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NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

Kapitola nazvaná „Návrhová část“ je věnována prioritám a opatřením, které svou realizací přispějí ke 

zvýšení úrovně a dostupnosti sociálních služeb v SO ORP Ivančice. Předkládané priority a opatření 

vychází z několika skutečností. V úvahu byly brány výstupy všech šetření, názory členů řídícího výboru, 

odhad demografického vývoje v regionu, výstupy z dotazníkových šetření mezi starosty obcí a 

poskytovateli a „Analýzy potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb“, kterou provedl 

Augur Consulting s.r.o. Brno.  

Navrhované priority a opatření byly tvořeny jako reálné záměry, které bude možné vzhledem ke 

zjištěným potřebám  realizovat. Spolu s popisem akcí byli navrhováni jejich pravděpodobní realizátoři, 

předpokládaný termín realizace a nákladnost.  

První z navrhovaných priorit se vztahuje na zvýšení úrovně a dostupnosti nabídky v sociální oblasti SO 

ORP Ivančice komplexně. Další priority a opatření jsou již vztaženy k jednotlivým oblastem péče a 

cílovým skupinám, na které byla během zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb zaměřena 

pozornost, tedy na děti a mládež, seniory, zdravotně postižené a osoby ohrožené sociální exkluzí.   

 

 

PŘEHLED NAVRHOVANÝCH PRIORIT A OPATŘENÍ 

     

Priorita 1 Zvyšování efektivity v oblasti sociální sféry na území SO ORP Ivančice 

Opatření 1.1 Spolupráce s JMK na KPSS 

Opatření 1.2 
Zvyšování efektivity sociální oblasti na území SO ORP Ivančice – spolupráce  s CSS 
Ivančicko 

Opatření 1.3 
Podpora komunikace mezi subjekty včetně navazování a pokračováním ve 
spolupráci s mimoregionálními poskytovateli sociálních služeb  (K-centrum Noe) 

Priorita 2 Rozvoj služeb pro rodinu, děti a mládež 

Opatření 2.1 Podpora nízkoprahově orientovaných mimoškolních aktivit dětí a mládeže 

Opatření 2.2 
Udržení terénních programů služeb rané péče a sociálně aktivizační služby pro 
rodinu s dětmi 

Priorita 3 
Udržet méně soběstačné osoby v pokročilejším věku v jejich přirozeném 
prostředí 

Opatření 3.1 
Podpora  rozšíření pečovatelské služby a udržení dostupnosti pečovatelské a                    
ošetřovatelské služby na celém území regionu  

Opatření 3.2 Podpora setkávání seniorů 

Priorita 4 Prevence sociální exkluze  

Opatření 4.1 Sociální bydlení – analýza potřeby sociálních bytů  -  jako základ inkluze  

Opatření 4.2 Podpora terénního programu K – centra Noe Třebíč 

Priorita 5 Rozšiřování a zkvalitňování péče o seniory 

Opatření 5.1 Výstavba domu pro seniory 

Opatření 5.2 Zřízení odlehčovací služby pobytové 



 

 

Priorita 1 Zvyšování efektivity v oblasti sociální sféry na území SO ORP Ivančice 

Opatření 1.1  Spolupráce s JMK na KPSS 

Účelem spolupráce mezi  Jihomoravským krajem a obcí s rozšířenou působností Ivančice je 

zefektivnění, rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím 

procesu komunitního plánování. Konkrétně se jedná o zajištění komunitního plánování sociálních 

služeb na úrovni obce s rozšířenou působností prostřednictvím následujících aktivit: 

 aktivní spolupráce s Jihomoravským krajem při zpracování podkladů a součinnosti při 

sestavování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji a Akčních 

plánů tj. prováděcích materiálů  

 zpracování komunitních plánů v souladu s Metodikami pro plánování sociálních služeb MPSV, 

 vytvoření funkčních organizačních struktur a administrativního zázemí, včetně jmenování 

pozice/funkce koordinátor KPSS v ORP 

 zajištění průběžného vzdělávání účastníků procesu, 

 spolupráce při Analýze sítě sociálních služeb a plánování finančních prostředků na území JMK 

a nastavení a aplikaci Metodiky 

 

