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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. V  roce 2013 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, probíhal v součinnosti s plánováním sociálních služeb
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tento byl v roce 2017 aktualizován. V roce 2019 započaly
práce, průzkumy a zjišťování informací  na realizaci plánu na léta 2020-2023.

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.
Síť sociálních služeb musí být tvořena od úrovně obcí, kde je možné nejsnáze zjišťovat potřeby
uživatelů, které by mohly být prostřednictvím sociálních služeb uspokojeny a na jejichž základě by měl
vznikat zárodek sítě služeb.

Cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb je tedy na základě poznatků od jednotlivých
aktérů v sociální oblasti a na základě pravidelného vyhodnocování potřebnosti v sociální oblasti v
návaznosti na změny sociálních jevů, demografického vývoje, sociálně ekonomické situace atd.
optimalizovat síť 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, a hlavně při realizaci činností směřujících k rozšíření nabídky služeb,
zvyšování jejich efektivity, dostupnosti apod.

2. METODY ZPRACOVÁNÍ

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 stejně jako v původních realizacích komunitních plánů
dotazníkový průzkum mezi starosty obcí regionu a zjišťování mezi poskytovateli sociálních služeb,
průzkum zájmu o pobytové zařízení pro seniory v městě Ivančice a také výstupy odborného průzkumu
„ Analýza deklarovaného rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji “ zpracované jako dílčí
součást projektu s názvem „Analýza potřebnosti sociálních služeb v JmK“, kterou realizovala firma
Augur  Consulting s.r.o., Brno, separátní výstup je součást tohoto dokumentu.

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.
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS

Zastupitelstvo města Ivančice

Rada města Ivančice

Řídící výbor KPSS
Růžena Horáková – zastupitelka Města Ivančice                tel. 602 842 403
Bc. Šárka Štěrbová – vedoucí PS Ivančice  tel. 546 123 402
E. Ošmerová , DiS.– koordinátor prorodinné politiky                       tel. 546 419 493
Ing. Bohumil Smutný –  manažer CSS mikroregionu                        tel. 602 551 801
Mgr. Vladimír Surovčík, MBA – vedoucí OSV MěÚ Ivančice tel. 546 419 490

Koordinátor KPSS
Mgr. Vladimír Surovčík, MBA surovcik@muiv.cz tel. 546 419 490

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 potřebnosti sociálních služeb v JmK“, kterou realizovala firma Augur  Consulting s.r.o., Brno,

Český statistický úřad v Brně

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

Dotazníkový průzkum -starostové obcí regionu

                                        -zájem o pobytové zařízení pro seniory Ivančice

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
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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.
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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.

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.
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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 31. 12. 2018 žilo 24 378 obyvatel, viz. tab.č.1.

Tab. č. 1 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2018

Kód území Název SO ORP Počet obyvatel Průměrný věk

celkem muži ženy celkem muži ženy

6208 Ivančice 24 378 12 138 12 240 42,3 41,0 43,5

Zdroj: ČSÚ, www. czso.cz
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Tab. č. 2: Vybrané ukazatele za správní
obvod Ivančice v letech 2010–2018

UKAZATEL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet obcí 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Počet částí obcí 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Počet základních sídelních jednotek 42 45 44 44 44 44 44 44 44
Počet katastrálních území 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Počet obcí se statutem města 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Počet obcí se statutem městyse - - - - - - - - -
POZEMKY
Výměra v ha (k 31. 12.) 17 233 17 234 17 238 17 238 17 241 17 250 17 249 17 253 17 253

zemědělská půda 9 370 9 352 9 355 9 357 9 357 9 348 9 348 9 352 9 350
lesní pozemky 5 785 5 785 5 788 5 790 5 791 5 793 5 792 5 792 5 792
zastavěné plochy 315 316 317 318 317 316 316 317 318

Hustota zalidnění (osoby/km2) 137,6 139,5 139,5 139,2 139,2 139,1 140,0 140,6 141,3
OBYVATELSTVO
Počet obyvatel (k 31. 12.)1) 23 718 24 037 24 042 23 993 23 996 23 994 24 150 24 251 24 378
Živě narození 281 223 213 214 258 225 252 247 274
Zemřelí celkem 260 224 230 255 245 247 207 233 239

podíl zemřelých na novotvary (%) 24,2 29,9 28,7 27,1 29,0 24,7 26,1 29,6 26,4
podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy (%) 50,4 50,9 47,4 46,3 42,9 49,8 44,9 42,5 40,6
podíl zemřelých na nemoci dýchací soustavy (%) 3,5 4,5 2,6 5,5 2,9 4,9 4,3 4,7 7,1

Přirozený přírůstek obyvatel (narození - zemřelí) 21 -1 -17 -41 13 -22 45 14 35
Přistěhovalí 445 464 427 449 395 457 486 449 480
Vystěhovalí 571 375 405 457 405 437 375 362 388
Přírůstek obyvatel stěhováním
   (přistěhovalí - vystěhovalí) -126 89 22 -8 -10 20 111 87 92
Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel -105 88 5 -49 3 -2 156 101 127
Sňatky 75 91 84 95 101 102 108 129 132
Rozvody 73 56 65 69 49 75 65 75 52
Potraty 69 80 82 87 75 88 88 80 82
Průměrný věk mužů (roky) 39,2 39,5 39,8 40,2 40,3 40,6 40,7 40,9 41,0
Průměrný věk žen (roky) 41,9 42,0 42,2 42,5 42,7 42,9 43,1 43,3 43,5
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%) 15,5 15,8 16,4 16,9 17,5 17,8 18,4 18,9 19,3
Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let
   na 100 dětí ve věku 0–14 let) 106,5 108,1 111,5 115,4 117,2 119,1 121,3 123,4 123,2
NEZAMĚSTNANOST (dle MPSV k 31. 12.2))
Uchazeči o zaměstnání evidovaní úřadem práce 1 393 1 176 . 1 480 1 299 1 006 827 493 356

