
Dotazník - obce 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice 

Dotazník – (obce) 

Vážení, 

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu města Ivančice. Účelem 
dotazníkového šetření je monitorování stavu sociálních služeb s cílem zvýšit úroveň sociálních služeb s cílem 
zvýšit úroveň sociální péče ve Vaší obci, a tím i spokojenost občanů. Vytvořený plán přispěje k realizaci 
krajského plánu rozvoje sociálních služeb. 

Dotazník, prosím, vyplňte ve všech obvodech. Lze uvést i více možností. Děkujeme. 
 

1. Uveďte, prosím, název Vaší obce…………………………………………………………………………… 

2. Co je pro Vaši obec nejpalčivějším sociálním problémem? (Zakroužkujte max.3 možnosti.) 

 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) 

 nízká informovanost občanů o poskytovaných službách 

 neexistence bezbariérových přístupů k lékařům, na instituce, úřady 

 nedostatečná péče o seniory 

 nepřizpůsobiví občané/příslušníci etnických menšin 

 problematické chování mládeže 

 netolerance k národnostním menšinám 

 nedostatek bytů (pro mladé rodiny, bezbariérové bydlení apod.) 

 drogy 

 kriminalita 

 něco jiného (co)…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Máte dostatek informací o tom, jaké sociální služby jsou Vašim občanům dostupné na území správního 
celku města Ivančice? 

 ano 

 částečně ano 

 ne 
4. Jaké sociální služby jsou Vašim občanům poskytovány? 

Typ služby Zakřížkujte  Typ služby Zakřížkujte 

azylový dům   sociální rehabilitace   

domov pro osoby se zdravotním 
postižením   služby následné péče   

domov pro seniory   pečovatelská služba   

podpora samostatného bydlení   odlehčovací služba   

dům na půl cesty   raná péče   

chráněné bydlení   osobní asistence   

noclehárna   terapeutické komunity   

denní či týdenní stacionář   sociálně terapeutické dílny   

centrum denních služeb   sociální poradenství   

krizová pomoc (SPONDEA apod.)   žádné   

nízkoprahové denní centrum       

 
5. Jste spokojeni s rozsahem sociálních služeb poskytovaných ve Vaší obci a regionu?



 

 ano  

 ne (proč)………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihomoravským krajem v rámci individuálního projektu 

„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ 

6. Jaké sociální služby ve Vaší obci postrádáte? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jaké sociální služby se chystáte zavést ve Vaší obci do 2 let? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jaké sociální služby či zařízení finančně podporujete a v jaké výši? 

Podporované sociální služby/ zařízení Výše podpory v Kč 

    

    

    

9. Jak informujete Vaše občany o poskytovaných sociálních službách? 

 obecní zpravodaj a vývěska 

 letáky a jiné informační materiály 

 prostřednictvím osobních konzultací 

 jiným způsobem 

(jakým)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 žádným způsobem 

10. Co by pomohlo zlepšit život obyvatel ve Vaší obci? (Zakroužkujete maximálně 3 možnosti.) 

 zavedení nízkopodlažních autobusů ČSAD 

 zlepšení bezbariérovosti (vstupy do budov, přechody pro chodce, chodníky atd.) 

 podpora zaměstnání osob se zdravotním postižením 

 vznik chráněného (bezbariérového) bydlení pro lidi se sníženou soběstačností 

 zřízení domova pro seniory 

 zlepšení informovanosti obyvatel o poskytovaných sociálních službách 

 přívětivější a vstřícnější přístup pracovníků sociálních služeb 

 sociální poradenství 

 jiné (jaké)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 nevím 

11. Víte o nějakém námětu na projekt v oblasti sociálních služeb ve Vašem regionu? 

 Ano 

(jaký)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 Ne 

Prosím sdělte nám jakékoliv připomínky či náměty vztahující se k sociální oblasti ve Vašem regionu či obci: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Děkujeme za Váš čas a Vaši spolupráci 

 

Kontakt na zpracovatele: MěÚ Ivančice, odbor sociálních věcí, Palackého náměstí 196/6, Ivančice, tel.: 

546 419 490, 546 419 495, e-mail: prokopova@muiv.cz, sedmikova@muiv.cz 

mailto:prokopova@muiv.cz
mailto:sedmikova@muiv.cz


Analýza potřeb uživatelů v oblasti sociálních služeb na území JmK. 
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I. ÚVOD 

  

Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu výzkumu „Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti 

poskytování sociálních služeb  

na území Jihomoravského kraje – v obvodu s rozšířenou působností výkonu státní správy Ivančice“. 

 

Předložená analýza je jednou z 21 zpráv pro jednotlivá ORP v rámci Jihomoravského kraje. 

Vzhledem k omezenému počtu interakcí v ORP Ivančice a vzhledem k tomu, že dotazovány 

byly různé cílové skupiny uživatelů sociálních služeb, jsou výsledky vyhodnoceny s využitím 

především kvalitativních metodologických postupů. Pouze u těch cílových skupin, které byly 

zastoupeny vyšším počtem respondentů, byly výsledky, kromě řady doprovodných informací, 

kvantifikovány. Reprezentativní výsledky v oblasti uživatelů sociálních služeb v rámci 

jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji bude možné 

předložit až  

po uskutečnění analýzy ve všech 21 ORP.  

Věříme, že výsledky analýz prezentované v této separátní závěrečné zprávě se stanou 

zajímavou zpětnou vazbou názorů, postojů a potřeb sledovaných cílových skupin uživatelů 

nebo potenciálních uživatelů sociálních služeb a současně inspirací využitelnou v procesu 

komunitního plánování sociálních služeb v Ivančicích. 

 

 

Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. 

 

 

 

        Mgr. Marián Svoboda 

                ředitel AUGUR Consulting s.r.o. 

 



II. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU 

 

Zadavatelem projektu je Jihomoravský kraj. Cíl projektu je „Podpora plánování rozvoje 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji“.  Tento projekt je financován z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

státního rozpočtu ČR. 

 

Cílem projektu je také zefektivnit a rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb. Na základě 

realizace projektu budou zajištěny kvalitní, místně a typově dostupné služby respektující 

práva, zájmy a potřeby uživatelů a odpovídající potřebám územně správních obvodů.  

 

Analýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území 

Jihomoravského kraje je realizována ve 21 obcích s rozšířenou působností na území 

Jihomoravského kraje.  

 

AUGUR Consulting s.r.o je při realizaci tohoto výzkumného projektu vázán smlouvou o dílo a schválenou metodologií celého 

výzkumného šetření.  

 



III. METODOLOGIE  

 

III.1 POUŽITÉ METODY SBĚRU DAT  

 

Metodologie výzkumu byla konzultována v rámci pracovní skupiny za účasti odborníků 

pověřených Jihomoravským krajem a společností AUGUR Consulting. 

 

Použité metody sběru dat schválené zástupci Jihomoravského kraje tvoří přílohu této 

závěrečné zprávy. 

 

III.2 CÍLOVÉ SKUPINY  

 

Na základě dohody se zástupci ORP Ivančice, kteří participují na procesu komunitního plánování sociálních služeb, byly 

vytipovány vhodné cílové skupiny pro dotazování.   

 

V rámci tohoto výzkumu byly ze strany zástupců ORP Ivančice preferovány analýzy mezi zástupci následujících cílových 

skupin: 

 

1. osoby se zdravotním postižením 

2. děti, mládež do 26 let a rodina 

3. senioři  

4. osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

III.3 ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA ŠETŘENÍ 

 
Interakce uskutečnili odborně proškolení tazatelé společnosti AUGUR Consulting, 

ale také tazatelé z řad zástupců některých poskytovatelů. Moderátory skupinových diskusí 

byli zaměstnanci společnosti AUGUR Consulting. Podrobnější informace  

o sběru dat jsou vždy součástí analýz v další části této zprávy. 

 



IV. POPIS ORP A VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

ROZDĚLENÍ KRAJE NA OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

 

Jihomoravský kraj je podle platného zákonného ustanovení vymezen okresy Blansko, Brno-

město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo a je rozdělen na 21 správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, 

Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, 

Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a 

Židlochovice.  

 

 

 

Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2009-2011. 

 



SPRÁVNÍ OBVOD  

 

Ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Ivančice je evidováno 17 obcí, 9 částí 

obcí, 210 ulic, 9 528 adres. Ve správní oblasti je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv 

platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 24 200 obyvatel, z toho je 10 288 mužů 

nad 15 let, 1 762 chlapců do 15 let, 10 453 žen nad 15 let, 1 697 dívek do 15 let. 