Opatření 1.2  Zvýšení všeobecné informovanosti veřejnosti o sociálních službách 

Průzkum realizovaný v rámci tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice 

odhalil poměrně nízkou úroveň povědomí občanů o službách v oblasti sociální sféry. Velké spektrum 

služeb je pro občany regionu zcela neznámé. Nedostatek povědomí o oblasti sociální sféry a malá  

informovanost občanů o poskytovaných službách je jeden z nejpalčivějších sociálních problémů.  

Většina občanů nepokládá pravděpodobně nedostatky ve svých znalostech o sociálních službách za 

problém, který je nutné řešit. Zájem se často objeví až v krizové situaci, tedy ve chvíli, kdy již může být 

pozdě. Informacím o problematice sociální sféry je však vhodné z preventivního hlediska věnovat 

dostatečnou pozornost i v okamžiku, kdy potřeba znalosti sociální oblasti není pro člověka aktuální, 

neboť právě sociální služby mohou uživatelům umožnit žít běžným životem i v případě, kdy jim v tom 

nějaký stav či událost začne bránit.  

Aktivity 

 Identifikovat nejrozšířenější informační zdroje a využít je k šíření informací o sociálních 

službách a jejich poskytovatelích. 

 Intenzivněji využívat stávající informační zdroje - pravidelně nabízet prostor v obecních 

zpravodajích, místní kabelové televizi, využívat internetové stránky jednotlivých obcí včetně 

stránek Komunitního plánování v Ivančicích. 

 Rozšiřování informačních zdrojů včetně zvyšování jejich dostupnosti – navázat užší a 

intenzivnější spolupráci s Centrem společných služeb mikroregionu  Ivančicko.  

 Soustavně aktualizovat veškeré informační materiály. 

Realizátor:   jednotlivé obce, poskytovatelé sociálních služeb a CSS Ivančicka 

Předpokládané náklady : minimální 

Termín realizace:  průběžný termín realizace 



 

 

Opatření 1.3  Podpora komunikace mezi subjekty včetně navazování spolupráce 

s mimoregionálními poskytovateli sociálních služeb 

Jedním z cílů střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je zmapovat síť sociálních poskytovatelů 

a odhalit případné nedostatky ať už v podobě chybějících druhů služeb, tak v možném dublování 

nabídky. Vzhledem k velikosti regionu a jednotlivých obcí lze spíše uvažovat s rizikem méně rozsáhlé 

nabídky, která svým předmětem či kapacitami neodpovídá poptávce. O to větší návaznost a konzistenci 

systému vzájemně se doplňujících služeb je třeba v regionu a jeho okolí zabezpečit. Vytvořená síť pak 

bude schopna lépe, flexibilně a zároveň efektivně řešit obtížné životní situace potřebných osob, 

popřípadě snižovat možnost opětovného vyvstání jejich problému v budoucnu.  

Poskytované sociální služby v regionu je však nutné neustále přizpůsobovat potřebám a přáním 

občanů. Docílit rozmanitosti nabídky, a tím možnosti využívat služby jednotlivě nebo v různých 

kombinacích na tak malém území jako je SO ORP Ivančice, lze právě vzájemnou kooperací jednotlivých 

organizací v regionu i za jeho hranicemi. Opatření je tedy zaměřeno na podporu zvýšení spolupráce, 

avšak nejen mezi organizacemi regionálními, ale také těmi, které mají nadregionální působnost.  

 

K centrum Noe Třebíč – terénní program Harm reduction  

Terénní služba je lokalizována na podstatná centra drogově závislých v Ivančicích a Oslavanech. Práce 

probíhá s uživateli ilegálních drog a případně s jejich rodiči. Smyslem práce je snižovat zdravotní rizika 

užívání drog u uživatelů, ale také ochrana zdraví veřejnosti, motivace uživatelů k abstinenci, u 

nitrožilních uživatelů drog výměna injekčních stříkaček a provádění testů na HIV a hepatitidu. 