dosažitelní (%) 99,1 99,6 . 99,7 99,8 99,8 99,4 99,0 84,6
osoby se zdravotním postižením (%) 17,6 18,5 . 16,1 17,2 20,5 24,1 26,4 19,9
absolventi (%) 7,8 7,0 . 8,2 7,0 5,4 4,1 5,1 4,8
osoby s délkou evidence nad 12 měsíců (%) 33,9 37,0 . 41,6 45,2 45,4 41,4 29,6 18,8

Pracovní místa v evidenci úřadu práce 30 316 . 303 47 104 123 94 180
Počet uchazečů na 1 pracovní místo v evidenci ÚP 46,4 3,7 . 4,9 27,6 9,7 6,7 5,2 2,0
Podíl nezaměstnaných osob (%) 3) 8,33 7,01 . 8,90 7,89 6,19 5,10 3,04 1,89
BYTY
Dokončené byty 42 47 85 60 42 43 79 70 110
Dokončené byty na 1 000 obyvatel 1,8 2,0 3,5 2,5 1,8 1,8 3,3 2,9 4,5
Podíl bytů dokončených v rodinných domech (%) 90,5 85,1 58,8 51,7 81,0 93,0 53,2 67,1 69,1
Průměrná obytná plocha 1 dokončeného bytu (m2) 85,5 85,7 76,2 76,3 93,2 90,8 67,6 71,1 72,6

1)  od roku 2011 byly do počtu obyvatel promítnuty výsledky SLDB 2011
2)  v roce 2013 uvedeny údaje k 31.3. 2014
3) podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15 až 64 let na počtu
obyvatel stejného věku; ukazatel je používán od roku 2012
časová řada byla zpětně dopočtena do roku 2005)

Z tabulky č. 2 vyplývá, že populace ORP Ivančice stárne, průměrný věk mužů i žen se zvýšil za posledních
8 let téměř o 1,7 roku, index stáří za stejné období dosáhl hodnoty 123,2 oproti výchozí hodnotě 106,5.

Uchazečů o zaměstnání rok od roku klesá, celková míra nezaměstnanosti se v roce 2018 oproti roku
2010 snížila z 8,3 na 1,89.
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Graf č. 1: Počet uchazečů o práci a z toho osoby registrované na úřadu práce déle než
12 měsíců v letech 2016–2018 – ORP Ivančice.

Zdroj dat: ÚP. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2018.)           Graf AUGUR Consulting

Tab. č. 3: Pohyb obyvatelstva v ORP Ivančice
Průměrný věk obyvatel vykazuje mírně progresivní tendenci. Podrobné informace jsou uvedeny
v následující tabulce.

Tabulka č. 3: Základní demografické údaje v letech 2014–2018 – ORP Ivančice.
Stav obyvatel k 31.12. 2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem 23 996 23 994 24 150 24 251 24 378
Podle

pohlaví
muži 11 905 11 905 11 978 12 056 12 138
ženy 12 091 12 089 12 172 12 195 12 240

Ve věku (let) 0-14 3 579 3 593 3 667 3 721 3 814
15-64 16 224 16 120 16 034 15 940 15 866

65 a více 4 193 4 281 4 449 4 590 4 698
Průměrný věk 41,5 41,8 41,9 42,1 42.5

Zdroj dat: ČSÚ. (Údaj je platný k 31. 12. 2018.) Tabulka AUGUR Consulting

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 2023, 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.
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Celkový počet obyvatel SO ORP Ivančice (17 obcí) je 24 378 osob (k 31. prosinci 2018). Téměř polovina
z nich žije v samotných Ivančicích (9 617 obyvatel). Přirozený přírůstek obyvatel má stoupající
tendenci, za rok 2018 měl SO ORP Ivančice tento ukazatel na hodnotě + 35.

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.

Sociálně demografické ukazatele

Ve správním obvodu ORP Ivančice bylo ke dni 31. 12. 2018 přihlášeno k trvalému pobytu1 celkem 24
378 obyvatel, z toho bylo 12 138 mužů a 12 240 žen2. V období let 2015–2018 lze identifikovat
průběžný mírný nárůst počtu obyvatel. Podrobné informace dokumentuje následující graf.

Graf č. 2: Počet obyvatel v letech 2015–2018 – ORP Ivančice.

Zdroj dat: ČSÚ. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2018. Údaje jsou v absolutních číslech.)

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 potřebnosti sociálních služeb v JMK- separátní zpráva -ORP Ivančice“

Závěrečnou zprávu průzkumu pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ivančice je přílohou
tohoto dokumentu. Zde uvádíme její část VI.2. : Institucionálně deklarovaná potřebnost z pohledu ORP.
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Institucionálně deklarovaná potřebnost z pohledu ORP Ivančice

Jak již uvádíme výše, jednotlivá ORP si v rámci procesu KPSS zajišťují vlastní empirické poznatky a
realizují řadu analýz, výzkumů a studií s cílem identifikovat potřeby v sociální oblasti na území obce
s rozšířenou působností. Existuje tedy významný předpoklad, že institucionálně deklarované
potřeby v sociální oblasti3 jsou ze strany jednotlivých ORP Jihomoravského kraje vysoce relevantní.