(zdroj: http://aplikace.mvcr.cz/adresa/rozsobce/ivanc.html) 

Správní obvod Ivančice jako obce s rozšířenou působností tvoří územní obvody 17 obcí: 

Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské 

Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, 

Trboušany. 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/xb/redakce/nsf/i/mapy a kartogramy 

 

 

 ZPŮSOB VÝBĚRU RESPONDENTŮ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 



Výběr cílových skupin, které byly zahrnuty do výzkumného šetření, početní zastoupení 

respondentů, výběr způsobu zjišťování (použití metod sběru dat) i organizace sběru dat byly 

dojednány u příležitosti dvou setkání členů řídící skupiny KPSS Blansko se zástupci AUGUR 

Consulting. Z obou jednání je doložitelný zápis podepsaný zástupci obou stran. Jmenný 

seznam zástupců ORP Blansko, kteří se zúčastnili schůzek, je možné dohledat v zápisech 

z těchto schůzek. 

 

Níže uvádíme výčet a způsob provedení terénního dotazovaní. V dílčích případech kdy bylo 

dotazování prováděno přímo pracovníky zařízení poskytující sociální služby, byli tito 

proškoleni, obdrželi písemnou instruktáž a podepsali protokol o proškolení. Takto proškolení 

tazatelé byli zároveň poučeni o možných úskalích při dotazování. Vzhledem k tomu, že cílem 

dotazování nebylo hodnocení kvality služeb poskytovaných konkrétními poskytovateli, 

nemohlo docházet ke střetu zájmů a zkreslení výsledků šetření způsobeným proklamativními 

odpověďmi respondentů. 

 

SENIOŘI 

DPS Ivančice, se sídlem Na Úvoze 1425/5, Ivančice. 

Dotazování v DPS Ivančice a mezi klienty PS Ivančice provedly po předchozím proškolení 

pečovatelky z Pečovatelské služby v Ivančicích. 

 

DĚTI, MLÁDEŽ DO 26 LET, RODINA 

Mateřské centrum Měsíční Houpačka, se sídlem Palackého nám. 27, Ivančice.  

Po předchozí dohodě s vedoucí mateřského centra byla v prostorách mateřského centra 

Měsíční houpačka uskutečněna skupinová diskuse s maminkami dětí, které toto centrum 

pravidelně navštěvují. Účastnice diskuse byly k diskuzi pozvány pracovnicemi centra. 

 

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V KRIZI 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi 



Respondenti se zúčastnili skupinové diskuse v prostorách městského úřadu při nástupu na 

veřejnou službu. Za účast na diskusi byli finančně gratifikováni. 

 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Osoby se zdravotním postižením žijící v domácí péči 

Respondenti žijící v domácí péči byli dotazováni pečovatelkami z Pečovatelské služby 

Ivančice. 

 

Rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením 

Na základě dohody se zástupci KPSS byly společnosti AUGUR Consulting předány kontakty 

na rodiny dětí se zdravotním postižením. Tito respondenti pak byli kontaktováni a po 

domluvě navštíveni přímo v domácnostech. 

 

Celkem bylo s využitím kvantitativních a kvalitativních postupů uskutečněno 

zjišťování s 88 respondenty. 



V. CÍLOVÁ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 
V.1 RODIČE dětí s těžkým zdravotním postižením 

 

Formou polostandardizovaných rozhovorů bylo dotazováno 14 osob - maminek pečujících o 

děti s těžkým zdravotním postižením. Dotazování proběhlo v domácnostech respondentů. 

 
V.1.1 ZVOLENÁ METODA 

Pro zkoumání této cílové skupiny byl zvolen kvalitativní přístup polostandardizovaných rozhovorů. Důvodem zvolení této metody 

byl zájem identifikovat hlubší vhled do zkoumané problematiky a detailně identifikovat potřeby této skupiny uživatelů sociálních 

služeb.  

 

V.1.2 ORGANIZACE POLOSTANDARDIZOVANÝCH ROZHOVORŮ  

Rozhovory byly provedeny dne 11. 11. 2010 se třinácti rodiči dětí s těžkým zdravotním 

postižením. Místem realizace rozhovorů bylo vždy domácí prostředí rodičů a dětí. Jednalo se 

o rodiny z Oslavan, Oslavan Padochova, Ivančic, Ketkovic, Nové Vsi, Moravských Bránic, 

Dolních Kounic a Němčiček. 

Podkladem pro průběh rozhovorů byl formulář s otevřenými otázkami, několika 

identifikačními uzavřenými otázkami a místem pro zaznamenání postřehů, které byly vyřčeny 

nad rámec otázek.  

V.1.3 ANALÝZA ROZHOVORŮ 

Děti dotazovaných rodičů trpí různými formami postižení (lehká mentální retardace, dětská mozková obrna, autismus různého 

stupně, pohybový handicap, hluchota, hydrocefalus kombinovaný s epilepsií apod.), jsou různého věku, mají odlišné potřeby, 

proto využívají různá školská a zdravotnická zařízení. Čtyři rodiny své děti vozí do speciální třídy školy v Moravském Krumlově, 

tři děti navštěvují běžnou základní školu či školku v místě svého bydliště a výuky se účastní za pomoci osobní asistentky. Dvě 

rodiny využívají skolu pro neslyšící v Ivančicích. Čtyři děti jsou v péči psycholožky, jedna rodina dochází do pedagogicko-

psychologické poradny. A další využívají ranou péči poskytovanou Charitou Třebíč, další rodina využívá odlehčovací služby 

z Brna nebo speciální centrum pro osoby s autismem.  

 

Problém č. 1 – Doprava – dojíždění za službami 

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

velkým problémem. Každodenní dojíždění je pro některé rodiny neproveditelné a stává se 

tak příčinou toho, proč děti nemohou být ve škole každý všední den. 

 

„Dcera nemůže jezdit každý den do školy, protože není v našich časových možnostech ji tam 

denně vozit.“ 



 

„V Ivančicích byla zrušena škola pro děti, jako je můj syn (chlapec s lehkou mentální 

retardací), a proto teď tyto děti většinou chodí do školy v Moravském Krumlově. Jenže cesta 

do Krumlova veřejnou dopravou (autobus) je dlouhá a pro nás komplikovaná, protože můj 

syn ji sám nezvládne a já ho musím doprovázet.“ 

 

„Snažili jsme se přes obec zajistit speciální linku (autobus), která by v určitém čase děti 

svezla do školy v Krumlově, ale to se nepovedlo.“ 

 

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

zdravotním postižením nemohou nalézt zaměstnání.  

 

„Ráno musím dítě vypravit a jet s ním autobusem do Krumlova, pak se vrátím nebo si něco 

zařídím v Krumlově a pak jedeme kolem 14. hodiny zase domů. Já bych do práce ráda 

chodila, ale nikdo mě tady na půl úvazku nezaměstná. A víc by se takhle stihnout nedalo.“    

 

Doporučení:  

Optimálním řešením by byla svozová služba pro děti se zdravotním postižením. Taková 

služba by mohla vzniknout i koordinací rodičů těchto dětí. Někteří rodiče, kteří se znají, se již 

v současnosti domlouvají a navzájem se střídají v odvozu svých dětí do školy. Netýká se to 

ale všech rodičů. Domníváme se, že alternativou by mohlo být pořízení většího automobilu a 

zajištění jednoho zaměstnance (např. z řad rodičů), který by všechny děti z Ivančic, 

Padochova a blízkého okolí do speciální třídy školy v Moravském Krumlově vozil.  

 

 

 

 

 



Problém č. 2 – Nedostatek informací  

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. 

Z úst rodičů zaznělo opakovaně, že si musí většinu informací nalézt sami. Informace pak 

nejčastěji hledají na internetu, ptají se učitelů ve škole nebo ostatních rodičů dětí se 

zdravotním postižením – to je podle nich nejúčinnější způsob. Získávání informací od lékařů, 

sociální péče či úředníků obce je méně účinné. Orientace a získávání informací je pro rodiče 

nejobtížnější především z počátku – po porodu, nebo když zjistí, že jejich dítě trpí nějakým 

postižením. 

 

„Neměli jsme žádné informace. Když jsme byli u lékařů, vůbec nás nenasměrovali, 

neporadili, co máme dělat, na koho se dál obrátit. Veškeré informace jsme si museli sehnat 

sami, až potom jsme zjistili, co náš syn potřebuje, co mu pomůže.“ 

 

„Problém je absolutní nedostatek informací a služeb v Oslavanech. Když máte postižené 

děti, tak si musíte poradit sama!“ 

 

„Co se týče informací o nějakém učebním oboru, o chráněném bydlení nebo o práci pro 

syna, nemáme vůbec žádné a nevíme, ani koho se zeptat.“ 

 

„Všechny informace – třeba na jaké dávky máme nárok od státu – jsme se dozvěděli až od 

rodičů jiných postižených dětí. My totiž nemáme doma internet a ani nevíme, kde bychom na 

něj mohli jít.“  

 

„Až na popud paní psycholožky jsem si požádala o příspěvek na péči, do té doby jsem 

nevěděla, že na něj mám nárok.“ 

  

 Popisována byla i neochota lékařů a úředníků poskytovat lidem to, na co mají nárok. 