 

Aktivity 

 Zahájení dialogu různých institucí (poskytovatelé sociálních služeb, obce, školní zařízení, 

zdravotnická zařízení). 

 Vytyčení chybějících sociálních služeb na území regionu. 

 Podnítit zájem mimoregionálních poskytovatelů sociálních služeb o potřeby občanů na 

území SO ORP Ivančice. 

 Navázání spolupráce různých organizací nejen v podobě výměny zkušeností a poznatků, ale i 

v rámci podpory a propagace nabídky svých služeb navzájem s cílem pomoci konkrétním 

občanům v obtížných životních situacích. 

 Navázání spolupráce s okolními ORP 

Realizátor:  jednotlivé obce, poskytovatelé sociálních služeb a další organizace (NNO) 

Předpokládané náklady: minimální, především v podobě lidských zdrojů 

Termín realizace: průběžný termín realizace 

 

 

 

 



 

Priorita 2 Rozvoj služeb pro rodinu, děti a mládež 

Opatření 2.1  Podpora nízkoprahově orientovaných mimoškolních aktivit dětí a mládeže 

Podle dotazníkového šetření je jedna z nejvíce opomíjených skupina děti a mládež. Další odborná 

šetření a statistiky poukazují na nedostatečnou nabídku volnočasových aktivit. Náplň volného času pro 

děti a mládež je jedním z častých zdrojů problémů některých obcí. Nedostatek volnočasových aktivit 

vede k preferování méně vhodných voleb (čas strávený u televize, u počítače) nebo dokonce k 

šíření sociálně patologických jevů (užívání návykových látek, drobné krádeže, prostituce apod.). 

V našem městě má již tradici nízkoprahově zaměřené Středisko volného času Ivančice, které svou 

činností naplňuje zájmy dětí, mládeže i dospělých a aktuální potřeby a trendy města Ivančice, regionu, 

kraje a MŠMT ČR. Posláním střediska je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji 

osobnosti, ke klíčovým kompetencím širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí s profesionálním 

týmem v nových trendech. Cílem střediska je pestrá a kvalitní nabídka činností  a zapojení do 

alternativních způsobů smysluplného využívání volného času. Činnost SVČ by nebyla úplná bez 

nízkoprahového klubu. Nově zrekonstruovaný nízkoprahový FreeZ klub, je každodenně volně přístupný 

všem dětem, je zde organizovaná nejen každodenní zábava (biliár, fotbálek, televize, počítačové hry) 

pro děti teenagerovského věku, ale i přednášky, besedy, filmové večery, soutěže, turnaje, diskotéky, 

hip hop párty, cestovatelské besedy, koncerty atd.  

V současné době fungují i dceřiné kluby tohoto Ivančického v obcích Nové Bránice tzv. NewBejClub a 

Dolních Kounicích tzv. KÓNUS Club s velmi podobnými možnostmi trávení volného času pro všechny 

děti v těchto lokalitách.  

Z výše uvedeného se jeví jako neúčelné budování dalšího nízkoprahového centra jako sociální služby, 

pokud zde funguje takto kvalitní zařízení jako je SVČ Ivančice. Je vhodnější pouze účinněji 

podporovat jeho činnost včetně již fungujících nízkoprahových klubů a podpořit vznik nového 

dceřiného klubu v Oslavanech. 

Aktivity 

 Nadále podporovat SVČ Ivančice ve všech jeho aktivitách.  

 Podporovat rozšiřování nabídky činnosti SVČ v závislosti na poptávce. 

 Zlepšit spolupráci vedení města, odboru sociálních věcí, škol se SVČ.  

 Podpora zakládání dalšího nízkoprahového klubu v další větší obci regionu – v Oslavanech. 

