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Akční plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2016

ÚVOD
Rámec podpory rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji vychází z procesu komunitního plánování
sociálních služeb, který probíhá na území 21 obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP). Obcemi
podporované rozvojové záměry, které odpovídají jednoleté strategii definované Jihomoravským krajem,
jsou pak zařazeny do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a provázány s dostupnými finančními zdroji –
dotačním titulem Jihomoravského kraje a s prostředky ze státního rozpočtu přerozdělovanými
Jihomoravským krajem.
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016 (dále jen akční plán) představuje
jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2015-2017.
S ohledem na principy komunitního plánování - potřeby, priority a dostupné finanční zdroje definuje
rozvojovou strategii v oblasti sociálních služeb pro následující rok a doplňuje tak stávající krajskou síť služeb
o nové kapacity sociálních služeb vzniklé rozšířením stávajících sociálních služeb nebo zřízením nových.
Prostřednictvím jednoletých akčních plánů tak dochází k průběžné modifikaci nastavené a podporované sítě
služeb v JMK.
S ohledem na nutnost stabilizace podporované sítě po přechodu financování služeb sociální prevence
z evropských fondů do dotačních systémů a na nutnost upravit oblast financování sociálních služeb za
účelem aplikace pravidel veřejné podpory, podpora rozvoje bude pro rok 2016 zaměřena pouze na
vybrané druhy sociálních služeb – specifikované v níže uvedené tabulce, přičemž omezení je v některých
případech dále podmíněno neexistencí služby v dané lokalitě, nebo vymezenou cílovou skupinou.
Záměry na rozvoj sociálních služeb obsažené v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2016
odpovídají rozvojové strategii Jihomoravského kraje pro rok 2016 a jejich potřebnost je reflektována
v rámci procesů komunitního plánování sociálních služeb na území 21 obcí s rozšířenou působností
v Jihomoravském kraji. Do akčního plánu byly zařazeny na základě deklarace potřebnosti a podpory ze
strany obcí s rozšířenou působností. Doplnění stávající sítě služeb prostřednictvím finanční podpory těchto
záměrů je pro daný rok prioritou.
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ZPRACOVATELSKÝ TÝM
Akční plán pro rok 2016 zpracoval a jeho realizaci koordinuje:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor sociálních věcí
Mgr. Martina Blešová, koordinátorka procesu komunitního plánování sociálních služeb
v Jihomoravském kraji, e-mail: blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz .
Bc. Tereza Tomanová, odbor sociálních věcí - oddělení sociálních služeb, e-mail: tomanova.tereza@krjihomoravsky.cz.

Dokument vznikl ve spolupráci s koordinátory komunitního plánování sociálních služeb 21 obcí s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) v Jihomoravském kraji. Pracovní skupina Koordinátoři KPSS 21 ORP je součástí
struktury plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, která zajišťuje aktivní naplňování procesu
plánování sociálních služeb na místní úrovni a jeho propojení na krajskou úroveň. Prostřednictvím
komunitního plánování na území obcí s rozšířenou působností a jeho výstupů se podílí na přípravě a
sestavení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji a jeho prováděcích
dokumentů – akčních plánů.

Obec s rozšířenou
působností
Blansko
Boskovice
Brno

Koordinátor komunitního plánování
sociálních služeb
Mgr. Bc. Ivana Kouřilová
Petra Tesařová, DiS.
Mgr. Radim Janík

Břeclav

Bc. Jaroslav Kolda

jaroslav.kolda@breclav.eu

Bučovice

Mgr. Jitka Lábrová, DiS.

labrova@bucovice.cz

Hodonín

Bc. Marcela Prchalová

prchalova.marcela@muhodonin.cz

Hustopeče
Ivančice
Kuřim
Kyjov
Mikulov
Moravský Krumlov
Pohořelice
Rosice
Slavkov u Brna
Šlapanice
Tišnov
Veselí nad Moravou
Vyškov
Znojmo

Bc. Tomáš Laz, DiS.
Ing. Olga Prokopová
Renáta Malásková, DiS.
Bc. Adéla Svobodová, DiS.
Mgr. Bohdana Souchopová
JUDr. Věra Bártová
Ing. Silvie Maturová
JUDr. Jana Šildbergerová
Ivana Mifková, DiS.
Bc. Jana Šunková
Mgr. Michal Kudláček
Bohdana Gálová
Petra Kolečkářová
Mgr. Lucie Rocková, DiS.

socialni@hustopece-city.cz
prokopova@muiv.cz
malaskova@radnice.kurim.cz
kpss@mukyjov.cz
souchopova@mikulov.cz
bartovav@mkrumlov.cz
silvie.maturova@pohorelice.cz,
sildbergerova@mesto.rosice.cz
ivana.mifkova@meuslavkov.cz
sunkova@slapanice.cz
michal.kudlacek@tisnov.cz
galova@veseli-nad-moravou.cz
p.koleckarova@meuvyskov.cz
Lucie.Rockova@muznojmo.cz

Židlochovice

Bc. Lenka Brázdová

brazdova@zidlochovice.cz

Kontakt
kourilova@blansko.cz
tesarova.msss@boskovice.cz
janik.radim@brno.cz
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ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK PRO ROK 2016
Cílem strategie Jihomoravského kraje, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb na období 2015 – 2017, je optimalizace stávající sítě sociálních služeb s ohledem na reálné potřeby,
kvalitu, efektivitu poskytované péče a finanční udržitelnost podporovaného systému. Současně jsou však
vytvořeny dílčí podmínky pro rozvoj, neboť je zřejmé, že stávající síť sociálních služeb nedokáže zcela pokrýt
požadavky potřebných občanů. S ohledem na nutnost stabilizace podporované sítě po přechodu
financování služeb sociální prevence z evropských fondů do dotačních systémů a na nutnost upravit oblast
financování sociálních služeb za účelem aplikace pravidel veřejné podpory, podpora rozvoje bude
zaměřena pouze na vybrané druhy sociálních služeb – specifikované v níže uvedené tabulce, přičemž
omezení je v některých případech dále podmíněno neexistencí služby v dané lokalitě, nebo vymezenou
cílovou skupinou.
Pro rok 2016 je podporován, v souladu s rozvojovou strategií Střednědobého plánu (str. 49-50), rozvoj
pouze následujících sociálních služeb:
Druh služby

