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A) ÚVODNÍ ČÁST 

 

Základní Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Ivančice vznikl v roce 2007, 

aktualizací prošel v následujícím roce a je výstupem stejnojmenného projektu realizovaného 

společností Ekologos, o.p.s. Projekt. Byl financován Evropskou unií, Státním rozpočtem České 

republiky a Jihomoravským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové 

schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihomoravském kraji.  

V letošním roce na tyto střednědobé plány rozvoje sociálních služeb navazuje další aktualizace 

s výhledem do roku 2016, která je již provedena pouze našimi vlastními pracovníky zabývajícími se 

komunitním plánováním, probíhá v součinnosti s plánováním sociálních služeb Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje. 

 

1. CÍLE 

Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je proces, jehož součástí je mapování potřeb 

občanů ORP v návaznosti na nabídku sociálních služeb a hledání zdrojů a podmínek k jejich rozvoji. 

Výsledek tohoto srovnání slouží jako klíčový prvek pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb.   

Základním cílem KPSS je tedy vytvořit kvalitní a efektivní systém služeb reagujících na aktuální 

potřeby uživatelů v regionu tak, aby se zlepšil život občanů v regionu, a aby případně bylo zabráněno 

jejich sociálnímu vyloučení. Pro úspěšnost plánování je potřeba podpora ze strany politické 

reprezentace, a to jak při průběhu plánování, tak i při realizaci činností směřujících k rozšíření nabídky 

služeb, zvyšování jejich efektivity apod. 

 

2. METODY ZPRACOVÁNÍ  

Sociální služby dosud vznikaly převážně rozhodnutím správních či státních orgánů. Mnohdy se 

bohužel jednalo o nárazové, zcela neplánované akce. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí 

začalo uskutečňovat rozsáhlou reformu sociálních služeb, metodou komunitního plánování, tedy 

jednoduše řečeno na nižších správních úrovních a ve spolupráci celé řady subjektů. Postupně se totiž 

politická podpora pro plánování sociálních služeb začala přenášet i na jednotlivé kraje, obce či 

regiony. Základem komunitního plánování sociálních služeb je tzv. princip triády. Tento princip 

znamená spolupráci zadavatelů (obcí, krajů) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými 

organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci 

konkrétních kroků.  

Pro analýzu potřeb uživatelů byl použit nejen dotazníkový průzkum mezi starosty obcí regionu a 

zjišťování mezi poskytovateli sociálních služeb, ale hlavně výstupy odborného průzkumu „ Analýza 

potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje “ zpracované 

v rámci Individuálního projektu JmK s názvem „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JmK“, 

kterou realizovala firma Augur  Consulting s.r.o., Brno, závěrečná zpráva je přílohou tohoto 

dokumentu.                                          

Průběh a výstupy procesu byly konzultovány s metodičkou pro komunitní plánování Mgr. et Bc. 

Monikou Škorpíkovou, DiS. 



STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB IVANČICKA NA LÉTA 2013 - 2016 

4 
 

Na základě shromážděných analytických podkladů byly vydefinovány cílové skupiny a jejich 

problémové oblasti. V návrhové části pak byly formulovány priority a v rámci nich navržena opatření. 

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS 

Zastupitelstvo města Ivančice 

Rada města Ivančice 

Řídící výbor KPSS 

    Mgr. R. Musil – zastupitel a radní Města Ivančice   tel. 546 451 110 

   Bc. Vladimíra Kábelová – vedoucí PS Ivančice   tel. 546 123 402 

   Eva Halúzková – sociální pracovnice PS Ivančice   tel. 546 123 405 

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

Koordinátor KPSS 

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

Metodik KPSS  

Mgr. et Bc. Monika Škorpíková, DiS  monika.skorpikova@gmail.com   

 

4. INFORMAČNÍ ZDROJE 

Krajský úřad  JmK, odbor sociálních věcí, koordinátor KPSS 

MěÚ Ivančice, odbor sociálních věcí 

Pečovatelská služba MěÚ Ivančice 

Dům s pečovatelskou službou Ivančice 

Analýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování služeb na území JmK, Augur Consulting,Brno 

Český statistický úřad v Brně 

Webové portály a propagační materiály poskytovatelů soc. služeb v regionu a v Brně 

 

5. POUŽITÉ ZKRATKY 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DPS – Dům s pečovatelskou službou 

KPSS – komunitní plán rozvoje sociální ch služeb 

KÚ JmK – Krajský úřad Jihomoravského kraje 

MěÚ – Městský úřad 

PS- pečovatelská služba 

SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností 

 

mailto:prokopova@muiv.cz


STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB IVANČICKA NA LÉTA 2013 - 2016 

5 
 

B) POPISNÁ ČÁST 

 

1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území je vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností Ivančice, do které 

spadá celkem 16 obcí: Kupařovice, Němčičky, Pravlov, Trboušany, Mělčany, Dolní Kounice, Nové 

Bránice, Moravské Bránice, Hlína, Neslovice, Oslavany, Nová Ves, Biskoupky, Senorady, Čučice, 

Ketkovice. 

 

 

 

 

 

2. POPIS ÚZEMÍ 

Ivančicko se nachází v západní části Jihomoravského kraje, na severozápadě sousedí s krajem 

Vysočina. Obce sdružené ve správním obvodě tvoří protáhlé území od severozápadu k jihovýchodu 

v jihozápadní části okresu Brno-venkov. Na ploše 170km2 žije něco málo přes 24 tisíc obyvatel. 

Průměrná hustota zalidnění tak činí 136 obyvatel na km2, což je v porovnání s průměrem ČR 

nadprůměrná hodnota. 
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Reliéf území je charakterizován členitou plochou pahorkatinou, mírně se k severozápadu zvedající, 

s výrazně zahloubenými kaňony řek Jihlava, Oslava a Rokytná. Typická nadmořská výška území je 

mezi 200-380m n.m. 

 

 

 

3. PRO ÚČELY  KPSS IVANČICE BUDE PŘIHLÍŽENO K NÁSLEDUJÍCÍM ÚDAJŮM: 

Počet obyvatel, vývoj počtu obyvatel, věková struktura obyvatelstva, nezaměstnanost. Ve správním 

obvodu města Ivančice ke dni 1. 1. 2012 žilo 24 042 obyvatel, viz. tab.č.1.   

 

Tab. č. 1  Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2012                                                                                   

Kód území Název SO ORP Počet obyvatel  Průměrný věk 

    celkem muži ženy celkem muži  ženy 

6208 Ivančice 24 042 11 905 12 137 41 39,8 42,2 

Zdroj: ČSÚ, www. czso.cz  
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Tab. č. 2  Vybrané ukazatele za správní obvod Ivančice v letech 2001 – 2012 

 

UKAZATEL 
SO ORP Ivančice 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

OBYVATELSTVO                         

Počet obyvatel (k 31. 12.) 
23 

058 
23 

080 
23 188 23 485 23 434 23 242 23 693 23 761 23 823 23 718 24 037 24 042 

Živě narození 199 204 206 222 234 246 252 259 252 281 223 213 

Zemřelí celkem 244 239 249 219 212 240 229 218 241 260 224 230 

Přirozený přírůstek 
obyvatel (narození - 
zemřelí) 

-45 -35 -43 3 22 6 23 41 11 21 -1 -17 

Přistěhovalí 369 416 568 721 670 552 1 156 657 492 445 464 427 

Vystěhovalí 255 359 417 427 743 750 728 630 441 571 375 405 

Přírůstek obyvatel 
stěhováním (přistěhovalí - 
vystěhovalí) 

114 57 151 294 -73 -198 428 27 51 -126 89 22 

Celkový přírůstek (úbytek) 
obyvatel 

69 22 108 297 -51 -192 451 68 62 -105 88 5 

Sňatky 115 103 113 107 114 112 110 110 95 75 91 84 

Rozvody 49 68 67 62 55 76 72 81 52 73 56 65 

Potraty 85 61 73 63 71 64 89 80 59 69 80 82 

Průměrný věk mužů (roky) 36,9 37,1 37,4 37,6 38,0 38,4 38,5 38,8 39,0 39,2 39,5 39,8 

Průměrný věk žen (roky) 40,2 40,5 40,7 40,9 41,1 41,3 41,3 41,5 41,7 41,9 42,0 42,2 

Podíl obyvatel ve věku 65 a 
více let (%) 

13,5 13,6 13,5 13,5 13,7 14,2 14,3 14,8 15,2 15,5 15,8 16,4 

Index stáří (počet osob ve 
věku 65 a více let na 100 
dětí 
ve věku 0-14 let) 

79,8 81,6 83,6 86,9 90,0 94,5 97,3 102,3 104,9 106,5 108,1 111,5 

NEZAMĚSTNANOST (k 31. 
12. dle MPSV) 

                        

Evidovaní uchazeči o 
zaměstnání 

932 1 228 1 280 1 149 1 106 907 806 777 1 339 1 393 1 176 . 

z počtu uchazečů 
dosažitelní (%) 

. . . . 91,9 92,8 90,2 92,3 99,0 99,1 99,6 . 

z počtu uchazečů občané 
se zdravotním postižením 
(%) 

19,4 19,5 18,7 21,3 21,1 23,3 27,7 26,3 17,2 17,6 18,5 . 

z počtu uchazečů 
absolventi (%) 

12,7 11,6 11,6 8,7 9,5 7,8 7,4 6,0 9,7 7,8 7,0 . 

z počtu uchazečů osoby s 
délkou evidence nad 12 
měsíců (%) 

29,6 34,4 40,2 43,0 40,0 42,9 39,7 33,1 23,1 33,9 37,0 . 