 Zapojení obce do projektu Audit  Familyfriendlycommunity   

 

Realizátor:   město Ivančice, Oslavany, další obce regionu, SVČ, školská zařízení  

Předpokládané náklady: nelze uvést náklady na veškeré volnočasové aktivity. 

Předpokládané zdroje: Evropské fondy, MPSV, MŠMT, JMK, vlastní zdroje, dary, podpora 

města Ivančice 

Termín realizace:   průběžně  

 

 

 



 

 

Opatření 2.2   Udržení terénních programů služeb rané péče a SAS pro rodinu  s dětmi 

 

Raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte od roku do 7 let věku dítěte, které má 

zdravotní postižení, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je 

zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 

Raná péče je zaměřena na rodiny s dětmi:  

 s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a s ohroženým psychomotorickým 

vývojem (poradna rané péče DOREA) 

 s poruchami autistického spektra nebo kombinovaným postižením (DOTYK II) 

 se zrakovým a kombinovaným postižením (Společnost pro ranou péči SPRP Brno) 

Služba má preventivní charakter s cílem zmírnit a eliminovat důsledky postižení dítěte, pomoci rodině 

zvládnout péči o dítě v domácím prostředí. Je podporou rodičů, kteří se po narození dítěte s postižením 

ocitají ve zcela nezvyklé situaci, kterou sami neumí řešit, nemají potřebné informace ani podporu, neví 

jak s dítětem pracovat, aby mu pomohli překonávat jeho nepříznivý zdravotní stav. Služba poskytuje 

informace o dalších podpůrných či navazujících službách, o možnostech uplatnění dětí na trhu práce 

apod. 

Služby mají v regionu již svoji historii, udržení jejich činnosti je podporováno obcemi ORP Ivančice.    

Z důvodu potřebnosti individuální práce s problémovými rodinami s dětmi, kterou nebylo možno  

kapacitně zvládat pracovnicemi OSV oddělení SPOD, bylo nutné do regionu získat službu sociálně-

aktivizační pro rodiny s dětmi, která svou prací v rodině je schopna posílit rodičovské kompetence při 

výchově dětí, nastavovat v rodinách systém péče o domácnost, přípravu dětí do školy, hospodaření 

s financemi nebo řešit zadlužení rodiny apod. Cílem této práce je nastavit vztahy v rodině tak, aby 

mohla samostatně dál bez cizí pomoci fungovat. Podařilo se nám zajistit tuto službu prostřednictvím 

SOS dětské vesničky, z.s., Brno. Po prvním roce se služba velmi osvědčila a je naším zájmen, aby se 

postupně  kapacita v našem regionu rozšiřovala.                

 

Aktivity: 

 nadále podporovat terénní služby pro rodiny s dětmi v regionu  

 podpořit vstup SAS  pro rodiny s dětmi SOS Dětské vesničky Brno do základní sítě  soc. služeb 

Jihomoravského kraje 

 zajistit finanční prostředky pro terénní služby  

 zlepšovat spolupráci v rámci komunitního plánování s obcemi i službami 

 podporovat případné rozšíření služby v reakci na poptávku v regionu 

 

Realizátor:                                    obce regionu, služby rané péče 

Předpokládané náklady:            dle platné metodiky JmK k financování sociálních služeb 

Předpokládané zdroje:                dotace kraj, obce, jiné zdroje 

Termín realizace:  průběžně  



 

 

Priorita 3 
Udržet méně soběstačné osoby v pokročilejším věku v jejich přirozeném 
prostředí 

 
Opatření 3.1  Podpora  rozšíření pečovatelské služby a udržení dostupnosti pečovatelské a                    
                           ošetřovatelské služby na celém území regionu  

Cílem tohoto opatření je reagovat na demografické prognózy, které ukazují na pokračující stárnutí 

populace,  které bude znamenat  nárůst poptávky po pečovatelské a současně i ošetřovatelské službě. 