Podmínky podpory rozvoje

% spoluúčasti obce/obcí

azylové domy

vznik nových služeb pouze v okrese, kde
dosud žádné zařízení neexistuje
rozšíření stávajících služeb
vznik nových služeb: pouze v ORP, kde
dosud žádné zařízení neexistuje
vznik nových služeb: pouze zařízení JMK
financované z úvěru EIB
vznik nových i rozšíření stávajících služeb:
pouze zařízení JMK financované z úvěru EIB + další
služby pouze pro cílové skupiny jako jsou osoby
s psychiatrickými diagnózami, nízkopříjmoví senioři,
osoby se specifickým kombinovaným postižením, se
závislostmi na návykových látkách.
vznik nových i rozšíření stávajících služeb:
pouze cílová skupina osoby se zdravotním
postižením
vznik nových služeb: pouze v ORP, kde
dosud žádné zařízení neexistuje
vznik nových služeb: pouze v okrese, kde
dosud žádné zařízení neexistuje

garance 20 % z nákladů služby

pouze rozšíření stávajících služeb ve vazbě
na právní a dluhové poradenství u služeb
zařazených do okresní sítě podporovaných služeb
vznik nových služeb: pouze v okrese, kde
dosud žádné zařízení ambulantní ani terénní formy
neexistuje
rozšíření stávajících služeb: pouze pro
osoby v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění
vznik nových služeb: pouze v okrese, kde
dosud žádné pobytové zařízení neexistuje
vznik nových i rozšíření stávajících služeb:
pouze cílová skupina osoby se zdravotním
postižením

garance 5 % z nákladů služby

denní stacionáře
domovy
pro
seniory
domovy
se
zvláštním režimem

chráněné bydlení

nízkoprahová
denní centra
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
odborné sociální
poradenství
odlehčovací služby
ambulantní
a
terénní

odlehčovací služby
pobytové
osobní asistence

podpora
samostatného

není dále omezeno

garance 8 % z nákladů služby
garance 8 % z nákladů služby

garance 8 % z nákladů služby

garance 20 % z nákladů služby
garance 20 % z nákladů služby

garance 8 % z nákladů služby

garance 8 % z nákladů služby
garance 8 % z nákladů služby

garance 8 % z nákladů služby

5

Rozvojová strategie sociálních služeb pro rok 2016
bydlení
raná péče
sociálně
terapeutické dílny
sociální
rehabilitace
tísňová péče

pouze rozšíření stávajících služeb
není dále omezeno

garance 20 % z nákladů služby
garance 20 % z nákladů služby

rozšíření stávajících: pouze ambulantní
nebo terénní forma, a to jen pro cílovou skupinu
osob s duševním onemocněním a osob s autismem
vznik nových služeb: pouze v okrese, kde
dosud žádné zařízení neexistuje
rozšíření stávajících služeb

garance 20 % z nákladů služby

garance 8 % z nákladů služby

Pro zařazení rozvojového záměru sociálních služeb odpovídajícímu výše uvedené strategii do Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2016 a následné financování z dotačních titulů je nezbytná
deklarace potřebnosti a podpory plánovaného záměru právě ze strany obce s rozšířenou působností, a to:
soulad s aktuální jednoletou strategií JMK (akční plán) vycházející ze Střednědobého plánu
soulad s komunitním plánem příslušné ORP
deklarace potřebnosti ve schvalovacích orgánech ORP a garance spolufinancování obce/obcí ve
stanovené výši (5 – 20 % z optimalizovaných nákladů služby)
soulad návrhu rozpočtu služby s aktuálními Pravidly řízení o přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
Služba, jejíž potřebnost nebude podložena obcemi či krajem a následně zařazena do akčního plánu, bude
v získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů znevýhodněna, neboť nebude součástí podporované
krajské sítě sociálních služeb.
Hodnocení a následná finanční podpora rozvojových záměrů bude zohledňovat potřebnost a finanční
spoluúčast deklarovanou obcemi s rozšířenou působností. Rozvojové záměry služeb budou podpořeny
v případě, že jsou uvedeny v aktuálním akčním plánu a doplněny do krajské sítě sociálních služeb pro rok
2016.

Rozvojové záměry sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016
V následující tabulce je uveden přehled rozvojových záměrů sociálních služeb na vznik nových nebo
rozšíření stávajících služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016. Uvedené rozvojové aktivity odpovídají
strategii Jihomoravského kraje pro rok 2016 a jejich potřebnost je reflektována v rámci procesů
plánování sociálních služeb na území 21 obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji.
Potřebnost rozvoje je deklarována obcemi s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji formou usnesení
ze schvalovacích orgánů obcí. Podklady pro zařazení rozvojových záměrů byly do akčního plánu dodány
koordinátory komunitního plánování sociálních služeb obcí s rozšířenou působností na základě spolupráce s
poskytovateli a uživateli sociálních služeb v daném regionu ve stanoveném termínu – do 30. června 2015.
Na JMK bylo celkově předáno 48 rozvojových záměrů sociálních služeb, po jejich vyhodnocení došlo
k vyřazení 8 z nich z následujících důvodů: 1x záměr služby je reálný až pro rok 2017, 1x záměr služby
neodpovídá rozvojové strategii definované JMK pro rok 2016, 1x služba přestoupila z krajské sítě služeb do
do sítě služeb s celostátní působností, 5x požadovaná podoba služby už byla schválená v červnu 2015
v rámci 1. kola tvorby Základní sítě služeb v JMK pro rok 2016.
Do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2016 bylo zařazeno 8 záměrů na vznik nové
sociální služby a 32 rozšiřujících záměrů stávajících služeb.
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Přehled rozvojových záměrů sociálních služeb pro rok 2016 dodaných obcemi s rozšířenou působností
v Jihomoravském kraji
Sociální služba
rozšíření stávající