Volná pracovní místa 38 153 48 144 282 372 450 198 289 30 316 . 

Počet uchazečů na 1 volné 
pracovní místo 

24,5 8,0 26,7 8,0 3,9 2,4 1,8 3,9 4,6 46,4 3,7 . 

Míra nezaměstnanosti (%)1) 8,42 11,09 11,56 10,38 9,18 7,61 6,57 6,48 11,97 12,48 10,58 . 

BYTY                         

Dokončené byty 45 29 32 42 39 25 152 31 62 42 47 85 

Dokončené byty na 1 000 
obyvatel 

2,0 1,3 1,4 1,8 1,7 1,1 6,5 1,3 2,6 1,8 2,0 3,5 
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Podíl bytů dokončených v 
rodinných domech (%) 

55,6 58,6 56,3 47,6 66,7 60,0 17,1 87,1 77,4 90,5 85,1 58,8 

Průměrná obytná plocha 1 
dokončeného bytu (m2) 

74,9 73,0 72,4 67,0 79,5 69,8 53,7 91,1 75,9 85,5 85,7 76,2 

CESTOVNÍ RUCH                         

Hromadná ubytovací 
zařízení4) 

4 5 6 6 7 7 7 7 6 5 4 6 

lůžka 120 104 129 122 172 171 171 171 161 134 84 169 

POZEMKY                         

Výměra v ha (k 31. 12.) 
17 

232 
17 

232 17 232 17 232 17 232 17 237 17 237 17 237 17 239 17 233 17 234 17 238 

Hustota zalidnění 
(osoby/km2) 

133,8 133,9 134,6 136,3 136,0 134,8 137,5 137,8 138,2 137,6 139,5 139,5 

1)  
míra nezaměstnanosti je vypočtena jako podíl registrovaných uchazečů o zaměstnání a obyvatel ekonomicky aktivních 

   (podle sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001) - do roku 2004 se počítá z uchazečů celkem, od roku 2005 pouze z uchazečů 
dosažitelných 
2)

 do roku 2008 včetně samostatně hospodařících rolníků nezapsaných v obchodním rejstříku 
3)

 do roku 2008 podle OKEČ 
4)

 zařízení s 5 a více pokoji nebo s 10 a více lůžky určenými pro cestovní ruch 

Pozn.: Do počtu obyvatel k 31. 12. 2011 byly promítnuty výsledky SLDB 2011  

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
           

 

Z  tabulky č. 2 vyplívá, že populace ORP Ivančice stárne, průměrný věk mužů i žen se zvýšil za 

posledních 6 let téměř o 1 rok, index stáří za stejné období dosáhl hodnoty 111,5 oproti výchozí 

hodnotě 97,3. 

Uchazečů o zaměstnání rok od roku stoupá, celková míra nezaměstnanosti se v roce 2011 oproti roku 

2010 mírně snížila z 12,48 na 10,58 (hodnoty za rok 2012 nejsou na www.czso.cz k dispozici). 

 

Tab. č.3  Pohyb obyvatelstva v ORP Ivančice 

            Přírůstek (úbytek)   

  Stav 1.1. 
Živě 
narození Zemřelí 

Přistěho-
valí 

Vystěho-
valí přirozený stěhováním celkový Stav 31.12. 

2008 23 693 257 216 785 757 41 28 69 23 761 

2009 23 761 251 238 609 558 13 51 64 23 823 

2010 23 823 278 257 526 663 21 -137 -116 23 718 

2011 23 718 222 223 566 479 -1 88 86 24 037 

2012 24 037 213 230 427 405 -17 22 5 24 042 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

 

Přirozený přírůstek obyvatelstva se pohybuje téměř v kladných hodnotách až na rok 2011. V roce 

2010 se objevil v dosti záporných hodnotách přírůstek stěhováním.  Ovšem i přes tyto záporné výkyvy 

lze usuzovat, že celkový počet obyvatel se v nejbližším časovém horizontu nebude snižovat.  

  

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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Nezaměstnanost v roce 2012 

 

Z následující tabulky č. 4 a předcházející mapky Jihomoravského kraje je zřejmé, že na území okresu 

Brno-venkov, kde se nachází i ORP Ivančice, je míra nezaměstnanosti díky blízkosti Brna a díky tradici 

dojíždění do tohoto krajského města za prací, na nízké úrovni ve srovnání s ostatními okresy 

Jihomoravského kraje zvláště pak Znojma nebo Hodonína. 

Na druhé straně to však znamená znevýhodnění skupiny obyvatel, pro které je přeprava za prací do 

Brna z časového či zdravotního důvodu možná, jako jsou matky s dětmi, osoby pečující o závislé 

příbuzné, zdravotně postižením se sníženou mobilitou.  
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Tab. č. 4  Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 12. 2012  
              

                

Okresy/kraje 

Pracovní 

Uchazeči o zaměstnání 
Uchazeči 

s 
nárokem 
na PvN ke 

konci 
sled. 

měsíce 

Přírůst. 
neumíst. 
občanů v 

% 

Podíl 
nezaměstnaných na 
obyvatelstvu (v %) 

1)
 

Míra 
nezaměstnanosti v 

% 
síla 

neumíst. 
ke konci 

min. 
měsíce 

nově 
hlášení 

Uchaz. s ukončenou evid. a uchaz. vyřaz. z 
evidence 

ke konci 
sledovaného 

měsíce 

(klouzav. 

celkem 

z toho 

celkem ženy muži celkem ženy muži průměr) umístění 
celkem 

z 
toho 
ÚP 

vyřaz. 
podle § 
30 (2) 

ostatní 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 25 26 27 28 29 30 31 

Blansko 54 262 4 879 602 259 126 24 10 123 5 222 1 009 7 7 7,3 6,7 9,4 11 8,1 

Brno-město 217 608 19 679 1 438 963 352 39 87 524 20 154 3 257 2,4 7,6 7,7 7,5 8,9 10,8 7,6 

Brno-venkov 106 605 8 220 978 372 173 3 11 188 8 826 1 978 7,4 6,3 6,5 6,1 8,2 9,7 7,2 

Břeclav 60 542 6 199 1 061 205 151 10 5 49 7 055 1 795 13,8 8,6 8 9,2 11,4 11,9 11,1 

Hodonín 80 311 11 084 1 556 352 215 19 13 124 12 288 2 112 10,9 11 10 11,9 14,9 15,1 14,8 

Vyškov 47 921 4 052 495 223 106 13 6 111 4 324 940 6,7 6,8 6,6 7 8,7 9,6 8,1 

Znojmo 56 584 7 527 1 178 139 107 9 8 24 8 566 1 983 13,8 10,9 11 10,7 15,1 17,8 13,1 

Jihomoravský 
kraj 

623 833 61 640 7 308 2 513 1 230 117 140 1 143 66 435 13 074 7,8 8,1 8,1 8,2 10,4 11,9 9,3 

Celkem ČR 
5 674 

213 
508 498 60 245 23 432 11 165 

1 
221 

1 200 11 067 545 311 107 937 7,2 7,4 7,3 7,4 9,4 10,6 8,4 

1) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let / počet obyvatel ve věku 15 - 64 let v % 
   

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz 
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4. ODHAD DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE 

Pro vytvoření kvalitní sítě sociálních služeb je nutné vypracování komplexní koncepce sociální 

s ohledem na demografické trendy a specifika příslušné oblasti. Analýza současného stavu sociálních 

služeb poskytovaných v Ivančicích potvrdila, že některé oblasti sociální péče vykazují nedostatečnou 

vybavenost sociálními službami podle potřeb, jak z kapacitního hlediska, tak i z hlediska rozmanitosti 

typů služeb. 