Terénní pečovatelská služba tvoří spolu s ošetřovatelskou službou jeden celek. Služby této povahy se 

navzájem doplňují a zajišťují klientům v domácnosti komplexní péči. Nabídka těchto služeb usnadňuje 

život občanům s diagnózami, jako jsou skleróza multiplex, cévní mozková příhoda, artróza, zlomeniny, 

demence, Alzheimerova choroba a různé druhy nádorových onemocnění. S využitím terénních 

sociálních služeb nemusí být tito občané odkázáni na ústavní péči nebo na celodenní péči svých 

blízkých.  

Zvýšení dostupnosti pečovatelské a ošetřovatelské služby na celém území regionu bude tedy znamenat 

pomoc např. pro osoby, které obtížně snášejí hospitalizaci a následné umístění v sociálních zařízeních. 

Jedná se především o starší osoby, nebo osoby postižené, které se nedokážou přizpůsobit novým 

podmínkám života v ústavním zařízení. V těchto případech znamená nejen pro tyto osoby, ale i pro 

jejich nejbližší, nabídka pečovatelské a ošetřovatelské péče podstatné usnadnění jejich životní situace. 

Služby pečovatelské a ošetřovatelské povahy mohou dále přispět např. k aktivizaci psychosociálních 

schopností klienta a k jeho navrácení k soběstačnosti. 

 

Pečovatelská služba Ivančice je organizační složkou města Ivančice, a již historicky je Městem Ivančice 

podporována jako nezbytná služba pro seniory a zdravotně postižené a také rodiny s dětmi. Služba je 

poskytována v přirozeném prostředí klientů, v jejich domácnostech a v bytech Domova 

s pečovatelskou službou Ivančice. Nedílnou součástí činnosti pečovatelské služby je taktéž zabezpečení 

provozu denního stacionáře v objektu domu s pečovatelkou službou. Terénní pečovatelská služba je 

poskytována i pro dalších 8 obcí našeho regionu na základě dohod s příslušnými obcemi.  

Provoz PS je financován vícezdrojově: příjmy od klientů pečovatelské služby, dotace z Jihomoravského 

kraje (§ 105 a §101 a), příjmy od obcí, kde je pečovatelská provozována a dotací zřizovatele, čili městem 

Ivančice. 

Obdobně je financován i denní stacionář provozovaný PS Ivančice, organizační složkou města Ivančice.  

Pečovatelská služba je schopna flexibilně reagovat na kapacitní nároky na její činnost a do budoucna 

očekáváme rozšiřování provozu na dny volna a večery, tak aby senioři mohli déle setrvávat ve svém 

přirozeném prostředí a oddálilo se období, kdy budou muset odcházet do zařízení typu domovů pro 

seniory.  

Aktivity 

 Podpořit rozšíření pečovatelské služby, jako prioritu rozvoje sítě sociálních služeb pro rok 2018  

JmK. 

  Navýšení počtu zaměstnanců a jejich zaškolení. 

 Jednání se starosty obcí a uzavírání smluv. 



 

 Navázání kontaktu místních poskytovatelů sociálních služeb, obecních zastupitelů a místních 

lékařů, místní domácí zdravotní péče.  

 Využívat služby stávajících poskytovatelů terénních služeb v regionu, motivovat je  

 k rozšíření činnosti pro potřebné občany v regionu. 

 

Realizátor:   jednotlivé obce, poskytovatelé sociálních služeb, další instituce 

Předpokládané náklady: v souladu s metodikou JmK pro financování sociálních služeb 

Předpokládané zdroje financování:            dotace JmK, obcí, dary  

Termín realizace:  průběžný termín realizace 

 