Obec s rozšířenou
působností

Agapo

sociální rehabilitace

Brno

Asociace pomáhající
lidem s autismem –
APLA JM o.s.

osobní asistence

Brno, Židlochovice

Asociace pomáhající
lidem s autismem –
APLA JM o.s.

raná péče

Brno, Šlapanice

Asociace pomáhající
lidem s autismem –
APLA JM o.s.

sociální rehabilitace

Brno

Asociace rodičů a
přátel zdravotně
postižených dětí v ČR,
z.s. Klub PAPRSEK

osobní asistence

Vyškov

Poskytovatel

Betánie

vznik nové

odlehčovací služby
odborné sociální
poradenství

Bílý kruh bezpečí
Centrum sociálních
služeb města Kyjov,
p.o. města Kyjova
Centrum sociálních
služeb Znojmo,
příspěvková
organizace
Církevní střední
zdravotnická škola
s.r.o.

Brno

azylové domy

osobní asistence

NEZAŘAZENO, záměr je
aktuální až pro rok 2017

Brno

Kyjov

azylové domy

Komentář

NEZAŘAZENO, záměr
neodpovídá krajské
rozvojové strategii pro
rok 2016

Znojmo

Brno

transformace služby
Diecézní charita Brno, denní stacionář
Oblastní charita Betany Boskovice na
Blansko
sociálně
terapeutické dílny

Boskovice

bez navýšení personálu

transformace
sociálně aktivizační
Diecézní charita Brno, služby pro seniory a
Oblastní charita
osoby se ZP Pěkná
Blansko
modrá Doubravice
na službu sociálně
terapeutické dílny

Blansko

bez navýšení personálu

Diecézní charita Brno,
Chráněné bydlení sv.
Anežky

chráněná bydlení

Brno
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Diecézní charita Brno,
Celzus – odborné
sociální poradenství

odborné sociální
poradenství

Brno

Diecézní charita Brno
Celsuz, služby pro
cizince

odborné sociální
poradenství

Brno

Diecézní charita Brno,
Osobní asistence sv.
Rafaela

osobní asistence

Brno

NEZAŘAZENO, už je
zohledněno v Základní
síti služeb v JMK pro rok
2016
NEZAŘAZENO, už je
zohledněno v Základní
síti služeb v JMK pro rok
2016

Diecézní charita Brno,
Celzus

sociální rehabilitace

Brno

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita
Hodonín

azylové domy

Hodonín

Diakonie ČCE –
středisko v Brně

chráněná bydlení

Domov pro mne
Domov pro seniory
Újezd u Brna, p.o.

Židlochovice
osobní asistence

Brno

domov pro seniory

Šlapanice

Domov pro seniory domov se zvláštním
Újezd u Brna, p.o.
režimem

Šlapanice

Dotyk II

Habrovanský zámek,
p.o.

raná péče

chráněné bydlení

Brno, Břeclav,
Rosice, Šlapanice,
Kyjov, Moravský
Krumlov, Ivančice
Vyškov

Hewer, o.s.

osobní asistence

Brno

Hospic sv. Alžběty
o.p.s.

odlehčovací služby

Brno

Kyjov

NEZAŘAZENO, už je
zohledněno v Základní
síti služeb v JMK pro rok
2016

Charita Kyjov

odborné sociální
poradenství

Kyjov

NEZAŘAZENO, už je
zohledněno v Základní
síti služeb v JMK pro rok
2016

Charita Veselí nad
Moravou

odborné sociální
poradenství

Veselí nad Moravou

IQ Roma servis

odborné sociální
poradenství

Brno

Liga vozíčkářů

odborné sociální
poradenství

Brno

Liga vozíčkářů

osobní asistence

Brno

Maltézská pomoc

osobní asistence

Charita Kyjov

kontaktní centra
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Občanská poradna
Brno

odborné sociální
poradenství

Brno

Občanské sdružení
LOGO

raná péče

Brno

Oblastní charita
Vyškov

osobní asistence

Vyškov

ParaCentrum Fenix

osobní asistence

Brno

Právní občanská
poradna Dialog

odborné sociální
poradenství

Brno

Psychocentrum
Domeček Hodonín

azylové domy

Hodonín

Rozkoš bez rizika

odborné sociální
poradenství

Brno

Sdružení Práh

chráněná bydlení

Brno

Sdružení Práh

sociální rehabilitace

Brno, Břeclav

Sociální služby
Šebetov, p.o.

transformace služby
DOZP na chráněné
bydlení, domov se
zvláštním režimem a
DOZP

SOZE
Společnost pro ranou
péči – Středisko rané
péče SPRP Brno
Srdce v domě, p.o.

Boskovice

azylové domy

Brno

raná péče

Brno, Šlapanice,
Moravský Krumlov,
Ivančice,
Židlochovice

chráněná bydlení

NEZAŘAZENO, služba
vyjmuta z krajské sítě,
neboť se přesunula do
sítě služeb s celostátní
působností financované
MPSV

NEZAŘAZENO, už je
zohledněno v Základní
síti služeb v JMK pro rok
2016

Mikulov

Zámek Břežany, p.o.

chráněná bydlení

Znojmo

Zelený dům pohody,
p.o.

chráněná bydlení

Hodonín

9

Priority Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb pro rok 2016

PRIORITY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016

PRIORITA A PODPORA PROCESU PLÁNOVÁNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA MÍSTNÍ A
REGIONÁLNÍ ÚROVNI
Opatření A.1

Realizace individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu
na podporu procesu plánování rozvoje sociálních služeb v JMK

Popis a cíl opatření

Realizace individuálních projektů rozvíjí nastavené procesy plánování sociálních
služeb v kraji, prohlubuje spolupráci jednotlivých aktérů, přináší výzkumné
studie pro tvorbu koncepcí a umožňuje reagovat na aktuální trendy na národní i
evropské úrovni.
Záměrem JMK je, po ukončení realizace výše uvedeného projektu, v závislosti na
vypsaných výzvách, využít nabízené možnosti finanční podpory dalšího
programového období z ESF a zahájit přípravu a realizaci pokračujících projektů
se zaměřením na zefektivnění plánovacích procesů v kraji.