Pro účely identifikace institucionálně deklarované potřebnosti v sociální oblasti z pohledu jednotlivých
ORP byl připraven ve spolupráci s konzultační skupinou Jihomoravského kraje zjišťovací nástroj –
dotazník. Jednotlivé otázky a položky v dotazníku měly zodpovědět kompetentní zástupci4 všech 21
ORP Jihomoravského kraje včetně Statutárního města Brna.

Zjišťovací nástroj kumuloval řadu otázek a položek, které se vztahovaly k identifikaci neuspokojených
potřeb jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních služeb na území ORP, ale také hodnocení
rozsahu a kvality spolupráce obcí III. typu s obcemi menšími5, dále také výši a strukturu výdajů obcí III.
typu do sociální oblasti a případný podíl obcí I. a II. typu na financování sociálních služeb sdílením
finančních prostředků s obcí III. typu. Zjišťovací nástroj vyplnily všechny ORP v Jihomoravském kraji.

Níže uvedené tabulky dokumentují institucionálně deklarovaný pohled na potřebnost v sociální
oblasti u jednotlivých cílových skupin v ORP Ivančice. Dovolujeme si upozornit, že se jedná o potřeby
tzv. nezajištěné6.

Jak vyplývá z níže uvedených tabulek, ORP Ivančice uvádí neuspokojené potřeby u tří cílových skupin.

Tabulka č. 1: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny senioři.
Cílová skupina Nezajištěné

potřeby u dané
cílové skupiny

Možné kroky pro
zajištění potřeby

Současné
nakládání

s nezajištěnou
potřebou

Doporučení pro
JMK

Senioři
Domov pro

seniory/domov se
zvláštním
režimem.

Ve spolupráci
s JMK v našem
regionu zřídit.
V KPSS od r.

2008.

Umísťováním i
mimo kraj,
využívání

neregistrované
služby

s charakterem
odlehčovací

služby.

Kraj uvádí, že
v JMK je dostatek
těchto lůžkových
zařízení, ale nám
neustále chybí!
Dlouhé čekací

doby.
Zdroj: ORP. Tabulka AUGUR Consulting

3 Potřeby deklarované ze strany ORP.
4 Dotazník byl zaslán k vyplnění vedoucím Odborů sociálních věcí jednotlivých ORP.
5 Obce I. a II. typu na území ORP.
6 Potřeby, které nejsou naplněné, schází. Bylo by žádoucí je řešit.
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Tabulka č. 2: Nezajištěné potřeby u cílové skupiny rodiny s dětmi.
Cílová skupina Nezajištěné

potřeby u dané
cílové skupiny

Možné kroky pro
zajištění potřeby

Současné
nakládání

s nezajištěnou
potřebou

Doporučení pro
JMK

Rodiny s
dětmi

Azylový dům pro
matky, otce

s dětmi.

V KPSS od roku
2013, spíše pro
několik regionů
Brno-venkova.

Čekáme na
umístění našich
matek v Brně

nebo ještě dál.

-

Zdroj: ORP. Tabulka AUGUR Consulting

Tabulka č. 3: Nezajištěné potřeby u jiné cílové skupiny – nízkopříjmoví senioři a osoby zdravotně
postižené.

Cílová skupina Nezajištěné
potřeby u dané
cílové skupiny

Možné kroky pro
zajištění potřeby

Současné
nakládání

s nezajištěnou
potřebou

Doporučení pro
JMK

Nízkopříjmoví
senioři a

osoby
zdravotně
postižené

Pobytové zařízení
pro nízkopříjmové

seniory či
zdravotně
postižené.

Nadregionální.
Není jak –

ubytovna nezajistí
péči.

Zřídit toto
specifické zařízení
pro celý JMK jako

příspěvkovou
organizaci kraje.

Zdroj: ORP. Tabulka AUGUR Consulting
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6. 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.

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).

Počet dotazníků: 17 Počet odpovědí: 17

Vyhodnocení malého dotazníku pro starosty 17 obcí ORP Ivančice

r.2019

Pro objektivní zjištění situace v oblasti sociálních služeb v regionu bylo provedeno malé
dotazování vedení radnic 17 obcí ORP Ivančice. Dotazník měl za cíl zjistit jaké služby jsou nyní
využívány, jaké služby dle vedení obcí chybí v regionu, aby byly pro občany ve  složité sociální
situaci dostupné ( pro mnohé, zvláště zdravotně indisponované, služba se sídlem v Brně není
službou dostupnou).

Dále se  v dotazníku vedení obcí  vyjadřovalo k tomu, zda chybí sociální byty pro mladé a
seniory  a dále kolik prostředků z jejich rozpočtu vydávají na sociální účely. V mnohých obcích
je tato částka nulová nebo téměř nulová. Město Ivančice v roce  2018 vydalo na sociální účely
1,85 % z celkového rozpočtu.

Výsledky tohoto malého průzkumu v podstatě potvrdily naše očekávání.

V malých obcích nejsou využívané žádné sociální služby, kromě sporadických případů
pečovatelské služby z Ivančic nebo z Charity Rajhrad. Všeobecně zde nevzniká nějaká zvýšená
potřeba služeb, což si vysvětlujeme tím, že na malých obcích stále ještě funguje tzv. široká
rodina či sousedská výpomoc. Oba tyto prvky se nám vytrácí s nárůstem velikosti obce, takže
ve větších obcích, již městech jako jsou Oslavany a  Dolní Kounice, je vidět zřetelně nárůst
potřeby sociálních služeb a to nejen pro seniory.