 Z hlediska prognózy sociálních služeb, nejen v SO ORP Ivančice, je v současné době nejtíživějším 

problémem stárnutí populace a vylidňování tzv. vesnických oblastí a příměstských aglomerací 

směrem do center. V současné době tvoří přibližně dvě třetiny z celkového počtu zdravotně 

postižených osob v České republice právě senioři. Z tohoto důvodu lze v nadcházejícím období, a to 

zřejmě ne pouze do roku 2015, předpokládat i zvýšenou potřebu sociálních služeb pro tuto část 

populace. Je proto v tomto kontextu si uvědomit, že sociální služby pro staré občany souběžně kryjí 

významný podíl potřeb osob označených za zdravotně postižené.  

Celkový počet obyvatel SO ORP Ivančice (17 obcí) je 24 042 osob (k 31. prosinci 2012). Téměř 

polovina z nich žije v samotných Ivančicích (9 466 obyvatel). Přirozený přírůstek obyvatel má klesající 

tendenci, za rok 2012 měl SO ORP Ivančice tento ukazatel na velmi nízké hodnotě ( - 17).  

U nejstarší části populace (nad 65 let) dochází v České republice spíše k postupnému zvyšování počtu, 

SO ORP Ivančice není z hlediska stárnutí populace výjimkou. Bohužel, tento trend koresponduje 

s dlouhodobými prognózami Českého statistického úřadu, ve kterých je uvedeno, že by v roce 2020 

občané starší 65 let měli zaujímat až 27 % z celkové populace.  

Celorepublikové odhady počtu občanů v přechodné sociální krizi, kteří by potřebovali využít sociální 

službu azylového bydlení či domu na půli cesty dle podkladů ČSÚ se pohybují kolem 0,7% - 1% 

z populace v produktivním a poproduktivním věku.  

Nejčastějšími rizikovými skupinami jsou (seřazeno dle četnosti výskytu):odchovanci dětských 

domovů, ústavů, kteří nemají kam jít, propuštění vězni bez přístřeší, osoby v dočasné životní krizi 

(osoby, které přišly o zaměstnání, bydlení), drogově závislí, zejména alkoholici, neplatiči nájemného, 

bezdomovci bez trvalého bydliště ve městě, týrané matky s dětmi.  

 

V oblasti péče o občany ohrožené drogou je nutné se zaměřit na děti předškolního a mladšího 

školního věku z důvodu neustále se snižující věkové hranice experimentátorů a uživatelů drog. První 

zkušenost s drogou má 10-17% dětí 13-ti až 15-ti letých. V průběhu let 2003 a 2004 se sice snížil 

počet uživatelů pervitinu a heroinu (u těchto drog došlo k substituci subutexem a metadonem) a 

populace uživatelů heroinu a pervitinu „zestárla“, což svědčí o nižším užívání těchto drog 

mladistvými. Oproti tomuto faktu bylo však zaznamenáno zvýšené užívání u marihuany a jejích 

produktů, extáze a přírodních drog. Vývoj užívání drog dětmi za posledních deset let je alarmující, a 

pokud nebude realizována adekvátní primární prevence, není předpoklad do roku 2015 snížení počtu 

experimentátorů i uživatelů drog.  
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5. ZJIŠTĚNÍ POTŘEB SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP IVANČICE 

Pro účel zmapování potřeb sociálních služeb na území ORP Ivančice a k získání dostatku informací 

k dostupnosti a kvalitě poskytovaných služeb bylo použity výstupy z „Analýzy potřeb uživatelů 

v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, které provedl AUGUR 

Consulting s.r.o. a vlastního dotazníkového šetření mezi starosty obcí regionu. 

 

Výstupy „Analýzy potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území JMK“ 

Kompletní „Závěrečná zpráva průzkumu pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ivančice“ je 

přílohou tohoto dokumentu. Zde uvádíme její poslední část: Shrnutí základních zjištění, uvedených 

v kapitole IX. této závěrečné zprávy. 

SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH ZJIŠTĚNÍ 

Na základě analýz odpovědí respondentů identifikovaných s využitím kvantitativních a kvalitativních 

metodologických postupů lze uskutečnit stručné shrnutí základních zjištění potřeb, názorů a postojů 

zástupců jednotlivých cílových skupin uživatelů nebo potenciálních uživatelů sociálních služeb v ORP 

Ivančice.  

 

SENIOŘI 

Z celkem 49 respondentů žije polovina v domácím prostředí (DPS) a druhá polovina respondentů žije 

v přirozeném prostředí domova (byt, RD). Nejčastěji senioři využívají pomoc jiných osob při 

mimořádném úklidu, pomoc při dopravě k lékaři nebo na úřad, dále pak pomoc s běžným úklidem, 

pomoc se zajištěním stravy (dovoz obědů, donáška nákupů) a pomoc při zařizování na úřadech. 

Senioři žijící v domácím prostředí využívají nejčastěji pomoc rodinných příslušníků, známých a 

částečně také služby profesionálních poskytovatelů. Senioři žijící v DPS využívají pomoc odborného 

personálu zařízení. 

Více než devět z deseti respondentů uvádí, že nemá zájem využívat jinou (další) sociální službu nebo 

pomoc. V případě zájmu o využívání nějaké další služby nebo druhu pomoci uvedly tři čtvrtiny 

respondentů, že ví, na koho by se v takovém případě obrátily.  

Za novou službou by nebyly ochotny dojíždět mimo stávající bydliště tři čtvrtiny respondentů. Méně 

než třetina respondentů by byla ochotna za službu, o kterou by měla případný zájem, platit plnou 

cenu. Méně než pětina oslovených respondentů by byla ochotna platit, ale pouze částečně. 

V případě, kdyby si mohli respondenti vybrat, tak by desetina z nich preferovala život a využívání 

sociálních služeb v zařízeních pro seniory, dvě třetiny by preferovaly život v domácím prostředí 

s využitím služeb profesionálů, desetina respondentů by ráda žila v domácím prostředí s pomocí 

rodinných příslušníků a dvacetina preferuje život v domácím prostředí s příležitostným pobytem 

v zařízení sociálních služeb. 

Téměř devět z deseti dotázaných zastává názor, že by měl být v Ivančicích nebo blízkém okolí 

vybudován domov pro seniory a téměř tři pětiny z nich uvádí, že by v takovém zařízení chtěly žít. 

Méně než desetina respondentů má představu o tom, co nabízí odlehčovací služby. 
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

RODIČE dětí s těžkým zdravotním postižením 

Dopravování dětí autobusem do speciální třídy školy v Moravském Krumlově je pro rodiny velkým 

problémem. Složitá doprava a neexistence svozové služby se stává jednou z příčin, proč si matky dětí 

se zdravotním postižením nemohou nalézt zaměstnání. Optimálním řešením by byla svozová služba 

pro děti se zdravotním postižením. Taková služba by mohla vzniknout koordinací rodičů těchto dětí. 

Rodičům schází informace o tom, jaké služby jsou v okolí poskytovány, na co mají děti a jejich rodiče 

nárok, co mohou využívat (dávky, služby, zvýhodnění, příspěvky na kompenzační pomůcky), jakou 

mají zvolit rehabilitaci apod. Většinu informací si musí nalézt sami nebo se informace dovídají 

zprostředkovaně od ostatních rodičů. 

Získávání informací je pro rodiče nejobtížnější především z počátku, když zjistí, že jejich dítě trpí 

nějakým postižením. 

Rodiče se shodují na tom, že v obcích, kde žijí, a v blízkém okolí je nedostatek sociálních služeb pro 

děti se zdravotním postižením. Schází jim možnost hlídání dětí (odlehčovací služba); osobní asistence 

ve školkách, postrádají bezbariérové základní školy, zcela absentují navazující zařízení pro postižené 

osoby např. chráněná dílna, chráněné bydlení, tábory a jiné pobytové akce. 

 

RODINNÍ PEČOVATELÉ O OSOBY S DUŠEVNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 

Schází ucelený souhrn informací o sociálních službách pro mentálně postižené osoby v Ivančicích a 

okolí. Jako problém vnímají byrokratické a složité vyřizování důchodu a příspěvků na péči. 

Respondenti by ocenili větší dostupnost kompenzačních pomůcek a odlehčovací služby. 