Aktivity vedoucí k
naplnění

1. Ukončení realizace individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje
sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“
2. Příprava a realizace navazujícího individuálního projektu

Realizátor:

Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí

Časový horizont:

zahájení realizace navazujícího projektu – cca jaro 2016

Předpokládané náklady:

cca 10 mil. Kč

Finanční zdroje

Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR, Jihomoravský kraj

Výstupy a hodnotící
indikátory:

ukončení realizace stávajícího projektu – schválení závěrečné
monitorovací zprávy
rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory na realizaci navazujícího
projektu

Opatření A.2

Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni

Popis a cíl opatření

Opatření podporuje další zkvalitnění procesů plánování rozvoje a dostupnosti
sociálních služeb na krajské úrovni, jehož cílem je efektivně nastavená a řízená síť
sociálních služeb odpovídající skutečným potřebám a dostupným zdrojům.
Nezbytným předpokladem pro funkčnost a efektivitu plánovacího procesu na
území JMK je podpora činnosti a vzájemné spolupráce pracovních skupin, které
vznikly za účelem koordinace a implementace procesu.
Organizační strukturu procesu plánování sociálních služeb na území
Jihomoravského kraje tvoří:
Pracovní skupina pro komunitní plán JMK složená na principu triády ze
zástupců zadavatele, poskytovatelů a uživatelů, doplněná metodiky
plánování.
Pracovní skupina koordinátorů komunitního plánování 21 obcí s rozšířenou
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působností.
Tým metodiků plánování sociálních služeb
Záměrem JMK v následujícím období je pokračování pravidelných setkávání
pracovních skupin se zástupci odboru sociálních věcí. Tak bude podpořena
odborná a metodická stránka procesu plánování sociálních služeb, jeho aktivní
naplňování na místní i krajské úrovni, včetně vzájemné spolupráce. Tématem
setkávání budou především aktivity související s řízením, optimalizací a
financováním krajské sítě sociálních služeb.
Aktivity vedoucí k
naplnění

1. Pravidelné setkávání a podpora činnosti pracovních skupin na krajské úrovni
2. Tvorba akčních plánů na příslušný kalendářní rok
3. Pravidelný roční monitoring plnění priorit a opatření strategických
dokumentů – Střednědobého a akčních plánů

Realizátor:

Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, pracovní skupiny

Časový horizont:

průběžně v daném období

Předpokládané náklady:

náklady spojené s organizačně-technickým zázemím pro činnost pracovních
skupin a s grafickým zpracováním a tiskem akčních plánů

Finanční zdroje

Jihomoravský kraj, v případě realizace individuálního projektu využití finančních
prostředků EU dle nákladů příslušné aktivity projektu

Výstupy a hodnotící
indikátory:

počet setkání pracovních skupin
zpracované a schválené akční plány na příslušný kalendářní rok
zpracované informativní zprávy o naplňování priorit a opatření SPRSS –
akčních plánů předložené do schvalovacích orgánů JMK

Opatření A.3

Podpora vzájemné spolupráce a partnerství JMK a 21 ORP v oblasti
komunitního plánování a procesů síťování sociálních služeb

Popis a cíl opatření

Nepostradatelnými partnery procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v
JMK jsou obce s rozšířenou působností. Cílem aktivity je další podpora plánování
na místní úrovni všech 21 ORP a úzká spolupráce s JMK v oblasti řízení,
optimalizace a financování krajské sítě sociálních služeb.
Vzájemná spolupráce JMK a obcí vychází z uzavřených smluv o spolupráci z roku
2010 a v aktualizované podobě od roku 2012. Smyslem smluvních vztahů je
nastavení a realizace aktivní spolupráce za účelem vzájemného provázání
procesu plánování služeb.
Cílem opatření je také podpora vzájemné spolupráce mezi obcemi a realizace
procesu síťování sociálních služeb probíhajícího na úrovni jednotlivých okresů.
V JMK tak bude nadále probíhat vzájemně provázaný tříúrovňový systém
plánování a síťování sociálních služeb.

Aktivity vedoucí k
naplnění

1. Setkávání zástupců JMK a 21 ORP
2. Každoroční předávání výstupů z plánovacích procesů v ORP na JMK –
podklady pro krajské strategické dokumenty, provázanost s financováním
3. Setkávání okresních týmů – nastavování minimální sítě služeb v území
4. Spolupráce v oblasti priorit, tvorby a aktualizace krajské sítě sociálních
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služeb
Realizátor:

Jihomoravský kraj, 21 ORP

Časový horizont:

průběžně v daném období

Předpokládané náklady:

náklady spojené s organizačně-technickým zázemím pro realizovaná setkávání

Finanční zdroje

Jihomoravský kraj, v případě realizace individuálního projektu využití finančních
prostředků EU dle nákladů příslušné aktivity projektu

Výstupy a hodnotící
indikátory:

počet setkání se zástupci ORP
počet setkání okresních týmů
komunitní plány ORP
každoroční počet předaných podkladů – výstupů z procesu KPSS 21 ORP
na JMK

PRIORITA B OPTIMALIZACE KRAJSKÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK S OHLEDEM NA
POTŘEBNOST, KVALITU A FINANČNÍ UDRŽITELNOST
Opatření B.1

Každoroční sestavování akčních plánů rozvoje sociálních služeb, včetně
ekonomické části realizace

Popis a cíl opatření

Akční plány představují jednoleté prováděcí dokumenty Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Jejich každoroční sestavování
umožňuje JMK definování strategie v oblasti podpory sociálních služeb
s ohledem na potřeby, priority a aktuální dostupné finanční zdroje.
Akční plány budou každoročně definovat podobu a nákladovost podporované
sítě sociálních služeb v kraji a stanoví rozvojovou strategii na příslušný rok.
S ohledem na krajem stanovenou rozvojovou koncepci, obce s rozšířenou
působností odevzdávají 1x ročně na JMK záměry na rozvoj služeb (vznik
nových/rozšíření stávajících) získané v rámci procesu komunitního plánování
sociálních služeb. Deklarací potřebnosti na svém území a finanční podporou
nových záměrů tak jednotlivé obce doporučují rozvojové záměry zařadit do
financované sítě služeb z dotačního systému kraje, a také navrhnout k podpoře
z prostředků ze státního rozpočtu. Provázáním jednotlivých rozvojových záměrů
s nastavenými strategiemi, potřebností a finanční spoluúčastí jsou eliminovány
nesystematické rozvojové tendence, které by způsobily neudržitelnost systému.