V bytové politice se téměř všechny obce shodují na potřebě startovacích bytů pro mladé
rodiny, potřeba sociálních  bytů pro seniory se ozývá opět pouze ve větších obcích.
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Statisticky lze vyhodnotit výsledky takto:

Nejvíce využívanou službou je pečovatelská služba - je nabízena a dle zájmu a potřebnosti
(nepříznivá sociální situace) poskytována občanům v ORP Ivančice (17 obcí včetně Ivančic),
tendence k navyšování potřeby.   53%

I sociální služba Denní stacionář je nabízena a dle zájmu a potřebnosti (nepříznivá sociální
situace) poskytována občanům v ORP Ivančice.  18%

Další služby jen okrajově jako raná péče, denní stacionář v Ivančicích, sociálně-
terapeutická dílna Střelice, ve větších obcích pak streetworker.

Chybějící sociální služby v regionu jsou: pobytové zařízení pro seniory ………  8 obcí (47%)

pobytová odlehčovací služba………… 8 obcí (47%)

                                                                               azylový dům pro matky s dětmi ……  2 obce(12%)

                                                                               sociální poradna …………………………..  2 obce(12%)

Při osobním jednáním na obcích regionu zaznělo, že chybí zařízení pro těžce nemocné
seniory zvláště ty s jakoukoli demencí, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou, tzn.
domov se zvláštním režimem.

Obce byly seznámeni s probíhající  transformací pečovatelské služby, s rozšířením služby i na večery,
svátky, víkendy, na její specializaci na péči přímo o člověka.

Díky domácí zdravotní péči, která se doplňuje s pečovatelskou službou lze opravdu udržet klienta
podstatně déle v přirozeném prostředí, mnohdy až do terminálního stavu. V letošním roce navýšený
příspěvek na péči u občanů nacházejících se v III. a IV. stupni závislosti je dalším krokem k dosažení
tohoto cíle.

Snaha udržet klienta v jeho přirozeném prostředí a všechny kroky výše uvedené, které k tomuto
směřují znamená však další okolnost, kterou nelze nevidět a kterou je třeba brát vážně. Populace
stárne, trend udržet klienta v domácím prostředí znamená nárůst osob pečujících, nárůst lidí, kteří 24
hod denně žijí ve stresu a nemají čas na sebe, na své problémy (často zdravotní), nemají čas na relaxaci,
na obnovu nejen fyzických, ale hlavně psychických sil  atd.

Proto jako  prioritu pro naše ORP pro r. 2020-23 vidíme vznik

· odlehčovací služby pobytové
· domova se zvláštním režimem

které budou kapacitně vyhovovat na současný stav potřeby s možností rozšíření v letech budoucích dle
potřeby regionu a možná i regionů sousedících. Obdobná zařízení nejsou ani v sousedním Moravském
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Krumlově,  v Rosicích chybí odlehčovací služby. Tyto služby v krajském Brně jsou určeny pro občany
Brna, možnost využití pro naše občany je mizivá, nehledě na to, že vzdálenost a dostupnost Brna
z našeho ORP není zrovna přehlédnutelný negativní faktor pro rodiny občanů umístěných v těchto
pobytových zařízeních.

Ostatní služby v regionu již fungující zachovat alespoň v současné kapacitě.

7. 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: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři,
rodiny s dítětem/dětmi

Spádovost: správní území ORP Ivančice
Max. kapacita: 11
Denní kapacita: 116/den

· 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: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
Spádovost: správní území ORP Ivančice
Maximální denní 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

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
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Spádovost: Jihomoravský kraj

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

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

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

Dotyk II. – raná péče
       Adresa: Vídeňská 11/127, 619 00 Brno
       Cílová skupina: rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra
       Spádovost: Jihomoravský kraj

Práh Jižní Morava – sociální rehabilitace
      Adresa: Tuřanská  199/12, 620 00  Brno
      Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
      Spádovost: Jihomoravský kraj

Oblastní charita Rajhrad – pečovatelská služba
      Adresa: Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61
      Cílová skupina : senioři a osoby zdravotně znevýhodnění

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.
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8. 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.

V roce 2019 byl celkový náklad na pečovatelskou službu 4 867 888,-Kč
Z toho
Uživatelé       18%
Dotace           23%
Obce                 9%
Zřizovatel      50%

V roce 2019 byl celkový náklad na denní stacionář 916.010,- Kč
Z toho
Uživatelé       29%
Dotace           28%
Obce                 7%
Zřizovatel      36%

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 mentálně a
zrakově postižené děti, děti s autismem, diecézní charita Brno - K-centrum Noe, Spondea Brno-krizové
centrum.

Vzhledem k finanční situaci v oblasti sociálních služeb je nutná regulace vzniku nových, nebo
rozšiřování stávajících služeb. Město Ivančice respektuje schválenou strategii Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, 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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9. 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.

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
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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.

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.
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C) NÁVRHOVÁ ČÁST

Kapitola nazvaná „Návrhová část“ je věnována prioritám a opatřením, které svou realizací přispějí ke
zvýšení úrovně a dostupnosti sociálních služeb v SO ORP Ivančice. Předkládané priority a opatření
vychází z několika skutečností. V úvahu byly brány výstupy všech šetření, názory členů řídícího výboru,
odhad demografického vývoje v regionu, výstupy z dotazníkových šetření mezi starosty obcí a
poskytovateli a „Analýzy potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb“, kterou provedl
Augur Consulting s.r.o. Brno.