Opatření 3.2  Podpora setkávání seniorů 

Jednou z možností, jak zvýšit kvalitu života starší generace, je podpora různých aktivit bránících 

snižování psychomotorických schopností seniorů. Vzhledem k tomu, že jednou z příčin přispívajících ke 

zdravotním a psychickým potížím seniorů je také sociální izolace, je nutné motivovat starší občany, aby 

se navzdory pokročilému věku i nadále zapojovali do společenského života. Jednou z možností je 

podpora setkávání seniorů v podobě hudebních večerů, besídek, výletů a dalších společenských a 

kulturních akcí, které nejenže podporují udržování pozitivních sociálních kontaktů, ale zároveň jsou 

prospěšné z hlediska informačního. Setkávání vytváří podmínky jak pro přirozené šíření informací, tak 

pro záměrné zvyšování povědomí seniorů o jejich právech a možnostech cílenými informačními 

materiály a prostředky. Opatření působící jako ochrana starší části naší populace proti sociálnímu 

vyloučení zároveň přispívá k motivaci vytváření společných zájmů, potažmo k pozitivnímu ovlivňování 

jak tělesné, tak duševní stránky života starších občanů. Požadavek na stanovení tohoto záměru vychází 

ze skutečnosti, že senioři jsou dle výstupu šetření za dětmi a postiženými další cílovou skupinou, které 

je věnována nedostatečná péče.  

Aktivity 

 Podpora aktivního a společenského života seniorů prostřednictvím vzájemných setkávání. 

Podpora Senior clubu v Ivančicích 

 Spolupráce různých institucí (obcí, domů s pečovatelskou službou, senior clubů) za cílem 

pořádání společenských, kulturních a zábavných akcí pro seniory.  

 Podpora zřízení senior taxi v Ivančicích pro snížení sociální izolace seniorů se zhoršenou   

pohyblivostí. 

 Zajištění finančních prostředků na provoz senior taxi a výběrového řízení zakázky malého 

rozsahu. 

 Plánované akce propojit s šířením informací o možnostech přispívajících k plnohodnotnému 

životu seniorů. 

Realizátor :    domov s pečovatelskou službou, obce, město Ivančice, další organizace 

Předpokládané náklady:    200 000,-  Kč na provoz Senior taxi + příspěvek města pro Senior club  

                                                Ivančice  

Předpokládané zdroje financování :    město Ivančice , sponzoři 

Termín realizace: počátek r. 2017 



 

 

Priorita 4 Prevence sociální exkluze 

Opatření 4.1    Sociální bydlení – analýza potřeby sociálních bytů  -   základ inkluze 

Jednou z problematických oblastí SO ORP Ivančice je zcela nedostatečně řešená bytová situace sociálně 

znevýhodněných občanů. Problematika sociálního bydlení je velmi často diskutována i na politické 

úrovni, není však stále jednoznačně legislativně upravena, zákonem o sociálním bydlení, který vymezí 

pravomoci a kompetence a zvláště cílovou skupinu, která se nachází v tzv. „ bytové nouzi“. Vzhledem 

k neexistenci legislativní úpravy nelze realizovat konkrétní akce, ale lze alespoň napomoci správnému 

nastartování tohoto procesu provedením analýzy potřeb a možností v oblasti sociálního bydlení 

v celém ORP, která rozkryje současný stav v této oblasti a upozorní na hlavní nedostatky. 

Ztráta bydlení znamená problémy, které s sebou přináší  ztrátu kontaktu se společností jak 

v mikrosociálních vztazích např. s rodinou, přáteli, příbuznými, tak i v makrosociálních, jako 

zaměstnání, státní správa, veřejné instituce, což vede logicky ke stále většímu propadu až vyloučení 

těchto osob z majoritní populace.  Velmi zjednodušeně se těmto skupinám říká osoby bez domova 

„bezdomovci“ nebo osoby ohrožené bezdomovectvím. 

Zajištění důstojného bydlení osob v této sociální situaci, získání zázemí potřebného pro další rozvoj 

sociálních kompetencí, je základem pro snížení rizika sociálního vyloučení. Jednou z nejvíce ohrožených 

skupin z hlediska náhlé ztráty střechy nad hlavou jsou např. matky s dětmi, které se octli v této situaci 

z důvodu rozvodu nebo rozchodu s partnerem, útěkem od agresora, zadlužením, toto  je však faktorem 

ztráty bydlení pro všechny cílové skupiny seniory nevyjímaje.  