Aktivity vedoucí k
naplnění

1. Tvorba jednoletých akčních plánů ve spolupráci se zástupci 21 ORP
a pracovními skupinami a spolupráce na vytváření krajské sítě sociálních služeb
2. Každoroční vyhodnocení realizace opatření a aktivit akčního plánu

Realizátor:

Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, pracovní skupiny

Časový horizont:

průběžně dle níže uvedeného harmonogramu:
leden-březen – návrh prirorit aktualizace a rozvoje sítě sociálních služeb pro
následující rokvyhodnocení realizace akčního plánu předchozího roku, stanovení
rozvojové strategie
duben – odevzdání rozvojových záměrů sociálních služeb z obcí s rozšířenou
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působností na Jihomoravský kraj pro tvorbu akčního plánu a krajské sítě na
následující rok
červen – předložení zpracovaného akčního plánu do schvalovacích orgánů JMK
Předpokládané náklady:

náklady spojené s grafickým zpracováním a tiskem akčních plánů

Finanční zdroje

Jihomoravský kraj, v případě realizace individuálního projektu využití finančních
prostředků EU dle nákladů příslušné aktivity projektu

Výstupy a hodnotící
indikátory:

zpracované a schválené akční plány na příslušný kalendářní rok
zpracované informativní zprávy o naplňování priorit a opatření SPRSS –
akčních plánů předložené do schvalovacích orgánů JMK

Opatření B.2

Opatření 2.2 Realizace pokračujících procesů optimalizace sítě služeb na
okresní úrovni a podpora participace obcí na financování krajské sítě sociálních
služeb

Popis a cíl opatření

Specifikem JMK je důraz na roli a zapojení obcí - základní jednotkou procesu
plánování rozvoje služeb jsou obce s rozšířenou působností. Proto jsou v otázce
nastavení a financování sítě obce pro kraj nepostradatelnými partnery. Tato
nastavená strategie má prostřednictvím smluvního zakotvení politickou podporu,
umožňuje optimalizovat podobu sítě služeb v návaznosti na místní potřeby a
priority a garantuje stabilitu financování potřebných služeb.
Spoluúčast obcí na financování krajské sítě služeb byla nastavena od roku 2012
ve vztahu k rozvoji sociálních služeb – mechanismus deklarace potřebnosti a
podpory nových sociálních služeb. V návaznosti na zahájení procesů optimalizace
sítě služeb, princip finanční spoluúčasti obce dokládá potřebnost dané služby
v regionu a je nezbytným předpokladem pro zařazení služby do krajské sítě
služeb financované z rozpočtu JMK a ze státního rozpočtu přerozdělovaného
prostřednictvím JMK.
Okresní multidisciplinární týmy představují od roku 2014 novou platformu pro
vzájemná setkávání a řešení problematiky optimalizace a síťování sociálních
služeb v daném okrese JMK. V JMK tak vznikl vzájemně provázaný tříúrovňový
systém plánování a síťování sociálních služeb. Na úrovni 21 ORP probíhají
procesy komunitního plánování sociálních služeb. Na okresní úrovni je pak
prostřednictvím politických i odborných zástupců místních procesů řešena
problematika provázanosti strategií a otázka návrhu a zajištění minimální sítě
sociálních služeb v daném okrese. Jihomoravský kraj pak nastavuje rámcové
strategie, metodicky vede 21 ORP v komunitním plánování a ve spolupráci
s okresními týmy monitoruje, analyzuje dopady a nastavuje jednotlivé
mechanismy pro efektivní správu krajské sítě služeb.
V daném období budou pokračovat procesy aktualizace schválené sítě služeb s
ohledem na potřeby v lokalitě a dostupné zdroje. Mechanismy nastavení
minimální okresní sítě budou nadále úzce provázány s doložením potřebnosti a
deklarací příslušné ORP o spolufinancování služby, jako nezbytném předpokladu
pro další financování služby.

Aktivity vedoucí k
naplnění

1. Setkávání okresních týmů
2. Každoroční návrhy okresních minimálních sítí přijaté schvalovacími orgány
obcí a předány na JMK
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3. Vytvoření přehledu podporované krajské sítě sociálních služeb
Realizátor:

Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, obce v JMK

Časový horizont:

průběžně v daném období

Předpokládané náklady:

náklady spojené s organizačně-technickým zázemím pro realizovaná setkávání

Finanční zdroje

Jihomoravský kraj, obce v JMK

Výstupy a hodnotící
indikátory:

počet setkání okresních týmů
návrhy okresních minimálních sítí
usnesení schvalovacích orgánů obcí o garanci spolufinancování
sociálních služeb v území
schválené strategické krajské dokumenty obsahující pravidla a principy
spolufinancování obcí

Opatření B.3

Realizace individuálního projektu na financování služeb sociální prevence

Popis a cíl opatření

Záměrem JMK je, po ukončení realizace projektu „Vybrané služby sociální
prevence v Jihomoravském kraji“, využít nabízené možnosti finanční podpory z
dalšího programového období z ESF a zahájit přípravu a realizaci pokračujícího
projektu se zaměřením na financování vybraných druhů služeb prevence, jejichž
dostupnost je v kraji klíčová s ohledem na jejich pobytový charakter nebo
minimální zastoupení v kraji.