„To, co můžeme mít předepsané, nám řekli až doktoři v Brně. Tady to místní obvodní 

doktorka není vůbec ochotná psát.“ 

 

„Úředníci jsou neochotní něco udělat, protože by s tím měli papírování.“  

 

„I když na něco máte nárok, řeknou vám lékaři nebo na úřadě, že na to nárok nemáte. To, že 

na to máte nárok, se dozvíte až od ostatních rodičů. Tak se musíte na úřad nebo za lékařem 

vrátit a znovu zažádat.“  

  

„Vypadá to, že není zájem na tom, aby ti lidi (rodiče a děti se zdravotním postižením) věděli, 

na co mají právo.“ 

 

"Vše, co vím o postižení své dcery, jsem se dověděla z internetu, mezi příbuznými a něco 

nám řekli v Motole." 

 

Doporučení:  

Podporovat sdružování rodičů, kteří mají podobný problém – dítě se zdravotním postižením. 

Pořádat v rámci lokality Ivančicko setkávání těchto rodičů, aby měli možnost se potkat, 

seznámit se a vyměnit si nejrůznější informace ohledně své životní situace. Tato setkání by 

mohla pomoci více než tištěné letáky a internetové stránky. Taktéž by zajistila sociální 

kontakt osob, které péčí o postiženou osobu často ztrácí vazbu na okolí, dostávají se do 

izolace, přičemž samotnému rodinnému pečovateli hrozí "syndrom vyhoření". 

 

Problém č. 3 – Absence služeb 

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, kterou si rodiče musí zajistit sami, jinak jejich děti do 

školky nevezmou; osobní asistence nebo více terénních služeb; denní stacionář; speciální 

učiliště, které by dětem umožnilo střední vzdělání; kroužky pro volný čas a výše zmíněná 

svozová služba, která by je za službami existujícími v okolních větších městech (Moravský 



Krumlov, Brno), dopravila. Rodiče také postrádají bezbariérové základní školy nebo alespoň 

plošinu a výtah, které by dětem umožnily chodit do školy např. v Dolních Kounicích.  

 

Rodiče současně uváděli, že v okolí jejich bydliště zcela absentují navazující zařízení pro 

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

si stěžují na zbytečnou byrokracii, která je a jejich děti provází při žádostech o přijetí do 

chráněných dílen a při žádostech do zaměstnání. 

Také považují za příliš drahý kurz znakové řeči, který stojí cca 9 000 Kč, který si rodiče musí 

platit, pokud se chtějí naučit se svými dětmi komunikovat. Kurzy navíc nejsou místně pro 

všechny rodiče dostupné. 

 

V Ivančicích a okolí chybí speciální prodejny s kompenzačními pomůckami a také informace 

o nich a jejich využití.  

 

"Chtěla bych se dozvědět, co všechno existuje, co bychom mohli využívat a co by nám 

mohlo pomoci." 

 

"Všechno, co dítě potřebuje, je v dobré kvalitě v Brně. Na každodenní dojíždění je to ale 

daleko a dejte šestileté dítě na internát. To bych nechtěla ani já a ani moje dítě. Služby by 

měly být dostupné i na malých městech."  

 

"Dcera chodí do speciální školy v Ivančicích, v současné době je ve třídě se samými 

neslyšícími. Má to výhodu v tom, že výuka probíhá ve znakové řeči. Ale na druhou stranu, 

když navštěvovala třídu s dětmi s kombinovanými postiženími, byla mezi svými vrstevníky."  

 

Z počátku rodiče fyzicky zvládají péči o děti se zdravotním postižením dobře, postupně, jak 

děti dospívají, je péče fyzicky stále náročnější a potřeba odlehčovacích a asistenčních 

služeb tak stoupá. Rodiče o nabídce těchto služeb nemají informace. 



Dále podle rodičů schází možnosti pracovního uplatnění a bydlení s asistencí pro děti, až dospějí. Rodiče vědí, že jednou 

budou muset tyto záležitosti (bydlení a pracovní uplatnění) řešit, ale zatím na to příliš nemyslí, nevědí, kde hledat informace ,a 

mají strach z budoucnosti.  

 

„Když někam potřebujeme, nemáme hlídání, a tak dítě všude musíme tahat s sebou.To je 

někdy dost zatěžující.“ 

 

„Nejsou tu žádné kroužky pro děti se zdravotním postižením. V normálních kroužcích s nimi 

zaměstnanci neumějí pracovat.“ 

 

„Co se týče kroužků, nikam mi ho nevezmou. V Brně možnosti jsou, ale je problém dojíždět.“ 

 

"Obrovská pomoc by byla svozová služba do kroužků v Brně." 

 

„Vůbec nemám představu, co s těmi dětmi bude, až budou větší. Kde jsou chráněné dílny 

nebo pracovní místa, to nevím. Ani zda bude mít kde bydlet, až se o něj už nebudeme 

schopní starat.“   

 

„Chybí zde nějaké navazující zařízení po speciální škole.“   

 

"Těžce nemocné děti mají už tak malou možnost dostat se na nějaký učební obor, který by 

zvládly dostudovat blíž než v Brně." 

 

Doporučení: 

Bylo by dobré především zajistit větší informovanost rodičů o různých službách pro děti 

s mentálním, ale i fyzickým postižením, které jsou poskytovány v nejbližším okolí. Dále by 

velmi pomohl vznik svozové služby. Tato služba by dětem umožnila navštěvovat denní 

stacionáře, speciální základní i střední školy a později případně i docházení do chráněných 

dílen a pracovních míst v okolních větších městech (např. Moravském Krumlově, Brně, atd.). 



Svozová služba by tímto způsobem napomohla větší integraci dětí se zdravotním postižením 

do společnosti a snížila stres, který děti prožívají při cestování za těmito službami veřejnou 

dopravou.  

Kvalitu života rodičů a dětí se zdravotním postižením by podpořil i vznik speciálních kroužků, 

služby zajišťující hlídání a odlehčovací služby pro tyto děti přímo v Ivančicích nebo blízkém 

okolí. 

 
V.2 Osoby se zdravotním postižením žijící v domácí péči 

 

Dotazováno pomocí dotazníku bylo 5 respondentů - osob se zdravotním postižením, které 

žijí v domácím prostředí, a 2 respondenti - rodinní pečovatelé o osoby se zdravotním 

postižením. 

 

Pečující osoba (42 let) se stará o svou 20letou dceru, která ve věku tří let dostala vývojový 

zánět mozku a její mentální stav je na úrovni půlročního dítěte. Pobírá čtvrtý stupeň 

závislosti (úplná závislost). 

Sociální služby nevyužívají, rodinná pečovatelka na péči o dceru zatím stačí sama. 

Rodinná pečovatelka pomáhá dceři se všemi úkony a nedomnívá se, že by jí mohla nějaká 

sociální služba jakkoli pomoci. Jediné, co by si přála, je pomůcka do koupelny, která by jí 

usnadnila přesun dcery do vany. Ulehčilo by jí to manipulaci s dcerou a navíc by tento úkon 

byl bezpečnější pro obě dvě ženy. 

O odlehčovací službě respondentka nevěděla, ale asi by jí nevyužívala. O rady se obrací 

nejčastěji na sociální úřad v Ivančicích, a nebo čerpá informace z televize.  Ucelený souhrn 

informací o sociálních službách pro mentálně postižené osoby však nemá. 

Jako problém vnímá byrokratické a složité vyřizování důchodu a příspěvků na péči. 

Stav její dcery je vážný a neměnný, proto je zbytečné neustálé ověřování trvání zdravotního 

stavu. 

 

Pečující osoba (muž 76 let) je rodinným příslušníkem, který se o osobu se zdravotním 

postižením (žena 38 let) stará již 32 let. 



Pomáhá jí s osobní hygienou, oblékáním, vstáváním a ukládáním do postele a všude ji 

doprovází. 

Domnívá se, že by jí nejvíce pomohlo, kdyby jí někdo dělal společnost na cestách. 

Pečovateli by zase v péči o osobu se zdravotním postižením pomohla větší dostupnost 

kompenzačních pomůcek a také více peněz. 

O odlehčovací službě respondent slyšel a myslí si, že kdyby byla v Ivančicích dostupná, 

využíval by ji. 

O radu se nejčastěji obrací na sociální úřad v Ivančicích a informace o službách čerpá z tisku 

a televize. 

 

Osoby se zdravotním postižením 

Na dotazník odpovídali dva muži a tři ženy. 

Průměrný věk osob se zdravotním postižením byl 43 let.  