První z navrhovaných priorit se vztahuje na zvýšení úrovně a dostupnosti nabídky v sociální oblasti SO
ORP Ivančice komplexně. Další priority a opatření jsou již vztaženy k jednotlivým oblastem péče a
cílovým skupinám, na které byla během zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb zaměřena
pozornost, tedy na děti a mládež, seniory, zdravotně postižené a osoby ohrožené sociální exkluzí.

PŘEHLED NAVRHOVANÝCH PRIORIT A OPATŘENÍ

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

Opatření 1.1 Spolupráce s JMK na KPSS

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

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

Priorita 2 Rozvoj služeb pro rodinu, děti a mládež

Opatření 2.1 Podpora nízkoprahově orientovaných mimoškolních aktivit dětí a mládeže

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

Opatření 2.3 Podpora terénního programu K-centra Noe Třebíč

Priorita 3 Udržet méně soběstačné osoby v jejich přirozeném prostředí

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

Opatření 3.2 Podpora setkávání seniorů

Priorita 4 Rozšiřování a zkvalitňování péče o seniory

Opatření 4.1 Výstavba domu se zvláštním režimem

Opatření 1.2 Zřízení odlehčovací služby pobytové
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1. PRIORITA 1 – Zvyšování efektivity v oblasti soc. sféry na území ORP Ivančice

Opatření 1.1  Spolupráce s JMK na KPSS

Účelem spolupráce mezi Jihomoravským krajem a obcí s rozšířenou působností Ivančice je
zefektivnění, rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím
procesu komunitního plánování. Konkrétně se jedná o zajištění komunitního plánování sociálních
služeb na úrovni obce s rozšířenou působností prostřednictvím následujících aktivit:
§ aktivní spolupráce s Jihomoravským krajem při zpracování podkladů a součinnosti při

sestavování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji a Akčních
plánů, tj. prováděcích materiálů

§ zpracování komunitních plánů v souladu s Metodikami pro plánování sociálních služeb MPSV,
§ vytvoření funkčních organizačních struktur a administrativního zázemí, včetně jmenování

pozice/funkce koordinátor KPSS v ORP
§ zajištění průběžného vzdělávání účastníků procesu,
§ spolupráce při Analýze sítě sociálních služeb a plánování finančních prostředků na území JMK

a nastavení a aplikaci Metodiky

Opatření 1.2  Zvýšení všeobecné informovanosti veřejnosti o sociálních službách

Průzkum realizovaný v rámci tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice
odhalil poměrně nízkou úroveň povědomí občanů o službách v oblasti sociální sféry. Velké spektrum
služeb je pro občany regionu zcela neznámé. Nedostatek povědomí o oblasti sociální sféry a malá
informovanost občanů o poskytovaných službách je jeden z nejpalčivějších sociálních problémů.

Většina občanů nepokládá pravděpodobně nedostatky ve svých znalostech o sociálních službách za
problém, který je nutné řešit. Zájem se často objeví až v krizové situaci, tedy ve chvíli, kdy již může být
pozdě. Informacím o problematice sociální sféry je však vhodné z preventivního hlediska věnovat
dostatečnou pozornost i v okamžiku, kdy potřeba znalosti sociální oblasti není pro člověka aktuální,
neboť právě sociální služby mohou uživatelům umožnit žít běžným životem i v případě, kdy jim v tom
nějaký stav či událost začne bránit.

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

službách a jejich poskytovatelích.
§ Intenzivněji využívat stávající informační zdroje - pravidelně nabízet prostor v obecních

zpravodajích, místní kabelové televizi, využívat internetové stránky jednotlivých obcí včetně
stránek Komunitního plánování v Ivančicích.

§ Rozšiřování informačních zdrojů včetně zvyšování jejich dostupnosti – navázat užší a
intenzivnější spolupráci s Centrem společných služeb mikroregionu  Ivančicko.

§ Soustavně aktualizovat veškeré informační materiály.

Realizátor: jednotlivé obce, poskytovatelé sociálních služeb a CSS Ivančicka

Předpokládané náklady : minimální

Termín realizace: průběžný termín realizace
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Opatření 1.3  Podpora komunikace mezi subjekty včetně navazování spolupráce mimoregionálními
poskytovateli sociálních služeb

Jedním z cílů střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je zmapovat síť sociálních poskytovatelů
a odhalit případné nedostatky ať už v podobě chybějících druhů služeb, tak v možném dublování
nabídky. Vzhledem k velikosti regionu a jednotlivých obcí lze spíše uvažovat s rizikem méně rozsáhlé
nabídky, která svým předmětem či kapacitami neodpovídá poptávce. O to větší návaznost a konzistenci
systému vzájemně se doplňujících služeb je třeba v regionu a jeho okolí zabezpečit. Vytvořená síť pak
bude schopna lépe, flexibilně a zároveň efektivně řešit obtížné životní situace potřebných osob,
popřípadě snižovat možnost opětovného vyvstání jejich problému v budoucnu.
Poskytované sociální služby v regionu je však nutné neustále přizpůsobovat potřebám a přáním
občanů. Docílit rozmanitosti nabídky, a tím možnosti využívat služby jednotlivě nebo v různých
kombinacích na tak malém území jako je SO ORP Ivančice, lze právě vzájemnou kooperací jednotlivých
organizací v regionu i za jeho hranicemi. Opatření je tedy zaměřeno na podporu zvýšení spolupráce,
avšak nejen mezi organizacemi regionálními, ale také těmi, které mají nadregionální působnost.