Aktivity vedoucí k
naplnění

1. Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory na realizaci navazujícího projektu
2. Uzavření smluv s vybranými poskytovateli služeb v rámci veřejných zakázek
3. Vlastní financování sociálních služeb

Realizátor:

Jihomoravský kraj, členové realizačního týmu projektu

Časový horizont:

2016 -2018

Předpokládané náklady:

cca 300 mil. Kč

Finanční zdroje

Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR, JMK

Výstupy a hodnotící
indikátory:

rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory na realizaci navazujícího
projektu
počet uzavřených smluv s poskytovateli preventivních služeb
objem vyčerpaných finančních prostředků

Opatření B.4

Spuštění a provoz benchmarkingové aplikace pro hodnocení a financování
sociálních služeb v JMK, včetně aktualizace systému hodnotících kritérií Metodiky pro hodnocení sociálních služeb v JMK v návaznosti na síť sociálních
služeb a v souladu se střednědobým plánováním.

Popis a cíl opatření

Benchmarkingová databáze sociálních služeb – Krajský informační system
sociálních služeb v JMK byl vytvořen v 1. polovině r. 2015. V průběhu roku 2016
bude pokračovat práce s aplikací tak, aby pro oblast plánování, síťování a
financování služeb byly k dispozici analytické nástroje, informace a jednotná data
potřebná pro efektivní správu sítě sociálních služeb. Aplikace bude aktualizovaná
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prostřednictvím dat získaných od služeb při vyúčtování roku 2015 (únor 2016) a
při žádosti o dotace pro rok 2017 (říjen 2016).
Správa aplikace je zajištěna odborem sociálních věcí Krajského úřadu JMK
prostřednictvím servisní smlouvy s vybraným dodavatelem.
K úpravě hodnotících kritérií dojde v souvislosti s aktualizací nového dokumentu
pro financování služeb v kraji – Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JMK
pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Tento dokument
navazuje na předchozí Metodiku pro hodnocení sociálních služeb v JMK a
doplňuje ji o principy veřejné podpory dle požadavků evropské I české legislativy.
Aktivity vedoucí k
naplnění

1. Nastavení a pilotní provoz benchmarkingové aplikace
2. Realizace školení pro uživatele aplikace – poskytovatele a zadavatele
sociálních služeb
3. Spuštění aplikace ve vazbě na sběr žádostí pro dotační řízení JMK 2016
4. Provoz aplikace na základě servisní smlouvy s vybraným dodavatelem
5. Aktualizace Metodiky pro hodnocení sociálních služeb v JMK Pravidel řízení o
přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb

Realizátor:

JMK – odbor sociálních věcí

Časový horizont:

průběžně v daném období

Předpokládané náklady:

max. 200 000 Kč roční servisní smlouva

Finanční zdroje

Jihomoravský kraj

Výstupy a hodnotící
indikátory:

funkční benchmarkingová aplikace
počet školení pro uživatele aplikace
spuštění dotačního řízení JMK pro sociální služby přes aplikaci
uzavření servisní smlouvy s dodavatelem
každoročně aktualizované Metodika pro hodnocení služeb v JMK
Pravidla řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb předložená do schvalovacích orgánů JMK

Opatření B.5

Nastavení systému financování sociálních služeb v JMK v souladu s pravidly
veřejné podpory a s uplatněním principu vyrovnávací platby

Popis a cíl opatření

Cílem opatření je nastavení pravidel víceletého financování sociálních služeb tak,
aby byly zachovány zásady veřejného financování sociálních služeb a jejich
soulad s pravidly veřejné podpory a veřejného zadávání s ohledem na legislativu
platnou v České republice, Evropské unii i k očekávaným trendům ve vývoji
evropských pravidel veřejné podpory a veřejného zadávání.
Přijetím Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb (červen 2015) se JMK přiklonil k nastavení
systemu financování podle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince
2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU o státní podpoře ve formě
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dotace za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Dle výše uvedeného
právního rámce není nutné nastavený system notifikovat u Evropské komise.
V průběhu roku 2016 dojde k aktualizaci a k úpravám nastavených Pravidel,
včetně doplnění o závazné kvalitativní ukazatele pro jednotlivé druhy služeb.
Aktivity vedoucí k
naplnění

1. Příprava nastavení systému financování v souladu s pravidly veřejné
podpory
2. Notifikace systému u Evropské komise

Realizátor:

Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí

Časový horizont:

průběžně v daném období

Předpokládané náklady:

cca 200.000 Kč

Finanční zdroje

Jihomoravský kraj, v případě realizace individuálního projektu využití finančních
prostředků EU dle nacenění příslušné aktivity projektu

Výstupy a hodnotící
indikátory:

notifikace systému Evropskou komisí
financování sociálních služeb v JMK prostřednictvím systému
vyrovnávacích plateb
aktualizace dokumentů souvisejících s financováním služeb

PRIORITA C PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Opatření C.1

Důraz na kvalitativní aspekty poskytování sociálních služeb - realizace
kontrolních šetření kvality sociálních služeb a provázanost výstupů
s hodnocením a financováním sociálních služeb

Opatření C.2

Podpora procesu transformace, humanizace a modernizace pobytových
sociálních služeb vycházející z mapování individuálních potřeb jejich
uživatelů.