Všichni respondenti pobírají příspěvek na péči: tři mají středně těžkou závislost a dva těžkou 

závislost. 

Čtyři respondenti žijí s rodinnými příslušníky a jeden žije sám v blízkosti rodinných 

příslušníků.  

 

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. 

 

Při osobní hygieně, pomoci se zajišťováním stravy, pomoci s běžným úklidem a s 

mimořádným úklidem, pomoci s běžnými opravami a při pomoci s dopravou k lékaři 

potřebuje zcela nebo částečně asistenci všech pět respondentů. Na úřadech a na poště 

potřebují pomoc jiných osob čtyři respondenti. Za zálibami a za kulturou využívají zcela nebo 

částečně pomoc jiných osob tři respondenti. Cvičení a rehabilitace využívají tři respondenti. 

Drobná zdravotní ošetření zajišťují jiné osoby pouze v jednom případě. 



 

Jeden z respondentů by rád využíval služby "doprovod na cestách", aby to nebylo jen na 

rodičích. O službě se dověděl z informací charitních organizací. Tuto službu však nemůže 

využít z důvodu, že není poskytována v blízkosti jeho bydliště a je cenově nedostupná. 

Respondentovi brání v tom, aby ji mohl využít, také zdravotní stav. 

 

Čtyři respondenti ví na koho/kam by se obrátili v případě, že by chtěli využívat nějaké další 

služby. Uvedli zejména: pečovatelská služba, charitní organizace Maltézští rytíři, MěÚ 

Ivančice, internet a organizace Fénix v Brně. 

 

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

všichni ví, kde jim poskytnou potřebné informace. 

 

Všichni respondenti řeší v současné době nějaký problém. Zejména uvedli: 3x zdravotní 

problémy, 1x sociální problémy, 1x dopravu k lékaři a 1x doprovázení na cestách.  

 

Za službou jsou ochotni do spádového města dojíždět pouze dva respondenti, ostatní ne. 

Dva respondenti jsou ochotni si za služby částečně doplatit, ostatní neví. 

Dva respondenti by chtěli žít v domácím prostředí s pomocí rodinných příslušníků, jeden v 

domácím prostředí s využitím služeb profesionálů a jeden v domácím prostředí s 

přechodným pobytem v zařízení. 

 

O odlehčovacích službách nemá informace ani jeden z dotázaných respondentů. Poté, co 

jim byl účel této služby vysvětlen, by ji využíval jeden respondent, tři by o využívání 

neuvažovali a jeden respondent neví. 

 

Na otázku, zda je dostatečná nabídka vzdělání pro osoby se zdravotním postižením, 

odpověděli tři respondenti, že je dostatečná, jeden, že je nedostatečná, jeden respondent 



nevěděl. Osobám se zdravotním postižením by ve vzdělávání pomohla více dostupná 

osobní asistence a integrace mezi zdravé lidi. 

 

Na otázku, zda jsou možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením dostatečné, 

odpověděli respondenti: 1x že jsou dostatečné a 3x že jsou rozhodně nedostatečné, jeden z 

respondentů otázku nedokázal posoudit. V rámci pracovního uplatnění by podle respondentů 

osobám se zdravotním postižením pomohlo více pracovních příležitostí pro postižené 

osoby, lepší a vstřícnější postoj zaměstnavatelů. 

Postřehy z rozhovorů 

Respondenti by si přáli větší otevřenost a vstřícnost sociálních pracovníků. Sociálním 

pracovníkům schází lidský přístup. Respondentům schází možnost si s někým jen 

tak popovídat, chybí individuální přístup pracovníků ke klientům.  

Bylo by dobré, kdyby měli zdravotně postižení možnost uplatnit svůj talent např. 

jazykový, výtvarný. Schází možnosti rozvíjet se, vzdělávat se a pracovně se uplatnit. 

Respondenti by uvítali, kdyby se odstranily bariéry při vstupech do obchodů, do 

restaurací (cukrárna), k lékařům, dále by rádi využívali hromadné dopravy, ale 

potřebují, aby jezdily nízkopodlažní autobusy. 

V Ivančicích a okolí podle dotázaných absentují také sportovní aktivity pro 

zdravotně postižené. 



VI. CÍLOVÁ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽE DO 26 LET A RODINA 

 
VI.1 ZVOLENÁ METODIKA 

 

Pro zkoumání této cílové skupiny byl zvolen kvalitativní přístup focus group (skupinová diskuse). Důvodem zvolení této metody 

byl zájem identifikovat hlubší vhled do zkoumané problematiky a detailně identifikovat potřeby této skupiny.  

Rodinné centrum není sociální službou, ale jelikož v ORP Ivančice nejsou sociální služby zabývající se rodinami s dětmi, byla 

na žádost řídící skupiny KPSS Ivančice Měsíční houpačka do výzkumu zahrnuta.  

 

VI.2 ORGANIZACE SKUPINOVÉ DISKUSE 

 

Skupinová diskuse byla realizována dne 3. 11 2010 v dopoledních hodinách  

a zúčastnilo se jí celkem osm maminek. 

Místem konání skupinové diskuse bylo Rodinné centrum Měsíční houpačka v Ivančicích.  

Podkladem pro průběh diskuse byl scénář s jednotlivými indikátory a otázkami, které se v rámci diskuse dále prohlubovaly. 

Průběh diskuse byl pro účel vyhodnocení zaznamenán na diktafon.  

 

VI.3 KONTEXT 

 

Rodinné centrum Měsíční houpačka bylo založeno maminkami v Ivančicích jako 

občanské sdružení. 

Cílem Měsíční houpačky je vytvořit útulné místo pro setkávání a podporu rodin. 

Členstvím v rodinném centru chtějí ti, kteří se na provozu podílí, podporovat jeho 

komunitní charakter a aktivní přístup k životu, kdy sami členové jsou spolutvůrci 

programu. Již kroky od samotného založení občanského sdružení, hledání a 

zvelebování prostor až po vytvoření smysluplného místa pro společné setkávání 

skýtají osobní rozvoj všech zúčastněných. 

Pravidelný program je od pondělí do pátku od 9:00 do 12:00 hod., kdy je v provozu 

herna pro děti. Dále centrum nabízí kurzy jak pro maminky s dětmi, tak pro samotné 

maminky např. muzikohrátky, výtvarnou dílnu, angličtinu pro předškoláky, angličtinu 

pro rodiče (maminky), jógu pro dospělé apod. 



(zdroj: http://mesicnihoupacka.sweb.cz/) 

VI.4 ANALÝZA DISKUSE 

 

Skupina vykazovala po celou dobu konání diskuse vysokou míru komunikativnosti. Nikdo z 

diskutujících nepůsobil zaujatě vůči diskutovaným tématům. Celkově lze skupinu hodnotit 

jako nadstandardně kvalitní z hlediska schopnosti vyjadřovat se věcně a konkrétně k 

diskutované problematice. V diskusi nezaznívaly protichůdné názory a stanoviska 

diskutujících. V rámci diskuse byla identifikována řada inspirativních názorů a námětů, o 

kterých se domníváme, že mohou být pro zadavatele využitelné v procesu komunitního 

plánování sociálních služeb. 

 

ORP Ivančice klade v procesu komunitního plánování sociálních služeb mimo jiné důraz na podporu 

rodin s dětmi. Mateřské centrum je zaměřeno především  

na rodiny s malými dětmi.  

 

Většina účastnic diskuse oceňovala možnosti dopoledních aktivit pro nejmenší děti. 

O zařízení a jeho službách se rodiče dozvěděli nejčastěji z internetu nebo zprostředkovaně 

(od kamarádky, přes známé apod.). 

 

Velká skupina maminek se označila za "naplaveniny", tedy ty, které se do Ivančic a okolí 

přistěhovaly, nemají tu zázemí širší rodiny a kamarádky z "doby před dětmi". Měly tedy 

potřebu se potkat s jinými maminkami, navázat nová přátelství a zároveň pracovat s dítětem 

a rozvíjet jeho schopnosti.  

 

Maminky, které se skupinové diskuse zúčastnily, ve většině případů do Ivančic dojíždí z 

okolních vesnic. 

 

Dvě z diskutujících maminek mateřské centrum zakládaly. Samy si dělaly mezi maminkami v 

Ivančicích průzkum ohledně nabídky aktivit pro malé děti a jejich rodiče. Výsledky daly 



společnosti AUGUR Consulting k dispozici, jejich výstupy se shodují s výstupy ze skupinové 

diskuze. 

Maminky jsou s Měsíční houpačkou velice spokojeny, je to jediné centrum široko daleko, kde 

se mohou s malými dětmi scházet a absolvovat různé aktivity. 

 

"Děti si tu vyhrají a maminky popovídají." 

 

"Je fajn, že je tady prostor, kde si děti vyhrají, a pro nás je fajn, že si najdeme kamarádky." 