 

Aktivity 

 Realizace dotazníkového průzkumu, oslovení všech obcí ORP za účelem zjištění stavu jejich 

bytové politiky, možností a potřeb. 

 Získání informací z odborů MěÚ Ivančice, jako ORR, OSV – soc. práce, živnostenským úřadem 

apod. za účelem rozkrytí dalších informací podstatných pro správné nastavení kapacitních 

poměrů sociálního bydlení. 

 Vyhodnocení zjištěných informací, zpracování závěrečné analýzy a předání této zprávy všem 

obcím ORP. 

 
Realizátor:  koordinátorka komunitního plánování, obce a odbory MěÚ Ivančice, CSS             
                             mikroregionu Ivančice 

Předpokládané náklady:  minimální 

Termín realizace:  předpokládaný termín realizace 2017   

 

 

 

 

 

 



 

Opatření 4.2   Podpora terénního programu K – centra Noe Třebíč  

Práce s drogově závislými, s uživateli ilegálních drog přímo na ulici tzv. Harm reduction  a v případě 

zájmu i s rodinami těchto uživatelů  v našem regionu již od r. 2011 zabezpečuje K –centrum Noe, 

Oblastní charita Třebíč.  Smyslem jejich práce je snižovat zdravotní rizika užívání drog u uživatelů, ale 

také ochrana zdraví veřejnosti, motivace uživatelů k abstinenci, u nitrožilních uživatelů drog výměna 

injekčních stříkaček a provádění testů na HIV a hepatitidu. Současně fungují jako poradci ve věcech 

léčby či hledání zaměstnání svým klientům.  

Problematika drog je již řadu let vnímána jako velmi palčivá záležitost, přesto v  regionu se nenachází 

jiná služba, která by nabízela terénní služby s uživateli drog. Navíc K-centrum také disponuje 

programem sekundární i terciární prevence. Každoročně nabízí své programy místním základním a 

středním školám. Problematiku drog nelze podceňovat, činnost K-centra je třeba v regionu nejen 

udržet, ale rozšiřovat. 

Ze zprávy o činnosti za rok 2016 vyplívá, že streetworker navštívil lokalitu 44 x , má zde již důvěru 

klientely, došlo  zde k 141 výměnám, kdy se vyměnilo celkem 6 327 ks injekčních stříkaček a bylo 

poskytnuto 416 zdravotních informací a 26 testů na infekční choroby ( HIV, hepatitidy, syfilis). Bylo 

provedeno v lokalitách Ivančic a Oslavan 664 výkonů. 

 

 

Aktivity  

 Pravidelné návštěvy streetworkera v lokalitách Ivančic a Oslavan 

 Nepravidelné dle poptávky – Dolní Kounice 

 Besedy se žáky ve školách 

 

Realizátor:  Oblastní charita Třebíč, kurátor pro mládež, školy regionu 

Předpokládané náklady:  nelze přesně stanovit 

Předpokládané zdroje financování :  dotace MPSV, kraj Vysočina, Jihomoravský, město Ivančice 

Termín realizace:    průběžně 

  



 

Priorita 5 Rozšiřování a zkvalitňování péče o seniory 

Opatření 5.1  Výstavba domova pro seniory v kombinaci s domovem se zvláštním režimem  

Výstavba tohoto domu řeší oblast péče o seniory a zdravotně postižené, pro kterou není na území SO 

ORP Ivančice v současné době dostatečné zázemí. Řada osob je tudíž nucena využívat zařízení 

nacházející se na Znojemsku, Třebíčsku, v Brně. Objekt takto koncipovaného domova bude umístěn 

v těsném sousedství stávajícího domu s pečovatelskou službou. Oba objekty budou navzájem 

propojeny, což zaručí plynulý přechod seniorů či zdravotně postižených z domova s pečovatelskou 

službou do domova pro seniory a se zvláštním režimem. Kapacita objektu je plánována na přibližně 80 

lůžek. Touto kapacitou bude zařízení uspokojovat nejen seniory a zdravotně postižené z SO ORP 

Ivančice, ale i přilehlého okolí. 