Popis a cíl opatření

Cílem opatření je nabídnout lidem se zdravotním postižením možnost
vybrat si pobytové služby reagující nejen na potřeby, ale také respektující
různorodé přístupy k uživatelům, kteří usilují o plnohodnotnou integraci.
Transformované služby umožňují žít život srovnatelný se zdravou populací,
mají charakter domácího prostředí a podpora ze strany personálu služby je
poskytována s přihlédnutím k individuálním potřebám svých klientů. Je
kladen důraz také na pracovní zapojení a aktivizaci klientů dle jejich
schopností. Velkokapacitní zařízení v souvislosti se vznikem malých
komunitních služeb budou snižovat své kapacity a zlepší se tak podmínky
pro realizaci vnitřních úprav pro stávající klienty.
Jihomoravský kraj bude pokračovat v transformačních aktivitách, organizace
zapojené do procesu transformace budou naplňovat své transformační
plány, které vznikaly v r. 2015 jako jeden z výstupů individuálního procesu
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MPSV Transformace sociálních služeb.
Bude aktualizován krajský dokument „Strategie transformace sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením v JMK na období 2014-2020“,
který řídí proces změny v souladu se všemi definovanými hlavními
zásadami.
Aktivity vedoucí k
naplnění

1.
pokračování v zapojení do projektu MPSV „Transformace sociálních
služeb“ a přistoupení k novým projektům MPSV zaměřeným na vzdělávání
s tématikou transformace a deinstitucionalizace
2.
pravidelné setkávání Regionálního transformačního týmu,
konzultace se zapojenými organizacemi, jejich metodická a další podpora
3.
vyhodnocení plnění cílů Strategie transformace sociálních služeb
pro osoby se zdravotním postižením v JMK na období 2014-2020, revize
strategického dokumentu
4.
navázání spolupráce s obcemi v blízkém okolí transformujících se
zařízení
5.
dokončení dvou investičních projektů Srdce v domě, p. o. (I. etapa
Lednice a II. etapa Mikulov), monitorování vyhlašovaných výzev
z evropských fondů pro realizaci dalších investičních akcí, příprava projektů
a podání žádostí do výzev z evropských fondů pro čerpání finančních
prostředků k realizaci plánovaných investičních akcí
6.
vyhotovení transformačních plánů zapojených organizace
7.
registrace komunitních služeb vznikajících v procesu transformace

Realizátor:

Jihomoravský kraj, Srdce v domě, p. o., Domov Horizont, p. o., Zelený dům
pohody, p. o., Paprsek p. o., Zámek Břežany, p. o., MPSV

Časový horizont:

leden – březen 2016 - revize Strategie transformace JMK – aktualizace údajů
průběžné naplňování aktivit dle schválených transformačních plánů
zapojených organizací

Předpokládané
náklady:

Paprsek, p.o. – rekonstrukce části bývalého SOU pro vznik CHB – 2 mil. Kč
Podpora organizací zapojených do transformace v rozsahu aktuálních
potřeb a dle míry zapojení do investičních akcí (např. spolufinancování
IROP).

Finanční zdroje

Jihomoravský kraj, IOP, ESF, IROP, MPSV

Výstupy a hodnotící
indikátory:

počet osob odcházejících z velkokapacitního ústavu do služby
poskytované komunitním způsobem
počet a kapacita vzniklých komunitních služeb (vč. rozložení dle
domácností)
revidovaný
strategický
k transformaci

dokument

Jihomoravského

kraje

transformační plány zapojených organizací
počet setkání se zástupci obcí k problematice transformace
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Opatření C.3
Popis a cíl opatření

Podpora realizace projektů zvyšujících kvalitu péče v sociálních službách
Záměrem Jihomoravského kraje v následujícím období je podporovat aktivity
poskytovatelů sociálních služeb vedoucí ke zkvalitňování péče o uživatele. Proto
bude kraj, s ohledem na posouzení dopadů a efektivity plánovaných záměrů,
podporovat jednotlivé projekty obcí a poskytovatelů sociálních služeb
předkládaných do aktuálních výzev Evropských fondů, a to prostřednictvím
potvrzení souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.
Aktivity projektu Gerontologické a organizační supervize II pro rok 2016
v příspěvkových organizacích JMK budou zaměřeny na podporu naplňování
priorit Střednědobého plánu JMK 2015 – 2017 týkajících se služeb pro osoby se
zdravotním postižením. V souladu s krajským plánem podpoří konzultanti GOS
týmy DOZP v následujících oblastech:
• proces deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb prostřednictvím
asistence při vytváření rozvojových plánů PO na období 2017 - 2020
• rozvoj kvality poskytované péče prostřednictvím konkrétních programů a
činností (Bon appetit, dramaterapie, podpora svépomocných skupin klientů a
opatrovníků, specifická podpora v oblasti logoterapie, podpora
interprofesionální spolupráce)
• organizace péče a vytváření prostředí podporující a rozvíjející schopnosti
klientů v podmínkách pobytové sociální služby
• podpora plánování rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním a
závislostí na alkoholu (vytvoření skupiny ze zástupců klientů, PO a NNO,
odborníků z dané oblasti).
V jarních měsících bude uspořádána krajská konference věnovaná trendům a
výzvám v oblasti péče o lidi se zdravotním postižením.

Aktivity vedoucí k
naplnění

1. podpora projektů obcí a poskytovatelů sociálních služeb zaměřených na
zvyšování kvality služeb při předkládání žádostí do aktuálních výzev
evropských fondů – soulad se Střednědobým plánem
2. pokračování realizace projektu gerontologické a organizační supervize
v příspěvkových organizacích JMK

Realizátor:

Jihomoravský kraj, Česká Alzheimerovská společnost, Univerzita Karlova –
Fakulta humanitních studií, poskytovatelé sociálních služeb, obce

Časový horizont:

průběžně v daném období

Předpokládané náklady:

1,5 mil. Kč

Finanční zdroje

Jihomoravský kraj, evropské fondy

Výstupy a hodnotící
indikátory:

vydaná potvrzení projektům o souladu se Střednědobým plánem
finanční podpora z rozpočtu JMK projektu gerontologické a organizační
supervize
počet zařízení, která získala certifikát Vážka
počet zařízení, která obhájila certifikát Vážka
zpracování kuchařky Jídlo do ruky v programu Bon Apettit
veřejné prezentace výstupů taneční terapie
rozvojové plány příspěvkových organizací JMK
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PRIORITA D PODPORA INFORMOVANOSTI O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Opatření D.1

Podpora dostupnosti informací o sociálních službách v Jihomoravském kraji

Popis a cíl opatření

Zlepšit informovanost obyvatel JMK o možnostech pomoci
a poskytovaných sociálních službách. Zacílení na širokou veřejnost, podpora
vzájemné spolupráce s oblastmi provázanými se sociálními službami.