 

"Já sem chodím na angličtinu, lektorka sem chodí dopoledne a zvládá i to, že děti tu pobíhají 

a křičí." 

 

"My chodíme do angličtiny pro děti a to je výborný." 

 

Problém č. 1 - Informovanost 

Jako dílčí problém spatřují respondenti v komunikaci s městem.  Přivítali by, kdyby s nimi 

někdo z komunitního plánování více komunikoval. Na druhou stranu oceňují, že jim byly 

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

klec pro kočárky.  

 

"Město nám vyšlo krásně vstříc, když nám povolilo klec pro kočárky v průjezdu. Nemusíme 

se s kočárky tahat do prvního patra." 

 

Maminky by chtěly s městem vyjednat plakátovací plochu do průjezdu pod Houpačkou, kde 

by různé organizace např. dům dětí a mládeže, škola apod. mohly inzerovat, jaké akce pro 

děti a rodiče chystají, a další zajímavé informace o dění ve městě a blízkém okolí. Také by 

rády projednaly možnost vytvořit ve dvoře Houpačky víceúčelové hřiště a vyvěsit z oken 

Houpačky plakáty s programem, aby přilákaly více lidí. 



 

"Je škoda, že na zahajovací akci do Houpačky nikdo z města nepřišel." 

 

Problém malého města a okolí vidí maminky v nedostatku informací ohledně možností pro 

maminky s dětmi. Maminky se často ani nedoví, že mohou s malými dětmi někam chodit, 

zejména maminky, které v rámci Ivančic nebyly na podobné služby zvyklé, o jejich existenci 

neví, takže je ani nevyhledávají. 

 

"K dětskému lékaři by se mohly dát nějaké letáky, tam jde každá maminka, když se miminko 

narodí, a pak tam pravidelně chodí." 

 

Jedna ze zakladatelek Houpačky na toto téma uvedla: "To přesně nás jako Houpačku trápí, 

myslíme si, že je nás pořád málo vidět, že o nás lidi neví." 

 

Možná by s propagací centra mohlo pomoci město prostřednictvím městských novin, 

rozhlasu apod. 

"Tím, že jsme tu většina, naplaveniny, nás místní ještě nepřijali." 

 

"V porodnici každá maminka dostane balíček, tak by mohla dostat i nějaký leták, aby věděla, 

že ta možnost tu je. Taky by v porodnici maminky mohly dostat seznam věcí, které je potřeba 

po narození dítěte vyřídit v rámci sociálky, přídavků a jiných úřadů." 

 

"Na vítání občánků jsme měly letáčky, ale to je takových letáků, že ten náš zapadne." 

 

"Pomohlo by, kdyby nám někdo pomohl najít způsob propagace a pomohl nám s ní." 

 

 



 

Problém č. 2 – Absence bazénu 

Další věcí, se kterou se maminky potýkají, je nemožnost plavání s malými dětmi. Domnívají 

se, že pro dítě je velice dobré a zdravé chodit od útlého věku plavat, ale v okolí není 

dostupný žádný krytý bazén. Maminky se informovaly i v nemocnici, kde rehabilitační bazén 

je, ale vždy jejich snaha na něčem ustrnula. Samy však žádnou překážku nespatřují. Přivítaly 

by, kdyby jim město v rámci svých kompetencí s touto potřebou pomohlo. 

"V nemocnici bazén mají, rehabilitační, tak jsme se spojily s ředitelem nemocnice a on nám 

řekl, ať zjistíme zájem rodičů. Tak jsme zjišťovaly - zájem byl obrovský - poslaly mu to a 

komunikace ustrnula." 

 

"Požadavek byl, aby plavání vedla nějaká sestřička z nemocnice, která je tam přímo 

zaměstnaná. S jednou jsme se bavily a ona byla ochotná si udělat kurz plavání pro miminka, 

ale nějak se nám teď nedaří dotáhnout tento záměr do konce. Nevíme vůbec, na čem jsme, 

někde v procesu domlouvání to zkolabovalo."  

 

"Nemocnice je zřizována krajem, tak nevím, jestli by nám s tím město mohlo pomoci, ale bylo 

by to fajn." 

 

Problém č. 3 – Nedostatek sportovišť - hřišť 

Maminky si stěžovaly na nedostatek hřišť. Přímo ve městě Ivančice nějaká jsou, ale v 

okolních vesnicích ne. Uvedly, že pro děti tam není vytvořen žádný prostor, kde by si mohly 

hrát. 

Diskutující taky mluvily o lavičkách ve městě a v okolních obcích a shodly se na tom, že je 

jich málo a lidi obecně si nemají kam sednout, když jdou třeba na procházku.  

 

"Pan starosta mi oznámil, že my jsme si hráli na mezi, tak proč by nemohly i naše děti." 

 



"U nás není ve vesnici jediná lavička, kde by se dalo posadit, potkat se třeba s kamarádkou. 

Na vesnicích je to špatné tady s těmito věcmi, tam lidi nejsou zvyklí chodit na procházky." 

 

Dále z diskuze vyplynulo, že by v Ivančicích přivítaly nějakou nekuřáckou kavárnu s dětským 

koutkem, kde by nevadilo, že děti pobíhají a hrají si. Byly rády, že jim Městský úřad v 

Ivančicích pomohl s vyřízením Family pointu, tedy místa, které je registrované jako místo, 

kam mohou maminky kdykoli zajít, nakrmit a přebalit dítě.   

 

Problém č. 4 - Doprava 

V rámci diskuse byla probírána také doprava mezi okolními obcemi a Ivančicemi. Všechny 

maminky se do Ivančic dopravují vlastním autem, protože autobusem se s kočárkem dobře 

přepravovat nedá. 

 

Maminky by uvítaly, kdyby byla v Ivančicích dlouho slibovaná cyklostezka, která by spojila 

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

dostávat se pěšky do Ivančic. 

 

Skupina maminek s malými dětmi v ORP Ivančice neměla žádný vážnější problém, dílčí 

nedostatky by se daly optimalizovat komunikací mezi zástupkyněmi centra a zástupci města 

Ivančice. 

 



VII. CÍLOVÁ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A 

OSOBY V KRIZI 

 

VII.1 ZVOLENÁ METODA 

 

Pro zkoumání této cílové skupiny byl zvolen kvalitativní přístup focus group 

(skupinová diskuse). Důvodem zvolení této metody byl zájem identifikovat hlubší 

vhled do zkoumané problematiky a identifikovat případně některé latentní potřeby 

této cílové skupiny. 

Jak vyplynulo z jednání se zástupci ORP Ivančice ze dne 13. 10. 2010 (viz zápis 

z jednání, který tvoří přílohu této zprávy), město Ivančice pociťuje potřebu zajistit si 

nezávislým způsobem zpětnou vazbu názorů, postojů a potřeb ve vztahu k cílové 

skupině vyloučených a sociálně slabých občanů s cílem vytvořit si ucelený obraz o 

skutečných aktuálních potřebách v sociální oblasti u této skupiny osob. Na základě 

dohody a ve spolupráci s koordinátorkou KPSS v Ivančicích byla uskutečněna 

skupinová diskuse.  

 

VII.2 ORGANIZACE SKUPINOVÉ DISKUSE 

 

Skupinová diskuse byla realizována dne 20. 10. 2010 v ranních hodinách  

a zúčastnilo se jí celkem 10 osob sociálně slabých nebo vyloučených, které pobírají dávku 

v hmotné nouzi. 

Místem konání skupinové diskuse byly prostory Městského úřadu v Ivančicích. Podkladem 

pro průběh diskuse byl scénář s jednotlivými indikátory a otázkami, které se v rámci diskuse 

dále prohlubovaly. Scénář byl se zástupci ORP Ivančice konzultován, doplněn a schválen. 

Účastníci skupinové diskuse byli za účast na diskusi finančně gratifikováni.  

Průběh diskuse byl pro účel vyhodnocení zaznamenán formou videonahrávky.  

 

VII.3 POPIS A STRUKTURA ÚČASTNÍKŮ DISKUSE 

 



Z deseti osob, které se diskuse zúčastnily, byly tři ženy a sedm mužů. Jednalo se o osoby ve 

věku od 30 do 59 let. Naprostá většina respondentů žije v Ivančicích, pouze jeden muž žije 

v Brně (ubytovna). Nikdo z účastníků diskuse nežije v manželském soužití. Nikdo 

z respondentů nemá trvalé zaměstnání. V hmotné nouzi je většina respondentů již delší 

dobu - několik let. Pouze v dílčích případech se jedná o dobu kratší než jeden rok.  

 
Skupina vykazovala průměrnou míru komunikativnosti. Především v úvodu 

diskuse byli respondenti více uzavření. V další části diskuse se však podařilo 

prolomit úvodní nedůvěru a účastníci projevovali velmi otevřeně své názory.    