 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ŽIJÍCÍ V DOMÁCÍ PÉČI 

Nejčastěji respondentům pomáhají rodinní příslušníci, popřípadě také pečovatelská služba. Nejčastěji 

potřebují pomoc s prací v domácnosti, s hygienou, s úklidem, doprovodem k lékaři a s vyřizováním 

záležitostí na úřadech. Dále jim rodinní příslušníci nakupují a obstarávají jídlo. 

Rádi by využívali např. „doprovod na cestách“, pomohla by více dostupná osobní asistence a 

snadnější integrace mezi zdravé lidi. Současně by ocenili větší nabídku a možnosti zaměstnání pro 

osoby se zdravotním postižením, lepší a vstřícnější postoj zaměstnavatelů. 

Všichni respondenti uvedli, že ví na koho/kam se obrátit v případě, že by potřebovali pomoc, všichni 

vědí, kde jim poskytnou potřebné informace. O odlehčovacích službách však nemá informace ani 

jeden z dotázaných respondentů. 

 

DĚTI, MLÁDEŽ DO 26 LET A RODINA 

Většina účastnic diskuse oceňovala možnosti dopoledních aktivit pro děti. Současně oceňují, že jim 

byly přiděleny nové, lepší prostory na náměstí a byla pro ně v průjezdu pod Houpačkou zřízena klec 

pro kočárky. Byly také rády, že jim Městský úřad v Ivančicích pomohl s vyřízením Family pointu.   
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Maminky si stěžovaly na nedostatek hřišť. Přímo ve městě Ivančice nějaká jsou, ale v okolních 

vesnicích ne. Současně by v Ivančicích přivítaly nějakou nekuřáckou kavárnu s dětským koutkem, kde 

by nevadilo, že děti pobíhají a hrají si. Maminky by také uvítaly dlouho slibovanou cyklostezku, která 

by spojila Ivančice s okolními vesnicemi. Po stezce by se dle maminek mohlo chodit i s kočárky a 

dostávat se pěšky do Ivančic. 

 

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ OSOBY A OSOBY V KRIZI 

Podle skupiny sociálně slabých a vyloučených občanů je v Ivančicích a spádových oblastech 

nedostatek možností finančně dostupného bydlení. Preferováno je především bydlení individuálního 

typu, sociální byty nebo samostatné pokoje se společným sociálním zařízením a společnou kuchyní. 

Za takové bydlení by byli respondenti připraveni zaplatit cca 5 000 Kč měsíčně, v dílčích případech i 

více. 

Nedostatečná nabídka práce v Ivančicích, především dlouhodobější práce, je hodnocena částí 

respondentů jako zásadní problém, který je limituje v možnosti začlenit se do „normálního“ života. 

Většina respondentů by přivítala možnost využít poradnu, která v Ivančicích absentuje, kde by 

kompetentní osoba poskytla komplexní informace a rady na uspokojivé řešení složité situace nebo 

problému, poradila by, jak postupovat nebo na koho se obrátit. 

Věříme, že výše uvedené výsledky budou společně s informacemi z dalších 21 ORP sloužit 

k vypracování komplexní závěrečné zprávy, která bude jedním z podkladů pro formulaci 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období  2012-2014, ale 

současně mohou být  zajímavou  zpětnou  vazbou  pro zástupce ORP Ivančice, kteří se podílejí na 

komunitním plánování sociálních služeb v tomto obvodu s rozšířenou působností.  

 

Dotazníkové šetření 

Účelem dotazníkového šetření bylo monitorování stavu sociálních služeb s cílem zvýšit úroveň 

sociálních služeb a sociální péče v ORP Ivančice a nastolit spokojenost občanů. 

Dotazník byl předložen všem obcím spadajícím do ORP Ivančice (Kupařovice, Němčičky, Pravlov, 

Trboušany, Mělčany, Dolní Kounice, Nové Bránice, Moravské Bránice, Hlína, Neslovice, Oslavany, 

Nová Ves, Biskoupky, Senorady, Čučice, Ketkovice). 

Stav sítě sociálních služeb 

Počet dotazníků: 16  Počet odpovědí: 16 

Z dotazníku vyplynulo, že nejplačtivějším problémem obcí je nedostatek bytů (pro mladé rodiny, 

bezbariérové bydlení apod.), dále pak nedostatečná nabídka volnočasových aktivit (pro všechny 

věkové skupiny, od dětí až po seniory), nedostatečné začlenění osob se zdravotním postižením 

(kroužky, akce, pomoc při uplatnění na trhu práce). Nemálo obcí také zdůraznilo, že je zde 

nedostatečná péče o seniory a téměř zde neexistuje bezbariérový přístup k lékařům, na instituce a 

úřady. Malému procentu obcí chybí informovanost občanů o poskytovaných službách, potýkají se 

s problematickým chováním mládeže a s kriminalitou.  
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Na území správního celku města Ivančice funguje především pečovatelská služba, využívá ji 7 z 16 

obcí. 

Spokojenost se sociálními službami 

Počet dotazníků: 16  Počet odpovědí: 14 

60% obcí je spokojeno s rozsahem sociálních služeb Ivančice a žádné další sociální služby 

nepostrádají. Zbývajících 40% není spíše spokojeno s rozsahem sociálních služeb, chybí jim zde 

malometrážní, případně sociální byty pro seniory, domov pro seniory a byty pro mladé, poradenství 

pro seniory a zdravotně postižené.  

Všechny dotázané obce uvedly, že v období dvou let nechystají zavést žádné nové sociální služby.  

Některé obce finančně podporují sociální služby vyskytující se v jejich obci, jedná se především o 

pečovatelskou službu, na kterou přispívají něco mezi 12.000 – 90.000,- Kč. Nemalé částky přispívají 

také příspěvkovým organizacím, Charitě Rajhrad, Organizaci tělesně postižených Oslavany a Diecézní 

charitě Brno. 

Obce mají z větší části dostatek informací o tom, jaké sociální služby jsou občanům dostupné na 

území správního celku města Ivančice. Informace přichází především z obecních zpravodajů a 

vývěsky, dále také z letáků a jiných informačních materiálů, občas také prostřednictvím osobních 

konzultací a místním rozhlasem. 

Na otázku „ Co by pomohlo zlepšit život obyvatel v obci?“ bylo nejčastější odpovědí, zřízení domova 

pro seniory, zlepšení informovanosti obyvatel o poskytování sociálních služeb, podpora zaměstnání 

osob se zdravotním postižením, zlepšení bezbariérovosti, sociální poradenství a na posledním místě 

vznik chráněného bydlení a přívětivější a vstřícnější přístup pracovníků sociálních služeb. 

Město Oslavany poslalo námět na projekt v oblasti sociálních služeb týkající se Domova pro seniory 

(chybí jim finance na realizaci, bohužel stávající dotační tituly stavbu neumožňují), dále město Dolní 

Kounice by rádo poskytovalo informací formou besed a zřídilo by bezbariérové přístupy, drogy-

mládež, bydlení pro mladé rodiny. 

 

6. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ ORP Ivančice 

Tato kapitola je věnována poskytovatelům sociálních služeb, kteří svou činnost realizují ve sledované 

oblasti, tedy na území SO ORP Ivančice. Malý počet poskytovatelů sociálních služeb částečně 

koresponduje se spádovostí jednotlivých obcí k okolním městům. Především Brno, třebaže se 

nenachází ve vymezeném regionu, uspokojuje velkou část jeho obyvatel vedle nabídky práce, 

vzdělání apod. právě nabídkou sociálních služeb.  

Pečovatelská služba Ivančice, organizační složka města  

 Pečovatelská služba 

Adresa: Na Úvoze 1425/5, Ivančice 
Poskytované služby:terénní a ambulantní pečovatelská služba 
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením, rodiny s dětmi 
Spádovost: správní území ORP Ivančice 
Kapacita: 126/den 

 



STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  IVANČICKA NA LÉTA 2013-2 

16 
 

 Denní stacionář  

Adresa: Na Úvoze 1425/5, Ivančice 
Poskytované služby:denní pobyt s poskytnutím stravy, zajištěním hygieny, aktivizačních činností 
a jiných volnočasových aktivit 
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením 
Spádovost:správní území ORP Ivančice 
Kapacita: 6 

Středisko rané péče SPRP Brno, o.s. – raná péče 

Adresa: Nerudova  321/7, 602 00 Brno 
Poskytované služby: raná péče pro děti do 7 let se zrakovým nebo kombinovaným postižením 
Cílová skupina:rodiny s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením do 4 
maximálně do 7 let věku dítěte 
Spádovost:Jihomoravský kraj, část kraje Vysočina a Zlín 
Kapacita: 1dítě z našeho regionu 

SPONDEA, intervenční centrum, o.p.s. – odborné sociální poradenství, intervenční centrum 

Adresa: Sýpka 25, 613 00 Brno, detašované pracoviště Zemědělská 2, Ivančice 
Poskytované služby: krizové centrum pro děti a mládež, intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím 
Cílová skupina: děti, rodina s dětmi v krizové situaci 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: 60 – 70 kontaktů/rok (38 klientů) 

Persefona o.s. – odborné sociální poradenství 

Adresa: Jiráskova 8, 602 00 Brno, detašované pracoviště Zemědělská 2, Ivančice 
Poskytované služby: komplexní poradenství obětem domácího násilí. Persefona o. s. poskytuje 
 odborné sociální, právní a psychologické poradenství obětem domácího násilí, sexuálního 
zneužívání a znásilnění nad 18 let, ženám i mužům. Poradenství je poskytováno i těm osobám, 
které se obětem násilí snaží pomoci. V Ivančicích funguje dva dny v měsíci - čtvrté pondělí 
v době od 14:00 do 18:00 hodin a druhou středu v době od 9:00 do 13:00 hodin ve Středisku 
volného času, Zemědělská 2. 
Cílová skupina: oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání starších 18. let 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: 8 kontaktů/měs. 