K centrum Noe Třebíč – terénní program Harm reduction
Terénní služba je lokalizována na podstatná centra drogově závislých v Ivančicích a Oslavanech. Práce
probíhá s uživateli ilegálních drog a případně s jejich rodiči. Smyslem práce je snižovat zdravotní rizika
užívání drog u uživatelů, ale také ochrana zdraví veřejnosti, motivace uživatelů k abstinenci, u
nitrožilních uživatelů drog výměna injekčních stříkaček a provádění testů na HIV a hepatitidu.

Práh jižní Morava ,z.ú.
Terénní služba sociální rehabilitace osob se závažným duševním onemocněním řeší zvláště
problematiku sociálního začleňování této cílové skupiny do společnosti, je nositelem edukace rodiny
a blízkých takto závažně nemocných apod. Služba, která dosud v regionu chyběla se v současné době
rozšiřuje a bude fungovat a poskytovat pomoc duševně nemocným a jejich rodinám v naší oblasti.
Služba velmi potřebná pro nejproblematičtější skupinu obyvatel z pohledu sociální práce.

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

zdravotnická zařízení).
§ Vytyčení chybějících sociálních služeb na území regionu.
§ Podnítit zájem mimoregionálních poskytovatelů sociálních služeb o potřeby občanů na

území SO ORP Ivančice.
§ Navázání spolupráce různých organizací nejen v podobě výměny zkušeností a poznatků, ale i

v rámci podpory a propagace nabídky svých služeb navzájem s cílem pomoci konkrétním
občanům v obtížných životních situacích.

§ Navázání spolupráce s okolními ORP
Realizátor: jednotlivé obce, poskytovatelé sociálních služeb a další organizace (NNO)
Předpokládané náklady: minimální, především v podobě lidských zdrojů
Termín realizace: průběžný termín realizace
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2. 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 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 zrekonstruovaný nízkoprahový FreeZ klub, je každodenně volně
přístupný všem dětem, je zde organizovaná nejen každodenní zábava (biliár, fotbálek, televize,
počítačové hry) pro děti teenagerovského věku, ale i přednášky, besedy, filmové večery, soutěže,
turnaje, diskotéky, hip hop párty, cestovatelské besedy, koncerty atd.

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.

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

Předpokládané náklady: nelze uvést náklady na veškeré volnočasové aktivity.

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

Termín realizace:  průběžně
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Opatření 2.2   Udržení terénních programů služeb rané péče a SAS pro rodinu  s dětmi

Raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte od roku do 7 let věku dítěte, které má
zdravotní postižení, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je
zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Raná péče je zaměřena na rodiny s dětmi:

· s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a s ohroženým psychomotorickým
vývojem (poradna rané péče DOREA)

· s poruchami autistického spektra nebo kombinovaným postižením (DOTYK II)
· se zrakovým a kombinovaným postižením (Společnost pro ranou péči SPRP Brno)

Služba má preventivní charakter s cílem zmírnit a eliminovat důsledky postižení dítěte, pomoci rodině
zvládnout péči o dítě v domácím prostředí. Je podporou rodičů, kteří se po narození dítěte s postižením
ocitají ve zcela nezvyklé situaci, kterou sami neumí řešit, nemají potřebné informace ani podporu, neví
jak s dítětem pracovat, aby mu pomohli překonávat jeho nepříznivý zdravotní stav. Služba poskytuje
informace o dalších podpůrných či navazujících službách, o možnostech uplatnění dětí na trhu práce
apod.

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

Z důvodu potřebnosti individuální práce s problémovými rodinami s dětmi, kterou nebylo možno
kapacitně zvládat pracovnicemi OSV oddělení SPOD, bylo nutné do regionu získat službu sociálně-
aktivizační pro rodiny s dětmi, která svou prací v rodině je schopna posílit rodičovské kompetence při
výchově dětí, nastavovat v rodinách systém péče o domácnost, přípravu dětí do školy, hospodaření
s financemi nebo řešit zadlužení rodiny apod. Cílem této práce je nastavit vztahy v rodině tak, aby
mohla samostatně dál bez cizí pomoci fungovat. Podařilo se nám zajistit tuto službu prostřednictvím
SOS dětské vesničky, z.s., Brno. Po prvním roce se služba velmi osvědčila a je naším zájmen, aby se
postupně  kapacita v našem regionu rozšiřovala.

Aktivity:

§ nadále podporovat terénní služby pro rodiny s dětmi v regionu
§ zajistit finanční prostředky pro terénní služby
§ zlepšovat spolupráci v rámci komunitního plánování s obcemi i službami
§ podporovat případné rozšíření služby v reakci na poptávku v regionu

Realizátor: obce regionu, služby rané péče

Předpokládané náklady:            dle platné metodiky JmK k financování sociálních služeb

Předpokládané zdroje:                dotace kraj, obce, jiné zdroje

Termín realizace: průběžně
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Opatření 2.3  Podpora terénního programu K – centra Noe Třebíč

Práce s drogově závislými, s uživateli ilegálních drog přímo na ulici tzv. Harm reduction  a v případě
zájmu i s rodinami těchto uživatelů  v našem regionu již od r. 2011 zabezpečuje K –centrum Noe,
Oblastní charita Třebíč.  Smyslem jejich práce je snižovat zdravotní rizika užívání drog u uživatelů, ale
také ochrana zdraví veřejnosti, motivace uživatelů k abstinenci, u nitrožilních uživatelů drog výměna
injekčních stříkaček a provádění testů na HIV a hepatitidu. Současně fungují jako poradci ve věcech
léčby či hledání zaměstnání svým klientům.