Nikdo z diskutujících nepůsobil zaujatě vůči diskutovaným tématům. Celkově lze skupinu 

hodnotit jako kvalitní z hlediska schopnosti vyjadřovat se konkrétně k diskutované 

problematice. V rámci diskuse zazněla řada inspirativních názorů a námětů, o kterých se 

domníváme, že mohou být pro zadavatele využitelné v procesu komunitního plánování 

sociálních služeb. Jako přísedící se diskuse zúčastnila také koordinátorka KPSS a vedoucí 

odboru sociálních věcí, která se do diskuse zapojila až v úplném závěru. 

 

VII.4 VYHODNOCENÍ SKUPINOVÉ DISKUSE 

 

Problém č. 1 - Nedostatečné možnosti a nabídka bydlení pro sociálně slabé a 

vyloučené osoby  

Naprostá většina respondentů žije v Ivančicích v některé ze tří ubytoven, v jednom případu v nájemním bytě nebo ve vlastním 

bydlení ve spádové obci. Jeden z účastníků bydlení momentálně vyřešeno nemá a žije přechodně u svého otce nebo „kde se 

dá“. Uvádí však, že si bydlení začíná hledat. Částky, které jednotliví respondenti hradí za ubytování se liší podle kvality služeb 

ubytovacího zařízení. V ubytovně, která poskytuje bydlení včetně sociálního zařízení a kuchyňského koutu platí respondenti cca 

7 000 Kč měsíčně. V ubytovně, kde je sociální zařízení a kuchyň společná, hradí respondenti cca 4 000 – 5 000 Kč. 

Téměř všichni účastníci diskuse se shodují na názoru, že najít v Ivančicích nebo spádové 

oblasti bydlení „za rozumnou cenu“ je velice složité. Všechny tři ubytovny, které v Ivančicích 

nabízejí finančně dostupné bydlení, jsou obsazené a další zájemce o bydlení nejsou 

schopny uspokojit. 

Pro potenciálně vyloučené osoby, které se ocitnou bez přístřeší, však v Ivančicích 

alternativy, které souvisí s možností sehnat ekonomicky dostupné ubytování, absentují. 

Z diskuse dále vyplývá „silné“ sepětí vyloučených a sociálně slabých osob s Ivančicemi. 

Téměř nikdo z respondentů nezvažuje možnost využít sociální služby (ubytování) např. 

v Brně. Někteří respondenti v minulosti bydleli mimo Ivančice (např. pronájem bytu v Brně 

nebo Rosicích), ale po krátkém čase se vrátili zpět do Ivančic.  

 



Naprostá většina respondentů se dívá přezíravě na sociální služby, které nabízejí mimo jiné 

např. krátkodobá ubytování (Armáda spásy, charita apod.), a uvádí, že by služeb těchto 

zařízení využili, ale až v krajní nouzi nebo vůbec.  

 

„Kdybych se ocitl v situaci, kdy bych neměl kde bydlet, tak nevím, jak bych to řešil. Nějak 

bych to vyřešit musel. Zatím o tom nepřemýšlím.“ 

 

„Momentálně sháním ubytování, ale všechno je v Ivančicích plné.“ 

 

Všichni účastníci diskuse se shodují na potřebě vytvoření (vybudování) pobytového 

zařízení nebo individuálního bydlení (bytů) pro sociálně slabé v Ivančicích. Preferováno 

je jednoznačně individuální bydlení tj. bydlení i se sociálním zařízením a kuchyňským 

koutem nebo samostatný pokoj s možností využívat společné sociální zařízení a společnou 

kuchyň. Za samostatné bydlení jsou respondenti připraveni měsíčně platit nejčastěji 5 000 

Kč nebo v jednom případu 6 000 Kč. Jedná se o identickou nebo i vyšší částku, než kterou 

v současné době hradí za bydlení na ubytovnách. 

 

Pro naprostou většinu respondentů je rozhodujícím kritériem při výběru možnosti bydlení 

cena a soukromí (samostatný byt nebo alespoň pokoj). 

 

„Důležité je, aby měl člověk aspoň trochu soukromí.“ 

 

„My bydlíme tři lidi na pokoji a je to neúnosné.“  

 

„Kluk, co se mnou bydlí, dělá do noci, já jsem ho ráno budil, když jsem šel dnes ráno tady." 

 

„Bydlím v Brně na ubytovně a mám samostatný pokoj, pro mě je důležité, abych měl 

samostatný pokoj – jsem spokojený. Nevadí mi, že je tam společná kuchyňka a sociálky.“ 



 

Problém č. 2 - Absence nabídky práce a možnost pracovního uplatnění 

Nedostatečná nabídka práce, především dlouhodobější práce, je hodnocena částí 

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

života. Respondenti přitom uvádějí, že by byli ochotni za prací dojíždět případně až do Brna, 

ale muselo by se jednat o práci „dobře zaplacenou“, aby se vyrovnaly náklady spojené 

s dojížděním. Z výpovědi respondentů vyplývá i určitá rezignovanost na možnost najít 

dlouhodobější práci a současně nízká aktivita práci skutečně hledat. Sociální dávky vytvářejí 

u části respondentů elementární pocit jistoty. I přes skutečnost, že sociální dávky ve 

spojitosti s dávkou v hmotné nouzi kryjí pouze náklady spojené s bydlením, je to pro část 

respondentů jistota, kterou jim v dnešní době zaměstnavatelé nejsou schopni dlouhodobě 

garantovat. 

 

„Zaměstnavatel vám slíbí dlouhodobou práci, vy se odhlásíte ze sociálky a zaměstnavatel 

vám za čtrnáct dní řekne, že mu nedošel materiál a že pro vás už práci nemá – pro vás 

začíná znovu to martýrium se sociálkou.“ 

 

Snaha respondentů najít si alespoň krátkodobou práci naráží na řadu bariér. Krátkodobé 

brigády podle respondentů neřeší dlouhodobě jejich problém. Uvádí však, že kdo skutečně 

pracovat chce, brigádu si na Ivančicku najde. V létě jsou možnosti najít nárazovou práci 

podle respondentů větší než přes zimní období. 

 

Limitem pro možnost najít si trvalé zaměstnání je podle respondentů především: 

- obecně - nedostatek pracovních míst 

- vyšší věk některých respondentů 

- absence kvalifikace části respondentů (je vyžadován výuční list, vzdělání) 

- zdravotní problémy a handicapy 

- trestní minulost 

- problémy s alkoholem  

- rasové předsudky 

 



„Mám problém s trestním rejstříkem.“ 

 

„Zaměstnavatelé dávají přednost mladším.“ 

 

 „Zaměstnavatele nezajímá, co umíte, ale to, na co máte papír. Je nezajímá, že zednickou 

práci umíte, ale chtějí vidět papír, že jste vyučený.“ 

 

Problém č. 3 - Informační potřeby 

Většina respondentů nepociťuje absenci informací spojených se sociálními službami, sociálními dávkami apod. Nejčastěji se 

dozvídají o těchto možnostech zprostředkovaně (mezi sebou), z velké části na odboru sociálních věcí a v dílčích případech také 

na jiných úřadech (úřad práce apod.). V jednom případě využívá respondent při hledání práce internet v místní knihovně nebo 

jiní např. inzeráty v novinách. 

 

Pociťují však nedostatek informací, který souvisí s možnostmi přivýdělku, pracovního 

uplatnění, ale také právního poradenství, finančního poradenství při zadlužení, dluzích na 

alimentech apod. 

 

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 apod. 

 

 „Poradit potřebuje každý, ale potřebujete kontakty. Všechno se dá řešit, ale musíte mít 

kontakty – známé, kteří by vám poradili, na koho se obrátit když potřebujete pomoc.“ 

 

„Potřebujete poradit, jak najít zaměstnání, ve finančních věcech, v právních věcech. Kdyby tu 

bylo nějaké poradenství, bylo by to dobré, byla by možnost většího výběru.“ 

„Mohli by tu být kurátoři jako např. v Brně nebo něco takového. V Brně vám ve všem poradí.“ 

 



„Když máte problém a jdete za právníkem, musíte zaplatit. Kdyby tady byl někdo, kdo by 

vám poradil zadarmo, tak by to bylo dobré.“ 

 

„Určitě by se poradenství využívalo. Těch lidí, kteří ho budou potřebovat, bude do budoucna 

určitě přibývat.“ 

 

VIII. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 

 
VIII.1 POPIS A STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY 

Sběr dat probíhal formou dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku. 

Dotazováno bylo celkem 49 respondentů - seniorů. 

 

VIII.2 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Věk respondentů: 

Průměrný věk respondentů byl 80 let. 