Na počátku, o.s. – odborné poradenství, azylový dům 

Adresa: Soběšická 60, 614 00 Brno 
Poskytované služby: komplexní péče o matky, které se ocitli v tíživé situaci, ochrana 
nenarozeného dítěte 
Cílová skupina: těhotné ženy v tíživé situaci 
Spádovost: celá ČR 

Oblastní charita Třebíč, K-centrum Noe – kontaktní centrum 

Adresa: Hybešova 10, 674 01 Třebíč 
Poskytované služby: komplexní servis (sociální, právní, zdravotní) pro drogově závislé, podpora 
rodinám závislých, Harm reduction, preventivní programy atd. 
Cílová skupina: drogově závislý 
Spádovost: Kraj Vysočina a část kraje Jihomoravského 

Tam-Tam, středisko rané péče Olomouc o.s. – raná péče 

 Adresa: Jungmannova 25, 772 00 Olomouc 
Poskytované služby: terénní sociální služba sociální prevence pro sluchově postižené děti Cílová 
skupina: rodiče s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením raného věku 
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Spádovost: Morava 
Kapacita: 1 dítě z našeho regionu 

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni, organizační složka města – azylový dům 

Adresa: Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov 
Poskytované služby: komplexní péče o matky s dětmi, které se ocitli v tíživé situaci  
Cílová skupina: matky s dětmi v krizové situaci 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: 7 osob (2 matky s 5 dětmi) 

Sdružení SOS dětských vesniček – sociálně-aktivizační služby pro rodinu s dětmi 

Adresa: Borůvková 11, 621 00 Brno-Medlánky 
Cílová skupina: rodina s dětmi, kde je ohrožen zdravý vývoj dítěte 
Spádovost: Jihomoravský kraj 
Kapacita: 8 

 

Kromě služeb zde uvedených subjektů mohou obyvatelé SO ORP Ivančice užívat i další služby 

nabízené organizacemi a zařízeními v městech blízkých jednotlivým obcím sledované oblasti. Občané 

regionu preferují z hlediska šíře poskytovaných služeb, vzdálenosti a dopravního přístupu převážně 

město Brno. 

 

7. EKONOMICKÁ ANALÝZA 

Financování sociálních služeb v našem ORP je z největší části obsaženo v podpoře činnosti 

Pečovatelské služby Ivančice a potažmo i jejího denního stacionáře, která je organizační složkou 

města a jako takové je její činnost dotována z rozpočtu města. Aktuálně je to 31% nákladů na PS a 

57% nákladů na provoz denního stacionáře. Ostatními zdroji jsou dotace z MPSV, příjmy za výkony od 

klientů a také dotace od obcí, ve kterých naše PS v terénu poskytuje svoje služby. 

Dotační řízení obecně pro naše město jsou upravena tzv. „Základními zásadami poskytování finanční 

podpory z rozpočtu města“, tento dokument i s přílohou „ Žádost o poskytnutí veřejné finanční 

podpory z rozpočtu města Ivančice“ je dostupný na webových stránkách města pod odkazem 

„dokumenty města“. 

 V rámci tohoto řízení byly podpořeny soc. služby, které mají nadregionální charakter, sídlí v krajském 

městě a jejich služeb využívají klienti z našeho regionu. Jednalo se o služby rané péče pro sluchově a 

zrakově postižené děti.  

Vzhledem k finanční situaci v oblasti sociálních služeb je nutná regulace vzniku nových, nebo 

rozšiřování stávajících služeb. Město Ivančice respektuje schválenou strategii Krajského úřad JMK 

(dne 23. 6. 2011 Zastupitelstvo JMK), který k tomuto účelu nastavil potřebu deklarace spoluúčasti  

obce/obcí  na pokrytí nákladů ve výši 10 – 20% v závislosti na typu sociální služby a formě 

poskytování a také potřebnosti služby v rámci území Jihomoravského kraje. Procento 

spolufinancování je nastaveno jako mechanismus prověřující potřebnost nových sociálních služeb, 

které chtějí vstoupit do systému financování. 

Služba, která nebude mít deklaraci potřebnosti a finanční podporu obce s rozšířenou působností, 

bude znevýhodněna v získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů, protože nebude součástí 

krajem podporovaných záměrů, nebude v Akčním plánu JMK. 
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CÍLOVÉ SKUPINY  

a) Rodina a děti  

Cílovou skupinu oblasti rodina, děti tvoří rodiny s dětmi od narození do zletilosti a také část dospělé 

populace – děti studující do 26 let. Tuto věkovou hranici zmiňuje např. zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, dle kterého je student do 26 let považován za nezaopatřené dítě.  

Lze říci, že počet osob patřících do této sociální skupiny v porovnání s celkovým množstvím obyvatel 

klesá. Je to způsobeno řadou demografických změn, které přinesl především převrat v roce 1989. 

Konkrétně se jedná o pokles porodnosti, klesající sňatečnost, rostoucí počet rozvodů apod. Na 

druhou stranu je třeba vzít v úvahu vzrůstající počet lidí migrujících do České republiky.  

Do této cílové skupiny patří i osoby ohrožené drogami nebo na drogách závislé a to z důvodu, že 

nejvíce ohroženi drogami jsou právě děti a mládež od 15 do 26 let.  

Děti a mládež, u nichž je možné sledovat přechodné či dlouhodobé komplikace narušující jejich 

bezproblémový psychický nebo sociální vývoj jsou v tomto ohledu nejčastějšími experimentátory 

s drogou a později na droze závislými. Jedná se například o děti vyrůstající v neúplné či disfunkční 

rodině, děti týrané a zneužívané a děti s psychickými poruchami. V tomto případě má podstatný a 

nenahraditelný vliv rodinné prostředí (atmosféra rodiny, míra lásky, péče, výchovný styl, rodinný 

systém norem a hodnot, užívání a dostupnost drog v rodině, přítomnost rodičů). 

 Vhodným prostorem pro prevenci je vytváření a podpora sociálně přijatelných aktivit jako 

alternativní nabídky využití volného času a osobního rozvoje s cílem omezit vliv provokujících faktorů 

jako jsou zvědavost a nuda, snaha upozornit na sebe a obstát v partě apod.  

Za další významné činitele působící proti ohrožení mládeže sociální patologií jsou vedle fungující 

rodiny a vhodně zvolené volnočasových aktivit také vzdělání a příprava na povolání a v neposlední 

řadě okamžitá účinná pomoc v krizových situacích.  