Problematika drog je již řadu let vnímána jako velmi palčivá záležitost, přesto v regionu se nenachází
jiná služba, která by nabízela terénní služby s uživateli drog. Navíc K-centrum také disponuje
programem sekundární i terciární prevence. Každoročně nabízí své programy místním základním a
středním školám. Problematiku drog nelze podceňovat, činnost K-centra je třeba v regionu nejen
udržet, ale rozšiřovat.

Ze zprávy o činnosti za rok 2019 vyplývá, že streetworker navštívil lokalitu 47x , má zde již důvěru
klientely, došlo  zde k 112 výměnám, kdy se vyměnilo celkem 4 078 ks injekčních stříkaček a bylo
poskytnuto 302 zdravotních informací a 8 testů na infekční choroby ( HIV, hepatitidy, syfilis). Bylo
provedeno v lokalitách Ivančic a Oslavan 787 výkonů.

Pro podporu primární prevence v této oblasti bude realizována již druhá návštěva protidrogového
vlaku programu REVOLUTION TRAIN v Ivančicích. Tato multimediální mobilní vlaková souprava nabízí
jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání. Cílem je prostřednictvím zapojení všech
lidských smyslů (patentovaná metoda 5D) maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a
efektivně tak ovlivnit jeho pohled na zdravý životní styl i prevenci závislostního chování. V jednotlivých
vagonech návštěvníci prochází příběhem, který sledují v několika multimediálních kinosálech
protidrogového vlaku.
Při druhé návštěvě této mimořádné akce v Ivančicích bude snaha zapojit více škol z okolních obcí,
nejen z našeho města. Zážitkový program trvá 90 minut.

Aktivity

· Pravidelné návštěvy streetworkera v lokalitách Ivančic a Oslavan
· Nepravidelné dle poptávky – Dolní Kounice
· Besedy se žáky ve školách regionu ( základ. i středních) – primární prevence  K – Centra Noe
· Protidrogový vlak v Ivančicích

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

Předpokládané náklady: cca  20 000,- Kč + protidrogový vlak

Předpokládané zdroje financování :  dotace MPSV, kraj Vysočina, Jihomoravský, mikroregion

                                                                 ivančicko, město Ivančice

Termín realizace: průběžně
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3. PRIORITA 3 – Udržet méně soběstačné osoby v jejich přirozeném prostředí

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

Cílem tohoto opatření je reagovat na demografické prognózy, které ukazují na pokračující stárnutí
populace,  které bude znamenat  nárůst poptávky po pečovatelské a současně i ošetřovatelské službě.

Terénní pečovatelská služba tvoří spolu s ošetřovatelskou službou jeden celek. Služby této povahy se
navzájem doplňují a zajišťují klientům v domácnosti komplexní péči. Nabídka těchto služeb usnadňuje
život občanům s diagnózami, jako jsou skleróza multiplex, cévní mozková příhoda, artróza, zlomeniny,
demence, schizofrenie, 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 pobytovém 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 uživatele a k jeho navrácení k soběstačnosti.

Pečovatelská služba Ivančice je organizační složkou města Ivančice, a již historicky je Městem Ivančice
podporována jako nezbytná služba pro seniory a osoby se zdravotním a chronickým onemocněním a
také pro 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 nabízena a poskytována dle potřebnosti uživatelů v celém ORP Ivančice na
základě smluv mezi městem Ivančic a žadatelem(uživatelem) o pečovatelskou službu.

Provoz PS je financován vícezdrojově: příjmy od uživatelů pečovatelské služby, dotacemi
z Jihomoravského kraje (§ 105 a §101 a zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), příjmy od obcí ORP
Ivančice, dary a zřizovatelem, čili městem Ivančice.

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

Pečovatelská služba je schopna flexibilně reagovat na kapacitní nároky na její činnost i ve večerních
hodinách a stejně tak i ve dnech volna tak, aby osobám (občanům v našem ORP), které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci, byla poskytnuta přiměřená míra pomoci a podpory v oblastech,
kde je jejich soběstačnost z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního stavu snížena, a to
takovým způsobem, aby byly schopny prožít svůj život důstojně a co nejdéle ve svém domácím
prostředí, bez ztráty kontaktů se svými blízkými.

Aktuálně dle finální podoby návrhu novely zákona o sociálních službách dojde v příštích letech
k transformaci pečovatelské služby do nové úrovně a to pečovatelské a asistenční služby. Jinak řečeno
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pečovatelská služba bude poskytovat i tzv. asistenční službu, která novelou zákona o sociálních
službách jako taková zanikne. Tím se opět zvýší nároky na personální obsazení současné Pečovatelské
služby Ivančice.

Aktivity
§ Podpořit rozšíření pečovatelské služby a její transformaci na asistenční pečovatelskou službu,

jako prioritu rozvoje sítě sociálních služeb
§  Navýšení počtu zaměstnanců a jejich vzdělávání.
§ Jednání se starosty obcí a uzavírání smluv.