 

Obec, ve které jsou respondenti přihlášeni k trvalému pobytu: 

VE KTERÉ OBCI (MĚSTĚ) JSTE PŘIHLÁŠEN(A) K 

TRVALÉMU POBYTU? 

Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. 

Absolutní hodnoty 

Ivančice 37 

Dolní Kounice 6 

Oslavany 
2 

Mělčany 1 

Neslovice 1 

Budkovice 
1 

Hrubšice 1 

 

Prostředí, ve kterém respondenti žijí 



Polovina dotázaných seniorů (51 %) žije v domově s pečovatelskou službou - a další téměř 

polovina respondentů (49 %) žije v domácnosti – v rodinném domě nebo bytě. Názorně tuto 

skutečnost dokumentuje také následující graf. 

 

 

Senioři žijící v domě s pečovatelskou službou Ivančice.  

V průměru respondenti v DPS žijí 8,8 let. Osm seniorů se o možnosti bydlení v zařízení 

dozvědělo od svých známých, pět seniorů o službě vědělo, protože jsou místní, čtyřem 

seniorům o možnosti bydlet v zařízení řekla nejbližší rodina, tři se o službě dověděli z médií 

a třem seniorům o možnosti ubytování poskytli informace zaměstnanci městského úřadu.  

S vyřizováním záležitostí ohledně umístění do domova s pečovatelskou službou jim ve 

většině případů nikdo nepomáhal, zvládli si veškeré záležitosti vyřídit sami. Ve čtyřech 

případech jim s vyřizováním pomohla rodina a v pěti případech Městský úřad Ivančice. 

 

Využívání pomoci v případě problémů a potíží 

1. Nejčastěji senioři na volnou otázku ohledně využití pomoci jiných osob uvedli, že využívají 

pomoci rodiny a profesionálních pečovatelek. 

2. S problémy a potížemi šesti respondentům pomáhají zaměstnanci zařízení (zejména 

zdravotní personál a profesionální pečovatelé) a šesti respondentům jejich nejbližší rodina. 

V menším počtu odpovědí respondenti uvedli, že se snaží být samostatní.  

Využívání pomoci jiných osob 

V domácím 
prostředí - rodinný 

dům, byt. 
49% 

V domácím 
prostředí - DPS 

51% 

V jakém prostředí žijete? 

Graf: AUGUR 



Většina respondentů využívá pomoc jiných osob při mimořádném úklidu (83,3 %), dále pak 

pomoc dopravit se k lékaři (57,4 %), při běžném úklidu (46,9 %) a zajištění stravy (45,8 %). 

Podrobnější výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. 

 

S osobní hygienou, oblékáním apod. seniorům pomáhají nejčastěji členové nejbližší rodiny a 

dále pak zaměstnanci zařízení DPS. 

8,0% 

18,8% 

36,7% 

39,6% 

45,8% 

46,9% 

57,4% 

83,3% 

14,6% 

4,2% 

22,4% 

31,3% 

46,9% 

25,0% 

31,3% 

24,5% 

29,8% 

21,0% 

85,4% 

95,8% 

69,4% 

50,0% 

16,3% 

35,4% 

22,9% 

28,6% 

12,8% 

14,6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Masáže, rehabilitace, cvičení. 

Doprava nebo doprovod za zálibami, kulturou, zábavou 
apod. 

Osobní hygiena, oblékání apod. 

Drobná zdravotní ošetření (převazy, injekce, měření tlaku). 

Pomoc s drobnými opravami. 

Pomoc při zařizování na úřadech, na poště - vyplňování 
formulářů. 

Zajištění stravy (dovoz obědů, donáška nákupů) 

Pomoc s běžným úklidem. 

Pomoc dopravit se k lékaři nebo na úřad. 

Pomoc s mimořádným úklidem (mytí oken, věšení záclon). 

Graf: Augur Consulting 

Využíváte pomoc jiných osob při…? 

Ano, zcela Ano, částečně Ne, nevyužívám 



V jedné třetině odpovědí respondenti uvedli, že jim při zajištění stravy pomáhají zaměstnanci 

samotného zařízení formou dovozu či donášky jídla, nebo jídelny přímo v zařízení. Ve 

čtvrtině případů respondentům zajišťují oběd rodinní příslušníci. 

S běžným úklidem pomáhají více než jedné čtvrtině respondentů zaměstnanci zařízení, ve 

kterém žijí, jedná se zejména o údržbu, úklid, drobné opravy a praní prádla. V další čtvrtině 

případů respondentům pomáhají členové nejbližší rodiny nebo partner. Čtvrtina respondentů 

využívá k této pomoci personál a profesionální pečovatelky. Ostatní senioři využívají pomoci 

širší rodiny. 

S mimořádným úklidem se respondenti nejčastěji (41,5 %) obracejí na zaměstnance  DPS 

jedná se zejména o údržbu, úklid, opravy a praní prádla. Dále pak na svou rodinu a na 

profesionální pečovatelky. 

V téměř polovině odpovědí senioři uvedli, že s drobnými opravami jim pomáhají nejčastěji 

členové nejbližší rodiny, ve více než čtvrtině případů pracovníci zařízení. V dílčích případech 

se respondenti obrací na své známé, sousedy a kamarády. 

Více než čtyřem pětinám respondentů provádí drobná ošetření zdravotní personál zařízení, 

lékaři a profesionální pečovatelky. Respondenti se v dílčích případech obrací také na svou 

rodinu. 

V téměř dvou třetinách odpovědí senioři uvedli, že jim pomáhá s vyřizováním na úřadech 

jejich nejbližší rodina nebo partner. Dále se pak respondenti obracejí na profesionální 

pečovatele nebo jiné zaměstnance zařízení. 

Dopravu k lékaři nebo na úřad zajišťují respondentům ve více než jedné třetině případů 

zaměstnanci zařízení nebo sanitní služba. Dále pak nejbližší rodina a partner. 

Za zálibami, kulturou nebo zábavou respondenti ve většině případů nejezdí. Dva respondenti 

uvedli, že je doprovází pracovníci zařízení. 

Masáže nebo rehabilitační cvičení respondenti provádějí ve většině případů za pomoci 

zaměstnanců zařízení – zdravotnického personálu, profesionálních pečovatelek, masérů a 

cvičitelek. Na tuto otázku však odpovědělo pouze šest dotázaných respondentů. 

Jedenáct respondentů uvedlo, že využívají také dalších služeb např. kadeřnictví, pedikúry, 

doprovodu na procházkách. S těmito činnostmi jim nejčastěji pomáhají profesionální 

pečovatelky a jiní zaměstnanci zařízení.  

 

 

 



Služby, které existují, ale respondenti je nemohou z nějakého důvodu využívat. 

Většina respondentů (96 %) uvedla, že nemá zájem využívat další službu. Pouze dva 

respondenti uvedli, že by měli zájem využívat pečovatelskou službu o víkendech a svátcích. 

 

 

Respondenti nevyužívají tuto službu z důvodů nesplnění podmínek a zdravotnímu stavu.  

 

 

 

 

Ano 
4% 

Ne 
96% 

Chtěli byste využívat nějaký jiný druh pomoci 
(případně konkrétní službu), o které víte, že 
existuje (je zřízena), ale z nějakého důvodu 

nemůžete? 

Graf: AUGUR 



Téměř tři čtvrtiny seniorů (73 %) se domnívají, že ví, kam se obrátit v případě, že by chtěly 

využít novou službu. Názorně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. 

 

 

Téměř tři pětiny dotázaných (57,1 %) by se obrátily na profesionální pečovatelku a čtvrtina 

(25,7 %) respondentů by se obrátila na zdravotní personál. Ostatní odpovědi byly uvedeny v 

jednotlivostech. 

Ano 
74% 

Ne 
27% 

Víte, kam se obrátit v případě, že byste chtěl(a) 
využít nějakou novou službu - nějaký nový druh 

pomoci? 

Graf: AUGUR 



Více než osm z deseti respondentů (84 %) ví, na koho se obrátit v případě, že potřebují 

pomoci. Názorně výsledky dokumentuje následující graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 
84% 

Ne 
2% 

Nevím 
8% 

Jiná odpověď 
6% 

Víte, kam se obrátit, když potřebujete pomoci? 

Graf: AUGUR 



Více jak čtyři pětiny (84 %) respondentů uvedly, že ví, kam se obrátit, když potřebují řešit 

nějaké obtíže, ví, kde jim poskytnou potřebné informace. 

 

 

 

Jako nejčastější problémy, které respondenti řeší, uvedli zejména: zdravotní potíže, 

vyřizování na úřadech, problémy s bydlením, problém s odhlášením telefonu, pomoc při 

větších opravách na domě, postupná ztráta zraku, pomoc při zajištění kompenzačních 

pomůcek podle toho, co se vyskytne apod. 

