-80osob) – vhodné je měnit místo 

  podpora aktivizačních služeb 
 předpoklad – pořádaných CSS pro seniory v „klubu seniorů“ 
 z rozpočtu města (ve spolupráci s odd.kultury) zabezpečení větších akcí 
 vhodné pro aktivizaci, informovanost, zapojení do činnosti CSS 
 možno spojit s tzv. dny otevřených dveří CSS 

Problém bezbariérovosti v Kuřimi  
Chybí především bezbariérové přechody (chodníky-silnice), dále budovy jako je Kulturní 
dům (v plánu obce úpravy) apod. 
Z fondu podpory rozvoje infrastruktury lze žádat finanční prostředky. V měsíci 12/2008 bude 
jako každoročně vyhlášena výzva na dotace a následně začátkem roku 2009 už budou známy 
možnosti jejich získání. 

Akce „klubu maminek s dětmi“ 
Na město Kuřim se obrátily (zatím neorganizované) maminky s malými dětmi, které 
požádaly o možnost zapůjčení místnosti na svoje aktivity, kde by se mohly scházet.  
Vedení města jim vytipovalo určité lokality, probíhají jednání. 
Sdružení maminek se často potýkají s problémem odchodu „zakládající“ maminky zpět do 
práce, přesto se tyto aktivity jeví jako zajímavé a smysluplné tj. hodno podpory města formou 
příspěvku na pronájem prostor apod. – bude dále řešeno. 
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Identifikace cílových skupin uživatelů pro další plánovací období: 

 senioři a osoby se zdravotním postižením 

 rodiny s dětmi 

 
 

Cílová skupina:  Senioři a osoby se zdravotním postižením 

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

Priorita 2 Udržení a rozšíření provozu Centra denních služeb Kuřim 

Priorita 3 Zajištění sociální služby tísňové péče 

Priorita 4 
Podpora aktivizačních služeb pro seniory 
(nejedná se přímo o sociální službu) 

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

 
 
 

Cílová skupina:  Rodiny s dětmi 

Priorita 1 
Podpora služeb podporujících rodiny s dětmi – formou mateřského/rodinného 
centra 
(nejedná se přímo o sociální službu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16



 

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 

Bude třeba udržet a zkvalitnit pečovatelskou službu, neboť to vychází ze zkušenosti 
poskytovatele peč. 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 SO ORP Kuřim prostřednictvím informačních 
letáčků s cílem zjistit konkrétní počty a požadavky uživatelů 

– jednání CSS Kuřim se zástupci obcí SO ORP Kuřim o finanční spoluúčasti na zajištění 
pečovatelské služby 

– zvýšení počtu pečovatelek CSS Kuřim o 1 pracovnici 
– zakoupení dalšího auta pro pečovatelskou službu 
– uzavření smlouvy mezi CSS Kuřim a obcemi 
– realizace poskytování sociální služby 
– vyhodnocení sociální služby 

Časový harmonogram 

– nabídka služeb v obcích správního obvodu – 2/2009 
– jednání CSS Kuřim se zástupci obcí o finanční spoluúčasti – 3-4/2009 
– přijetí nové pečovatelky – 8/2009 
– zakoupení auta pro pečovatelskou službu - 8/2009 
– uzavření smlouvy mezi CSS Kuřim a obcemi – 5-8/2009 
– realizace poskytování sociální služby – 9/2009 
– vyhodnocení sociální služby – ročně/1/2010 

Realizátoři a partneři 
Centrum sociálních služeb  Kuřim 
Město Kuřim 
obce správního obvodu ORP Kuřim 

Předpokládaný počet 
klientů 

5 

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

Předkládané zdroje 
financování 

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

Kritéria hodnocení 
– počet uživatelů 
– náklady na realizaci služeb 

Rizika realizace 
opatření 

– nevyužívání služby uživateli 
– nedostatek finančních prostředků 
– odstoupení od smlouvy některým ze subjektů 
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Cílová skupina:  Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Priorita 2 Udržení a rozšíření provozu Centra denních služeb 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 i rozšířena, což vyplývá 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: 1-12/2009 
– vyhodnocení sociální služby – ročně/1/2010 

Realizátoři a partneři 
Centrum sociálních služeb Kuřim, p.o.  
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, obce správního obvodu ORP Kuřim, 
dotace, sponzoři 