Realizátor:  obce, poskytovatelé sociálních služeb, domácí zdravotní péče

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

Předpokládané zdroje financování: dotace JmK, obcí, dary, příjmy od uživatelů

Termín realizace: průběžný termín realizace

Opatření 3.2  Podpora setkávání seniorů

Jednou z možností, jak zvýšit kvalitu života starší generace, je podpora různých aktivit bránících
snižování psychomotorických schopností seniorů. Vzhledem k tomu, že jednou z příčin přispívajících ke
zdravotním a psychickým potížím seniorů je také sociální izolace, je nutné motivovat starší občany, aby
se navzdory pokročilému věku i nadále zapojovali do společenského života. Jednou z možností je
podpora setkávání seniorů v podobě hudebních večerů, besídek, výletů a dalších společenských a
kulturních akcí, které nejenže podporují udržování pozitivních sociálních kontaktů, ale zároveň jsou
prospěšné z hlediska informačního. Setkávání vytváří podmínky jak pro přirozené šíření informací, tak
pro záměrné zvyšování povědomí seniorů o jejich právech a možnostech cílenými informačními
materiály a prostředky. Opatření působící jako ochrana starší části naší populace proti sociálnímu
vyloučení zároveň přispívá k motivaci vytváření společných zájmů, potažmo k pozitivnímu ovlivňování
jak tělesné, tak duševní stránky života starších občanů. Požadavek na stanovení tohoto záměru vychází
ze skutečnosti, že senioři jsou dle výstupu šetření za dětmi a postiženými další cílovou skupinou, které
je věnována nedostatečná péče.

Aktivity
§ Podpora aktivního a společenského života seniorů prostřednictvím vzájemných setkávání.

Podpora Senior clubu v Ivančicích
§ Navázat užší a intenzivnější spolupráci s Centrem společných služeb mikroregionu  Ivančicko.

§ Spolupráce různých institucí (obcí, domu s pečovatelskou službou, senior clubu) za cílem
pořádání společenských, kulturních a zábavných akcí pro seniory.

§ udržení senior taxi v Ivančicích pro snížení sociální izolace seniorů se zhoršenou
pohyblivostí.

§ Zajištění finančních prostředků na Kondiční cvičení nejen pro seniory v Ivančicích ( Gladiators
zona) .
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§ Plánované akce propojit s šířením informací o možnostech přispívajících k plnohodnotnému
životu seniorů

§ Realizace „ Dne pro seniory“ na Palackého náměstí v Ivančicích apod.

Realizátor : Senior club, domov s pečovatelskou službou, obce, město Ivančice, mikroregion

                        Ivančicko, SVČ, KIC Ivančice

Předpokládané náklady: 230 000,-  Kč na provoz Senior taxi + 50 000,- příspěvek města pro Senior

                                             club  Ivančice + příspěvek města na Kondiční cvičení  pro seniory

Předpokládané zdroje financování :    město Ivančice , sponzoři

Termín realizace: průběžně

4. PRIORITA 4 – Rozšiřování a zkvalitňování péče o seniory

Opatření 4.1  Vznik domova  se zvláštním režimem

Dostupnost této služby řeší oblast péče o seniory a osob se ztrátou soběstačnosti z důvodu
chronického duševního onemocnění nebo závislosti, 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. Z dotazníkového šetření i analýzy potřebnosti služeb v JmK společností
Augur jednoznačně vyplývá dlouhodobá potřeba takovéto pobytové služby v regionu.

 Kapacita objektu je plánována na přibližně 80 lůžek. Touto kapacitou bude zařízení uspokojovat nejen
seniory a duševně nemocné z SO ORP Ivančice, ale i přilehlého okolí.

Aktivity
§ Rozhodnutí obecních zastupitelů schvalující záměr vzniku služby domu pro seniory a DZR
§ Zajištění finanční podpory z JmK– deklarace potřebnosti
§ Garance potřebnosti služeb v minimální síti ORP Ivančice
§ Informovat potenciální klienty o vzniku tohoto zařízení
§ Zajistit prostory a provozovatele služby

Realizátor:  investor, Město Ivančice , Krajský úřad Jihomoravského kraje,

                                                         Koordinátor KPSS

Předpokládané náklady: nelze nyní stanovit

Termín realizace: předpokládaný termín realizace  2020-21
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Opatření 4.2  Zřízení odlehčovací služby pobytové

Záměrem je zřízení odlehčovací služby pobytové ve městě Ivančice, které bude svým charakterem
přispívat k integraci zdravotně postižených do společnosti, podporovat setrvávání seniorů
v přirozeném prostředí, úlevu pečujícím osobám, doléčování osamělých občanů regionu atd.. Služba
bude poskytována v prostorách budoucího  domova se zvláštním režimem. Cílovou skupinou budou
zdravotně postižení či tělesně postižení a senioři (dospělí a senioři). Počítá se s vytvořením až 10
nových lůžek, sloužících výhradně pro odlehčovací službu.

Aktivity

§ Rozhodnutí zastupitelstva města schvalující záměr vzniku nové služby
§ Deklarace potřebnosti  - zajištění finanční podpory JmK
§ Garance potřebnosti  služby v minimální síti ORP Ivančice
§ Seznámení veřejnosti s novou službou.
§ Zajistit prostory a provozovatele služby

Realizátor: Město Ivančice,  provozovatel DZR, Krajský úřad Jihomoravského kraje,

                                                          koordinátor KPSS

Předpokládané náklady: nelze nyní stanovit

Termín realizace: v závislosti na dokončení výstavby domova se zvláštním režimem

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.

Prioritou bude nadále spolupráce s Jihomoravským krajským úřadem při tvorbě udržitelné minimální
sítě sociálních služeb v ORP Ivančice, potažmo okresu Brno-venkov. Zajištěné souladu se
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb JmK.

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.