SWOT analýza – Rodina, děti a osoby ohrožené drogami 

Silné stránky Slabé stránky 

Spolupráce některých školních výchovných 
poradců s mimoregionálními subjekty 

Rozdíly v nabídce volnočasových aktivit 
v jednotlivých obcích regionu 

Dostatečný počet kvalitních školních zařízení  
Nabídka volnočasových aktivit zaměřena 
převážně na mladší děti 

Existence školních zařízení pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami v regionu i 
blízkém okolí 

Nedostatečná informovanost o nabízených 
sociálních službách v regionu a jeho okolí 

Snadná dostupnost širokého spektra 
volnočasových aktivit zvláště pro mladší děti – 
SVČ Ivančice 

Nedostatečný rozvoj dobrovolnických aktivit 

Detašované pracoviště krizového centra pro 
rodinu - SPONDEA 

 

Ohrožení Příležitosti 

Vzrůstající počet neúplných rodin Nová právní úprava sociální sféry 

Nedostatek možností věnovat se dětem z důvodu 
časového vytížení rodičů 

Zvyšování informovanosti o regionálních i 
mimoregionálních sociálních službách pro děti a 
mládež 
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Nezaměstnanost absolventů škol a mladistvých 
Zvyšování preventivních aktivit v oblasti sociálně 
patologických jevů 

Nepříznivá sociální situace některých rodin 
Možnost využití finančních prostředků 
ze strukturálních fondů EU 

Zneužívání a týrání dětí Širší rozsah nabídky programů primární prevence 

Růst zájmu mladistvých o drogy 
Větší dohled nad dodržováním právních norem u 
mladistvých (především v souvislosti s užíváním 
návykových látek)  

Snadná dostupnost návykových látek Zvyšování úrovně vzdělávání 

 

b) Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Senioři 

Je všeobecně známé, že podíl seniorů v populaci se v posledních 50 letech zvyšuje. Podle nedávné 

projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem bude 

počet osob starších 65 let intenzivně přibývat, počet dětí naopak ubývat. Podle střední varianty 

projekce dojde do roku 2050 k více než zdvojnásobení počtu obyvatel ve věku nad 65 let, přičemž u 

nejstarších osob, tj. nad 85 let, dojde dokonce k zpětinásobení jejich dosavadního počtu. Růst počtu 

osob ve věku 85 a více let má mnoho důležitých důsledků pro společnost, jelikož právě osoby v tomto 

věku již většinou mají horší zdravotní stav a tudíž vyžadují častější sociální a zdravotní péči než mladší 

osoby v důchodovém věku. 

Domácnosti seniorů jsou malé, dvou i jednočlenné, ale mají časté kontakty na mladší generace. 

Funkční rodina je místem přirozené solidarity mezi generacemi a upevňování sociální soudržnosti, v 

jejímž prostředí se realizují vztahy úcty a respektu ke stárnoucímu člověku a stáří. Senioři významně 

přispívají k základním funkcím rodiny, kterou je socializace a výchova dětí, předávání zkušeností 

mladším a zprostředkování základních lidských hodnot. Zároveň však při snížené soběstačnosti 

potřebují pomoc od ostatních členů rodiny, ti se také v různých šetřeních vyjadřují převážně 

negativně k otázce, zda by své rodiče v případě ztráty soběstačnosti umístili do sociálního zařízení. Na 

druhou stranu je třeba vzít v úvahu současné zmenšování velikosti rodiny, kdy se postupně snižuje 

počet dětí jako potenciálních pečovatelů ve stáří. V této souvislosti je však třeba zmínit také 

všeobecně známou skutečnost, že ve všech regionech je nedostatek míst v zařízeních pro klienty, 

kteří vyžadují pomoc při obstarávání základních životních potřeb. Naprosto alarmující je situace 

v možnostech umístění zdravotně postižených. Není pochyb, že celé oblasti bude potřebné věnovat, 

vzhledem k populačním změnám, podstatně větší pozornost než doposud.  

Senioři tvoří v SO ORP Ivančice nezanedbatelnou část populace. Chod stárnoucí společnosti bude 

všeobecně nákladnější. Přesto nebo právě proto je nutné se důrazněji a především včas zabývat 

nezbytností péče o starší spoluobčany a pokud možno zmírňovat nabídkou vhodných služeb negativní 

následky stárnutí regionu.  

Specifikum, které lze na obyvatele SO ORP Ivančice vztáhnout, představuje nízkou ochotu stěhovat se 

- starší generace bydlí buď nepříliš vzdálena od mladších, nebo ve vícegeneračním rodinné domku 

spolu s dětmi. Oba způsoby poskytují možnost vzájemné pomoci a péče. Rovněž sousedské vztahy 

hrají především v menších obcích regionu významnou roli. V úvahu je však nutné vzít také celou řadu 

dalších faktorů jako jsou vztahy v rodině, počet a věk dětí, bytové poměry, omezení osobního života 

z důvodu časové náročnosti péče a jiné.  
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Je tedy nutné včas reagovat na předpokládaný zájem o pobytové zařízení a připravit potřebné 

kapacity pokud možno v místech dřívějších bydlišť nebo alespoň v jejich blízkosti s cílem udržet 

sociální kontakty mezi obyvateli. 

 

Osoby se zdravotním postižením 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, lze zdravotním postižením označit tělesné, 

mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu 

závislou na pomoci jiné osob. Tato postižení jsou často jedním z faktorů vedoucích k sociální exkluzi 

handicapovaných osob. Důvody mohou být komplikovaný přístup ke vzdělání a následně i k 

zaměstnání, ke zboží či službám, bariéry v prostředí společnosti a nedostatečné příjmy způsobené 

omezenými možnostmi výběru pracovního místa. Zdravotně postiženým může být člověk od narození 

nebo se jím může stát v průběhu života. Postupem doby představují stále větší problém z hlediska 

potřeby zdravotně sociální  

Při vědomí určité nepřesnosti lze konstatovat, že je u nás asi 1 milion zdravotně postižených, tedy asi 

10 % obyvatel republiky (1 200 000 osob). Co do počtu tak na straně jedné představují osoby se 

zdravotním postižením významnou skupinu osob s určitými specifickými potřebami, avšak na straně 

druhé tvoří skupinu vnitřně velice různorodou, a to v závislosti na druhu i stupni jejich zdravotního 

postižení.  

Nastolení určitého směru ve vývoji péče o zdravotně postižené jak z hlediska fyzických služeb, tak 

z hlediska finančních kompenzací je ztíženo širokou rozmanitostí zdravotního postižení.  

 

SWOT analýza – senioři a zdravotně postižení  

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá kvalitativní úroveň pečovatelských služeb a 
terénních sociálních služeb  

Nedostatečná nabídka volnočasových aktivit  

Zvyšující se množství seniorů, kteří se o sebe 
dokáží postarat bez pomoci ostatních i ve vyšším 
věku 

Vyšší finanční náročnost terénních sociálních 
služeb  

Dobře fungující sousedské i rodinné vztahy 
především v menších obcích 

Terénní sociální služby nepokrývají celý region 

Zvyšující se kvalita bydlení v zařízeních pro 
seniory (zavádění a kontrola standardů kvality 
poskytovaných soc. služeb) 

Nedostatečná informovanost seniorů a 
zdravotně postižených např. v oblasti sociálních 
dávek  

Fungující denní stacionář pro seniory a zdravotně 
postižené 

Nedostatečný rozvoj dobrovolnických aktivit 

 
Nedostatečná informovanost o nabízených 
sociálních službách v regionu a okolí 

 
Nevyhovující parametry starších objektů 
sloužících např. jako DPS 

 Nedostatek bezbariérových autobusových linek 

 
Nedostupnost osobních asistentů pro zdravotně 
postižené 

Ohrožení Příležitosti 
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Nedokonalost důchodového systému Nová právní úprava oblasti sociální sféry 

Zvyšující se tempo stárnutí populace regionu 
Podpora aktivního stárnutí zvyšováním nabídky 
volnočasových aktivit 

Narůstající počet starších osob vyžadujících při 
běžných úkonech pomoc druhé osoby 

Zvyšování informovanosti o službách pro seniory 
a zdravotně postižené 

Nemožnost převážné části mladší generace 
pečovat o starší generaci bez omezení jejich 
běžného života   

Možnost využití finančních prostředků 
ze strukturálních fondů EU 

Nedostatek míst v rámci pobytových služeb pro 
seniory a zvláště pro zdravotně postižené 

Zlepšování bezbariérovosti úřadů a jiných 
institucí, lékařských ordinací apod.  

Nedostatek pracovních míst pro zdravotně 
postižené, nedostatek chráněných dílen 

 

 

c) Dlouhodobě nezaměstnaní a osoby v nepříznivé sociální situaci 

Dlouhodobá nezaměstnanost znamená vyřazení z pracovního procesu a tento fakt s sebou přináší 

řadů problémů jako ztrátu pracovních návyků a kvalifikace, sociální izolaci, alkoholismus a mnohdy i 

drogy. Těmi nezaměstnaní často řeší svou situaci v době, kdy již upadnou do apatie poté, co rezignují, 

pokud se jim po ztrátě zaměstnání nepodaří svou situaci změnit. Řada těchto osob se tak ocitá na 

okraji společnosti a stává se prakticky nezaměstnatelnými. Důsledkem nezaměstnanosti je postupný 

úpadek, ztráta sebedůvěry, ztráta smyslu každodenní činnosti, konflikty v běžném sociálním styku, 

zhoršení duševního a tělesného zdraví.  