Kritéria hodnocení 
– počet uživatelů 
– náklady na realizaci služeb 

Rizika realizace 
opatření 

– nevyužívání služby uživateli 
– nedostatek finančních prostředků 

 

Priorita 3 Zajištění sociální služby tísňové péče 

Opatření 3.1 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 – 4/2009 

– zajištění podmínek poskytování sociální služby a právní ošetření vzájemných vztahů: 5 
– 9/2009 

– realizace poskytování sociální služby:  2010 – 2011 
– vyhodnocení sociální služby: ročně/leden 

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

 

Priorita 4 Podpora aktivizačních služeb pro seniory  
/nejedná se přímo o sociální službu/ 

Opatření 4.1 Zajištění využití volného času seniorů v Centru denních služeb Kuřim 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

V rámci realizace opatření budou organizovány zájmové volnočasové aktivity seniorů 
v Centru denních služeb Kuřim 

Dopad na cílovou 
skupinu 

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

Aktivity 

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

Časový harmonogram 

– průzkum zájmu o konkrétní aktivitu: 1/2009 
– sestavení plánu aktivit: 2/2009 
– realizace poskytování služby: 3 – 12/2009 
– vyhodnocení služby: ročně/1/2010 

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 

 

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

Opatření 5.1 Prosazení realizace projektu „Bezbariérová trasa městem Kuřim“ (BTMK) 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

V rámci realizace opatření bude navázána spolupráce s odborem investičním a regionálního 
rozvoje MěÚ Kuřim k zahájení realizace 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 seniory po území města Kuřim 
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– zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením 
– snížení rizika úrazů 

Aktivity 

– jednání zástupců pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb 
s odborem investičním a regionálního rozvoje MěÚ Kuřim o zařazení investiční akce 
„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 KPSS s OIRR MěÚ Kuřim o zařazení akce BTMK do rozpočtu města: 
11–12/2008 

– schválení záměru a finančních prostředků v orgánech města: 12/2008 
– realizace investiční akce:  1 – 12/2009 
– vyhodnocení realizace akce: 1/2010 

Realizátoři a partneři 
Koordinační skupina pro KPSS Kuřim, odbor investiční a regionálního rozvoje, Město 
Kuřim 

Předpokládaný počet 
klientů 

neurčeno 

Finanční náklady Podle schváleného projektu  

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Kuřim, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

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 ze SFDI a tím nedostatek finančních prostředků  
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Cílová skupina:  Rodiny s dětmi 

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

Opatření 1.1 
Podpora aktivit zatím neorganizovaných maminek s malými dětmi, pomoc při získání 
prostoru pro jejich činnost 

Popis opatření a 
zdůvodnění 

V rámci realizace opatření bude 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: 1/2009 

– schválení záměru a finančního příspěvku na pronájem prostor v orgánech města:  
3/2009 

– realizace aktivit maminek s dětmi: od 4/2009 
– vyhodnocení realizace akce: ročně/1/2010 

Realizátoři a partneři Koordinační skupina pro KPSS Kuřim, Město Kuřim 

Předpokládaný počet 
klientů 

30 

Finanční náklady 15.000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Kuřim 

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

Rizika realizace 
opatření 

– nenalezení vhodného prostoru pro maminky s dětmi 
– neschválení záměru a finančních prostředků v orgánech města 
– nevyužívání služby 
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8. Způsob, jakým bude KP sledován, vyhodnocován a případně měněn 

 

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. 

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 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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9. Doporučení či připomínky pro krajskou úroveň KPSS 

 

Vliv na realizaci a plnění tohoto plánu bude mít také Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb Jihomoravského kraje pro období 2009 – 2011. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek 

BTMK  Bezbariérová trasa městem Kuřim 

ZP  zdravotní postižení 

CDS  centrum denních služeb 

CSS  Centrum sociálních služeb 

DPS  dům s pečovatelskou službou 

JMK  Jihomoravský kraj 

KP  komunitní plán 

KPSS   komunitní plánování sociálních služeb 

KS  koordinační skupina 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

PS  pečovatelská služba 

SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 

ZSS  zákon o sociálních službách 

ORP  obec s rozšířenou působností 
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Tento materiál byl zpracován členy pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních 

služeb za finanční podpory Jihomoravského kraje. 
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