Aktivity 

 Rozhodnutí obecních zastupitelů schvalující záměr výstavby domu pro seniory 

 Zajištění financování ( státní rozpočet, dotace z EU) z Evropské banky. 

 Předání pozemků darovací smlouvou k výstavbě domova Krajskému úřadu JmK 

 Informovat potenciální klienty o zřízení tohoto zařízení. 

 

Realizátor:   Město Ivančice / Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Předpokládané náklady: cca 80 000 000,- Kč 

Termín realizace:  předpokládaný termín realizace  2014-17 

 

Opatření 5.2  Zřízení odlehčovací služby pobytové 

Záměrem je zřízení odlehčovací služby pobytové ve městě Ivančice, které bude svým charakterem 

přispívat k integraci zdravotně postižených do společnosti, podporovat setrvávání seniorů 

v přirozeném prostředí, úlevu pečujícím osobám, doléčování osamělých občanů regionu atd.. Službu 

bude poskytována v prostorách budoucího domova pro seniory (zřejmě částečně i domova se 

zvláštním režimem). Cílovou skupinou budou zdravotně postižení či tělesně postižení a senioři (dospělí 

a senioři). Počítá se s vytvořením čtyř nových lůžek, sloužících výhradně pro odlehčovací službu.  

Aktivity 

 

 Příprava podkladů pro registraci služby.  

 Příprava projektů a žádostí o dotace. 

 Jednání s vedením domova pro seniory, uzavření smlouvy o pronájmu prostor pro tuto službu. 

 Vybavení zařízením odpovídajícím podmínkám bezbariérovosti. 

 Personální zajištění prostřednictvím kvalifikovaných a zkušených pracovníků. 

 Seznámení veřejnosti s novou službou. 

 

Realizátor:     město Ivančice, PS Ivančice, provozovatel domova pro seniory  

Předpokládané náklady: nelze nyní stanovit 

Termín realizace:  v závislosti na dokončení výstavby domova pro seniory 



 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS 

Zastupitelstvo města Ivančice 

Rada města Ivančice 

Řídící výbor KPSS 

 Růžena Horáková – zastupitelka Města Ivančice tel. 602 842 403 

 Bc. Šárka Štěrbová – vedoucí PS Ivančice tel. 546 123 402 

 E. Ošmerová, DiS.– koordinátor prorodinné politiky tel. 546 419 493 

 Ing. Bohumil Smutný –  manažer CSS mikroregionu tel. 602 551 801 

 Ing. Olga Prokopová – vedoucí OSV MěÚ Ivančice tel. 546 419 490 

Koordinátor KPSS 

 Ing. Olga Prokopová    prokopova@muiv.cz tel. 546 419 490  

 

 

 

 

ZÁVĚR 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v SO ORP Ivančice, aktualizovaná verze pro r. 2017 bude 

sloužit jako základní koncepční dokument, který má za úkol přispět k vytvoření sítě služeb pro občany 

v obtížných životních situacích k udržení jejich místa ve společnosti, k udržení samostatnosti, zastavení 

exkluze, ke zlepšení  celkových podmínek pro spokojený život v regionu a zároveň přispět k jeho 

komplexnímu rozvoji.  

Po vytvoření plánu přichází ještě náročnější fáze, kterou je fáze realizace, faktické naplňování priorit, 

jejich jednotlivých opatření. Nedílnou součástí této etapy je i sledování postupu a míry plnění 

stanovených úkolů. 

Plán bude každoročně vyhodnocován řídícím výborem KPSS, v případě potřeby proběhne jeho 

aktualizace. 
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