Bezdomovectví, jako znak extrémní chudoby a sociálního vyloučení, se v ČR objevilo jako nový 

fenomén po roce 1989. K nejčastějším příčinám bezdomovectví patří např. návrat z výkonu trestu 

odnětí svobody, návrat z psychiatrické léčebny, propuštění z výchovného ústavu pro mládež, 

propuštění z dětského domova, tuláctví, alkoholová či jiná závislost či rozvod. 

Z pohledu osob ohrožených sociální exkluzí se region jeví jako poměrně bezproblémový. Důvody jsou 

následující. Z hlediska zaměstnanosti se SO ORP Ivančice nachází na průměrných hodnotách. Pro 

menší obce regionu je sice charakteristická poměrně úzká nabídka pracovních míst, přesto není 

místní nezaměstnanost vysoká, neboť lidé jsou zvyklí za prací dojíždět do větších obcí regionu či do 

měst okolních (Brno, Třebíč). Co se týká dalších rizikových skupin, jako jsou osoby bez přístřeší, 

rasové, náboženské, kulturní či jazykové minority a osoby závislé na návykových látkách, nelze ani 

jejich pravděpodobné počty považovat za vysoké.  

Přes toto optimistické shrnutí ohrožení osob sociální exkluzí v našem regionu registrujeme alarmující 

údaje o kritickém nedostatku kapacit azylového bydlení pro matky (otce) s dětmi, kteří se ocitají bez 

přístřeší z nejrůznějších důvodů, nejčastějším důvodem ztráty bydlení bývá zadluženost, rozvod a v 

neposlední řadě jakákoliv forma domácího násilí. Z praxe pracovišť sociálně-právní ochrany dětí 

jednoznačně vyplívá dlouhodobý deficit této služby a vzhledem k horšící se ekonomické situaci 

populace očekáváme narůst potřeby těchto zařízení, které jsou schopny zachytit tuto neúplnou 

rodinu před propadem na dno společnosti, poskytnout klidné zázemí a útočiště rodiči a dětem, 

vytvářet prostor k vyrovnávání se s těžkým životním obdobím a současně společně hledat postupné 

kroky pro řešení krizové situace.  

 

SWOT analýza - Dlouhodobě nezaměstnaní a osoby v nepříznivé sociální situaci 
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Silné stránky Slabé stránky 

Zkušenosti některých organizací s tvorbou žádosti 
o dotace 

Neinformovanost jak laické, tak odborné 
veřejnosti v rámci problematiky návykových látek  

Vstřícný postoj některých obecních zastupitelů Nedostatečný rozvoj dobrovolnických aktivit 

Úroveň nezaměstnanosti v regionu se nachází na 
celorepublikovým průměru 

Téměř žádné varianty ubytovacích kapacit pro 
osoby v krizi, zvláště matky s dětmi 

Kvalita a iniciativa některých zaměstnanců 
v oblasti péče o sociálně exkludované osoby 

Nedostatek pracovních příležitostí v regionu 

 Nedostatek finančních prostředků 

Ohrožení Příležitosti 

Nedostatek anonymity v menších obcích  
Zvyšování povědomí odborné veřejnosti o 
problematice návykových látek a jejich uživatelů 

Změny ve struktuře rodin 
Rozvoj spolupráce lékařů, poskytovatelů 
sociálních služeb, veřejných institucí atd.  

Nedostatečné zabezpečení podporovaného 
bydlení pro sociálně slabé  

Zvyšování povědomí laické veřejnosti o 
problematice návykový látek a jejich uživatelů 

 
Možnost využití finančních prostředků 
ze strukturálních fondů EU 

 Nová právní úprava sociální sféry 

 
Zvyšování informovanosti o službách pro 
ohrožené sociální exkluzí  

 
Existence některých objektů, které je možné 
rekonstruovat dle potřeb regionu na zařízení 
v oblasti sociálních služeb 

 

 

  



STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  IVANČICKA NA LÉTA 2013-2 

23 
 

C) NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

Tato kapitola 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 hlavně z již dříve zmiňované  „Analýzy potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb“( viz. 

kapitola VIII.v příloze), kterou provedl Augur Consulting s.r.o. Brno.  

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

zjištěným potřebám s úspěchem 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 a 

osoby exkludované.   

 

PŘEHLED NAVRHOVANÝCH PRIORIT A OPATŘENÍ 

Tab. č.  8     

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 

Opatření 1.3 
Podpora komunikace mezi subjekty včetně navazování a pokračováním ve 
spolupráci s mimoregionálními poskytovateli sociálních služeb ( Persefona) 

Priorita 2 Rozvoj služeb pro rodinu, děti a mládež 

Opatření 1.1 Podpora nízkoprahově orientovaných mimoškolních aktivit dětí a mládeže 

Opatření 1.2 Podpora poskytování krizové pomoci pro děti, mládež a rodinu 

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

Opatření 3.1 Podpora dostupnosti pečovatelské a ošetřovatelské služby v celém regionu 

Opatření 3.2 Podpora setkávání seniorů 

Priorita 4 Zvyšování kvalitativní úrovně života zdravotně postižených a jejich blízkých 

Opatření 4.1 Preference domácí péče o zdravotně postižené a jejich integrace do společnosti 

Priorita 5 Prevence sociální exkluze 

Opatření 5.1 Zahájení příprav pro vznik bytů zvláštního určení pro matky (otce) s dětmi 

Priorita 6 Rozšiřování a zkvalitňování péče o seniory 

Opatření 6.1 Výstavba domu pro seniory 

Opatření 6.2 Zřízení odlehčovací služby pobytové 
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Priorita 1 Zvyšování efektivity v oblasti sociální sféry na území SO ORP Ivančice 

Opatření 1.1  Spolupráce s JMK na KPSS 

Účelem spolupráce dle uzavřené smlouvy 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, 

 supervize procesu za pomoci vyškolených metodiků komunitního plánování, 

 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 jmenovaných v dotazníku bylo pro některé z účastníků šetření zcela neznámé. Nedostatek 

povědomí o oblasti sociální sféry potvrzuje i skutečnost, že informovanost občanů o poskytovaných 

službách byla velkou částí respondentů označena za jeden z nepalčivějších sociálních problémů.  

Navzdory těmto výsledkům nepokládá většina občanů pravděpodobně nedostatky ve svých 

znalostech 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 - zavádění veřejně 

přístupných internetových míst (možnost využít např. školních učeben) a informování o nich, 

oslovování poskytovatelů služeb školami či obecními zastupiteli s cílem navázání mezirezortní 

spolupráce. 

 Soustavně aktualizovat veškeré informační materiály. 

Realizátor:   jednotlivé obce, poskytovatelé sociálních služeb a další NNO 
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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 bylo 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.  

Persefona o.s. – odborné sociální poradenství  

Poradna zajišťuje odborné sociální, právní a psychologické poradenství obětem domácího násilí, 

sexuálního zneužívání a znásilnění ženám a mužům (od 18 let).  Poradenství se poskytuje i těm 

osobám, které se obětem domácího násilí snaží pomoci. Poradenství je poskytováno ve formě 

osobních, telefonických a e-mailových konzultací. V Ivančicích poskytuje Persefona své služby 2 dny 

v měsíci – čtvrté pondělí v době od 14,00 do 18,00 hod a druhou středu v době od 9,00 do 13,00 hod 

ve Středisku volného času, Zemědělská 2 

 

 

 

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 
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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 (dříve Dům dětí a 

mládeže Ivančice), který 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 je vybaven FreeZ klub, kde je organizovaná 

nejen každodenní zábava (biliár, fotbálek, televize, počítačové hry) pro děti teenagerovského věku, 

ale i přednášky, besedy, soutěže atd.  

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 fungujícího nízkoprahového klubu. 

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 dalších menších center SVČ ve větších obcích regionu. 

 

Realizátor:   město Ivančice, 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:  od roku 2012 průběžně  

 

 

 

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

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

Jedním z důvodů návrhu na podporu zvyšování dostupnosti terénních sociálních služeb je rovněž 

mínění velké části účastníků průzkumu, kteří by v případě potřeby péče o blízkou osobu, volili 

alternativu v podobě bydlení ve vlastním bytě s využitím poskytovaných sociálních služeb především 

Pečovatelské služby Ivančice. 

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 6 obcí našeho regionu na základě dohod 

s příslušnými obcemi.  

Provoz PS je financován vícezdrojově: 45 % tvoří příjmy od klientů, 18% dotace z MPSV ČR, 6 % příjmy 

od obcí, kde je pečovatelská provozována a zbytek což je 31%, je doplněno dotací zřizovatele, čili 

Městem Ivančice. 