 

 

 

 

 

 

Ano 
84% 

Ne 
16% 

Víte, kam se obrátit, když potřebujete řešit nějaké obtíže, 
víte, kde Vám poskytnou potřebné informace? 

Graf: AUGUR 



Ochota respondentů dojíždět za službou (druhem pomoci) v případě, že by nebyla 

dostupná v rámci města 

Téměř tři čtvrtiny dotázaných seniorů (72 %) by nebyly ochotny za službou dojíždět, měla by 

být poskytována v místě jejich bydliště. Pouze desetina respondentů (10 %) by byla ochotna 

za službou dojíždět. Podrobnější výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. 

 

V možnosti „jiná odpověď“ senioři uvedli, že sami by nebyli schopni dojíždět. Dojíždění za 

službou by bylo možné jen s doprovodem. Dojíždění je zcela irelevantní z důvodu 

zdravotních problémů některých respondentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochota platit za pomoc (službu), o kterou by měl respondent zájem 

Ano, do krajského 
města. 

6% 

Ano, ale pouze do 
spádového města. 

4% 

Ne, za pomocí 
(službou) nejsem 

ochotný(á) 
dojíždět, měla by 
být poskytována v 

místě bydliště. 
71% 

Jiná odpověď 
19% 

V případě, že by Vámi požadovaný druh pomoci 
(služba) nebyl(a) dostupný(á) v rámci Vašeho města, 

jste ochoten(a) za službou dojíždět? 

Graf: 



Téměř třetina dotázaných seniorů (31 %) je ochotna za služby platit plnou cenu. Podrobnější 

výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. 

 

V možnosti „jiná odpověď" tři senioři uvedli např. "ano, ale podle toho, kolik by to stálo", 

"nemohla bych doplácet, platím dost za léky".  

 

Preference způsobu pomoci a péče mezi respondenty 

Více jak dvě třetiny dotázaných seniorů (68 %) uvedly, že kdyby si mohly vybrat, žily by 

v domácím prostředí s využitím služeb profesionálů. Desetina respondentů (10 %) by 

preferovala žít v domácnosti se svojí rodinou a další desetina (10 %) žít v sociálním zařízení.  

V této otázce respondenti odpovídali na otázku, kdyby si mohli vybrat, kde by chtěli žít a jaké 

formě péče o svoji osobu by dali přednost. Jednalo se tedy o přání a touhy seniorů, ne o 

výpovědi, které by se mohly stát reálnými.  

 

Ano, jsem 
ochoten/a platit 

plnou cenu. 
31% 

Ano, jsem 
ochoten/a si 

částečně doplatit. 
17% 

Ne - měla by být 
poskytována 

zdarma. 
12% 

Jiná odpověď. 
15% 

Nevím, nedokáži 
odpovědět. 

25% 

V případě, že byste o tuto pomoc (službu) měl/a zájem, 
jste ochoten(ochotna) ji platit? 

Graf: AUGUR 



Podrobnější výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. 

 

 

 

 

V možnosti „jiná odpověď“ respondenti uváděli např. "záleží na okolnostech", "chtěl bych žít 

v domácím prostředí za pomoci rodiny i profesionálů" apod. 

 

 

 

Služby pro seniory ve městě Ivančice a blízkém okolí 

Většina dotázaných seniorů (85,4 %) zastává názor, že by měl být v Ivančicích vybudován 

domov pro seniory. Pouze jeden z dotázaných respondentů si myslí, že ne. 

Žít v domácím 
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rodinných 
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V případě, že byste si mohl(a) vybrat, jakému způsobu 
pomoci a péče o Vaši osobu byste dal(a) přednost? 

Graf: AUGUR 



 

 

Více než polovina respondentů (56 %) by případně chtěla v domově pro seniory žít. Jedna 

pětina respondentů by v domově důchodců žít nechtěla, jedna desetina seniorů neví nebo 

nedokáže odpovědět. 

 

S přecházejí otázkou, kde respondenti měli určit, jaký způsob péče o jejich osobu by 

preferovali, zde vidíme výraznou disproporci v podílu osob, které by chtěly žít v domově pro 

seniory. Tento nesoulad může být dán tím, že otázka změřená na bydlení v domově pro 

seniory se zaměřuje na reálné potřeby seniorů. Touhou seniorů by mohlo být sice bydlení ve 

vlastní nemovitosti, ovšem senioři si mohou být vědomi toho, že jejich zdravotní stav, rodinné 

problémy nebo finanční problémy jim tohoto přání neumožňují dosáhnout. Současně také 

senioři mohou brát v potaz svoji budoucí zdravotní situaci a mohli tak své odpovědi 

vztahovat na budoucnost, kdy by mohly tuto služby potřebovat. A tak proklamují, že by 

v tomto zařízení byli ochotni žít, kdyby jejich zdravotní stav tento pobyt vyžadoval. 

Ano 
85% 

Ne 
2% 

Nevím, nedokáži 
posoudit 

14% 

Myslíte si, že by ve městě Ivančice nebo v blízkém okolí 
měl být vybudován domov pro seniory? 

Graf: AUGUR 



 

Jako "jinou odpověď "senioři uvedli např. :při zhoršení zdravotního stavu bych do domova 

šel", "až nebudu soběstačná", "jsem zvyklá v DPS", "kdyby se zhoršil zdravotní stav, tak 

bych musela“, „ano, ale pouze sama na pokoji", "zatím ne", "v budoucnosti" apod. 
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Ne 
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Nevím, nedokáži 
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Jiná odpověď 
14% 

V případě, že by ve městě Ivančice nebo v blízkém okolí 
byl vybudován domov pro seniory, chtěl(a) byste zde žít? 
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Odlehčovací služba ve městě Ivančice 

Pouze čtyři dotazovaní respondenti odpověděli, že ví, jaké služby poskytuje "odlehčovací 

služba". 

 

Na otázku, zda by takovou službu využívali, odpověděla téměř jedna třetina respondentů (31 

%) že ano, téměř dvě pětiny respondentů (38 %) by službu nevyužívaly, zbytek respondentů 

neví nebo nedokáže posoudit, zda by službu využívali.  
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Příspěvky na péči 

Dvě třetiny dotázaných seniorů (67 %) pobírají příspěvek na péči, zatímco jedna třetina 

respondentů (33 %) jej nepobírá. 

 

Výše pobíraného příspěvku na péči 

Dvě pětiny dotázaných seniorů (41,9 %) dostávají příspěvek na péči ve výši 2 000 Kč. 

Třetina respondentů (32,3 %) dostává příspěvek středně těžké závislosti. Vyšší příspěvky 

pobírá zhruba čtvrtina dotázaných seniorů (25,8 %). 
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V jaké výši příspěvek pobíráte? 
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Osoby, se kterými respondenti žijí 

Více jak dvě třetiny respondentů (67,3 %) žijí sami. Téměř čtvrtina dotázaných seniorů (24,5 

%) žije s partnerem/partnerkou. Skoro dvě třetiny respondentů (64,5 %) žijí v blízkosti 

rodinných příslušníků. 
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POSTŘEHY A PŘIPOMÍNKY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU DOTAZOVÁNÍ 

SENIORŮ 

 Respondenti by si přáli, aby autobusová zastávka byla blíže domu s 

pečovatelskou službou. 

 Chybí kulturní vyžití pro seniory v Ivančicích a okolí. 

 Zprostředkovat kontakt mezi seniory navzájem (i těm, kteří nebydlí v DPS). 

 I nepohyblivým seniorům zajistit nějaký společenský kontakt. 

 Uvítali by 1x týdně autobus od DPS do Brna (na nákupy). 

 Uvítali by v domě s pečovatelskou službou profesionální pečovatelku přes 

noc. Když je někomu špatně, nedokáže si zavolat pomoc, nedokáže ani vytočit 

telefonní číslo. 

 Uvítali by nějaké cvičení v domě s pečovatelskou službou a lepší vybavení 

tělocvičny. 

 



IX. 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. 

 



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 ví, 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.   

Maminky by chtěly s městem vyjednat plakátovací plochu do průjezdu pod Houpačkou, kde 

by různé organizace např. dům dětí a mládeže, škola apod. mohly inzerovat, jaké akce pro 

děti a rodiče chystají, a další zajímavé informace o dění ve městě a blízkém okolí. Také by 

rády projednaly možnost vytvořit ve dvoře Houpačky víceúčelové hřiště a vyvěsit z oken 

Houpačky plakáty s programem, aby přilákaly více lidí. 

Další věcí, se kterou se maminky potýkají, je nemožnost plavání s malými dětmi. Přivítaly by, 

kdyby jim město v rámci svých kompetencí s touto potřebou pomohlo. 

Maminky si stěžovaly na nedostatek hřiští. 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.  

 