Denní stacionář je financován většinou zřizovatelem (57 %), příjmy od klientů tvoří 28,5 % a dotace 

z MPSV ČR tvoří jen 14,5 %.  

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

budoucna očekáváme minimálně udržení současného stavu této služby. 

Aktivity 

 Navázání kontaktu místních poskytovatelů sociálních služeb, obecních zastupitelů a místních 

lékařů s nemocnicemi a poskytovateli terénních služeb sídlících mimo region.  

 Podnítit zájem mimoregionálních poskytovatelů sociálních služeb o potřeby občanů na 

území SO ORP Ivančice. 

 Využívat služby stávajících poskytovatelů terénních služeb v regionu a zároveň je motivovat 

k vyšší pozornosti o potřebné občany v regionu. 

 Navrhnout řešení v oblasti chybějící rychle dostupné péče pro osamělé seniory v případě 

mimořádných situací (tísňová linka pro seniory). 

Realizátor:   jednotlivé obce, poskytovatelé sociálních služeb, další instituce 
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Předpokládané náklady: minimální, především v podobě lidských zdrojů 

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. 

 Spolupráce různých institucí (obcí, domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou) za 

cílem pořádání společenských, kulturních a zábavných akcí pro seniory.  

 Podpora a plánování volnočasových aktivit pro seniory (návštěvy divadel, výlety, besídky) 

 Plánované akce propojit s šířením informací o možnostech přispívajících k plnohodnotnému 

životu seniorů. 

Realizátor:  domov pro seniory, domov s pečovatelskou službou, obce, další organizace 

Předpokládané náklady: minimální, podstatné bude především organizační zajištění 

Termín realizace: průběžný termín realizace 

 

Priorita 4 Zvyšování kvalitativní úrovně života zdravotně postižených a jejich blízkých 

Opatření 4.1  Preference domácí péče o zdravotně postižené včetně podpory jejich integrace do 

společnosti 

Péče o zdravotně postižené osoby patří mezi ty nejvíce komplikované, ať už se jedná o služby ústavní 

nebo o domácí péči. Varianta domácí péče, která umožňuje handicapovaným osobám žít mezi svými 

blízkými, však má na postižené občany o poznání pozitivnější účinky. Domácí prostředí má 

v porovnání s ústavní péčí na handicapované osoby prokazatelný vliv minimálně v zajištění psychické 

pohody. Naopak neznámé prostředí v podobě ústavu může způsobit snížení sociální i psychologické 

motivace.  

Život s handicapovaným člověkem znamená pro rodinu často celou řadu povinností a překážek. Podle 

druhu a stupně postižení je nutné vzít v úvahu např. zajištění neustálého dohledu, nezbytnost 

zajištění návštěv lékařských zařízení, center či středisek pro handicapované občany, rehabilitační 
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služby, dovoz či doprovod do speciálních školních zařízení apod. Prakticky jedinou alternativou 

umožňující rodině žít běžným životem bez přílišných omezení souvisejících s péčí o zdravotně 

postiženého člověka  je využívání terénních sociálních služeb, jako jsou pečovatelské služby, 

ošetřovatelské služby, osobní asistence či odlehčovací služby. V této souvislosti je třeba zvýšit 

povědomí občanů o skutečnosti, že nabídka terénních sociálních služeb není určena pouze seniorům, 

ale také právě handicapovaným osobám. 

Aktivity 

 Zvyšování povědomí o problematice zdravotně postižených osob.  

 Zvyšování povědomí o nabízených službách mezi zdravotně postiženými či jejich blízkými. 

 Podpora zvyšování pozornosti praktických lékařů o handicapované občany.  

 Zmapování zájmu a poptávky po nabízených terénních službách určených zdravotně 

postiženým občanům. 

 Zvyšování zájmu mimoregionálních poskytovatelů sociálních služeb o potenciální uživatele 

v SO ORP Ivančice. 

 Zajištění celoregionální podpory osobní asistence, terénních pečovatelských a 

ošetřovatelských služeb včetně služeb odlehčovacích. 

 Podpora mobilních služeb pro zdravotně postižené občany. 

 Podpora asistenčních služeb - pokud možno i na základě rozvoje dobrovolnictví. 

Realizátor:   poskytovatelé sociálních služeb, obce, lékaři, zdravotnická zařízení  

Předpokládané náklady: minimální, podstatné bude především organizační zajištění 

Termín realizace:  Průběžný termín realizace 
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Priorita 5 Prevence sociální exkluze 

Opatření 5.1  Zahájení příprav pro uvolnění bytů pro rodiny s dětmi v tíživé sociální situaci v rámci 

stávající DPS 

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

sociálně znevýhodněných občanů. Jednou z nejvíce ohrožených skupin z hlediska náhlé ztráty střechy 

nad hlavou jsou matky s dětmi. Byty by vznikly rekonstrukcí vhodného objektu, čím je stávající Dům 

s pečovatelskou službou Ivančice (dvě samostatné bytové jednotky). Dle propočtů budou v objektu 

moci být ubytovány celkem 2 matky s 5-6 dětmi, z regionu ORP Ivančice, za určitých podmínek i ze 

sousedních regionů, které se ocitly bez přístřeší, bez možnosti jiného řešení své situace. V těchto 

bytech naleznou klidné zázemí matky/otcové  s dětmi, kteří se ocitli v neřešitelné sociální situaci 

v případě ztráty bydlení např. rozvodem, rozchodem s partnerem, útěkem od agresora, zadlužením 

atd. Ubytovaným bude poskytována morální podpora, poradenství, kontakty na psychologické 

poradny, pomoc při jednání s úřady, soudy, policí apod. pracovnicemi OSPODu a sociálními 

pracovnicemi odboru sociálních věcí trojkového MěÚ Ivančice, budou v rámci své činnosti 

spolupracovat s městskými a obecními úřady a  poskytovateli sociálních služeb, jako jsou např. 

organizace zabývající se domácím násilím, sanací  a aktivizací rodiny. Pokud se kapacita dvou bytů 

prokáže jako nedostačující, může následovat druhá etapa, kdy se kapacita rozšíří o další např. 2 byty. 

Aktivity 

 Rozhodnutí obecních zastupitelů schvalující záměr zajištění bytů pro rodinu s dětmi v tíživé 

soc. situaci. 

 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Ivančice 

 Zajištění financování (obecní, krajský rozpočet, státní rozpočet). 

 Zajištění sociální práce s klienty pracovnicemi odboru soc. věcí (OSPOD i odd. sociální práce) 

 Rozvoj spolupráce s různými institucemi obdobného charakteru a s organizacemi 

poskytujícími doplňkové či navazující služby .  

 Informovat potenciální klienty o zřízení tohoto zařízení. 

Realizátor:  Město Ivančice, doplňková služba – např. NNS zabývající se sanací a aktivizací rodiny 

Předpokládané náklady:  předpokládané náklady budou odvozeny od skutečných nákladů na 

doplňkové služby 

Termín realizace:  předpokládaný termín realizace 2014  – 2016 

 

 

Priorita 6 Rozšiřování a zkvalitňování péče o seniory 

Opatření 6.1  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 
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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 (obecní rozpočty, státní rozpočet, dotace z EU). 

 Vypracování projektové dokumentace. 

 Rozvoj spolupráce s pečovatelskou službou. 

 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  2014-16 

 

Opatření 6.2  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. Službu bude poskytovat Pečovatelská služba Ivančice v prostorách budoucího 

domova pro seniory (zřejmě částečně i domova se zvláštním režimem), jehož výstavba je očekávaná 

v  následujícím roce. Cílovou skupinou projektu budou zdravotně postižení či tělesně postižení a 

senioři (dospělí a senioři). Počítá se s vytvořením čtyř nových lůžek, sloužících výhradně pro týdenní 

stacionář.  

Aktivity 

 Rozhodnutí obecních zastupitelů schvalující záměr rozšíření Pečovatelské služby Ivančice. 

 Mapování finančních zdrojů (obecní rozpočty, státní rozpočet, dotace z EU). 

 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. 

 Oslovení potencionálních uživatelů a uzavírání smluv se zájemci o službu 

 Zahájení provozu včetně realizace programů péče o klienty. 

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

Předpokládané náklady: nelze nyní stanovit 

Termín realizace:  v závislosti na dokončení výstavby domova pro seniory 
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D) ZÁVĚR 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v SO ORP Ivančice 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 sledování postupu a míry plnění 

stanovených úkolů. 

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

aktualizace. 

 

 

 