Aktivity vedoucí k
naplnění

1. aktualizace webových stránek www.socialnisluzby-jmk.cz
2. vytvoření pravidel a systému kontroly a aktualizace dat v on-line katalogu
sociálních služeb, provázání s benchmarkingovou aplikací
3. vydávání a distribuce Adresáře sociálních služeb v JMK tištěné podobě

Realizátor:

Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí

Časový horizont:

průběžně v daném období

Předpokládané náklady:

náklady spojené s grafickým zpracováním a tiskem Adresářů sociálních služeb

Finanční zdroje

Jihomoravský kraj, v případě realizace individuálního projektu využití finančních
prostředků EU dle nákladů příslušné aktivity projektu

Výstupy a hodnotící
indikátory:

dostupné, funkční a aktualizované webové stránky
webový katalog sociálních služeb se základními a funkčními
informacemi o sociálních službách v JMK
počet vydaných Adresářů sociálních služeb

Opatření D.2

Realizace informačních aktivit prostřednictvím vzájemných setkávání aktérů
sociálních služeb

Popis a cíl opatření

Podpora informovanosti poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb
prostřednictvím vzájemných setkání.

Aktivity vedoucí k
naplnění

veletrh sociálních služeb
konference, kulaté stoly, panelové diskuze

Realizátor:

Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, vybraní dodavatelé z výběrových
řízení

Časový horizont:

průběžně v daném období

Předpokládané náklady:

náklady spojené s organizačně-technickým zajištěním realizovaných aktivit

Finanční zdroje

Jihomoravský kraj, v případě realizace individuálního projektu využití finančních
prostředků EU dle nákladů příslušné aktivity projektu

Výstupy a hodnotící
indikátory:

účast JMK na veletrhu sociálních služeb
počet uskutečněných setkání s poskytovateli a zadavateli sociálních
služeb
počet zúčastněných osob
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PRIORITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY
V rámci kapitoly Priority pro cílové skupiny jsou pod jednotlivými opatřeními zařazeny záměry na vznik
nových nebo rozvoj stávajících služeb pro rok 2016. Uvedené rozvojové aktivity jsou v souladu se strategií
JMK pro rok 2016 a jejich potřebnost je reflektována v rámci procesů plánování sociálních služeb na
území 21 obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji. Konkrétní informace byly do akčního plánu
dodány koordinátory komunitního plánování v obcích s rozšířenou působností na základě spolupráce s
poskytovateli v daném regionu. Potvrzení potřebnosti rozvoje služby bylo doloženo schválením příslušné
obce s rozšířenou působností, včetně deklarace spolufinancování. Rozvoj služeb vycházel ze schválené
podoby úvazků v Základní síti sociálních služeb JMK pro rok 2016.

SENIOŘI
PRIORITA 1
Dostupná nabídka terénních a ambulantních služeb odpovídajících rozdílným potřebám
a specifickým životním situacím seniorů
Opatření 1 - Podpora rozvoje a zvýšení časové i místní dostupnosti pečovatelských služeb, tísňové
péče a odlehčovacích služeb s ohledem na potřebnost v území.
Opatření 2 - Podpora zvyšování kvality a udržení kapacit ostatních ambulantních a terénních služeb
pro seniory zařazených do podporované krajské sítě sociálních služeb.

PRIORITA 2
Udržitelná síť dlouhodobých pobytových zařízení pro seniory s ohledem na jejich specifické
potřeby
Prioritou pro následující období je udržení optimální sítě rezidenčních služeb pro seniory s vysokým
stupněm podpory s dílčím doplněním potřebných kapacit pro specifické cílové skupiny a s důrazem na
zajištění odpovídající kvality poskytovaných služeb. Strategie je založena na skutečnosti, že pobytová
zařízení jsou určena pro seniory, kteří už nemohou zůstat v přirozeném prostředí ani za pomoci terénních
sociálních služeb.
Při současných ekonomických a demografických trendech je nezbytné klást důraz na zajištění udržitelnosti
nákladů. Zároveň je však nutné reagovat na dlouhodobě podloženou potřebnost kapacit pro specifické
skupiny seniorů v nepříznivých sociálních situacích, jejichž počet narůstá a odpovídající zařízení pro ně
nejsou na území kraje dostupná. Důraz na zvyšování kvality péče v pobytových zařízeních podporuje
transformační a humanizační procesy ve stávajících službách, které probíhají s ohledem na potřeby seniorů
a podporují jejich integraci do života místní komunity.
Opatření 1 - Podpora vzniku malokapacitních pobytových služeb pro specifické skupiny uživatelů –
nízkopříjmoví senioři, senioři s psychiatrickými diagnózami, s kombinovaným postižením, se
závislostmi na návykových látkách apod.
Opatření 2 - Doplnění stávající sítě sociálních služeb pro osoby s demencí a Alzheimerovou
chorobou o projekty na výstavbu pobytových služeb pro seniory realizované Jihomoravským
krajem na základě úvěru z Evropské investiční banky.
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Záměr

vznik nové sociální služby – domov pro seniory

Předkládá

ORP Šlapanice

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Domov pro
seniory Újezd u
Brna, p.o.

domov pro
seniory

senioři

pobytová

JMK

zahájení: jaro 2016

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

počet lůžek: 20

lůžkodny:
7300

přímá péče: 7,2/36

6 738 400 Kč

7 300 000 Kč

Záměr

vznik nové sociální služby - domov se zvláštním
režimem

Předkládá

ORP Šlapanice

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Domov pro
seniory Újezd u
Brna, p.o.

domov se
zvláštním
režimem

senioři
s Alzheimerovou
demencí a jinými
typy demencí

pobytová

JMK

zahájení: jaro 2016

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

počet lůžek: 80

lůžkodny:
29200

přímá péče: 28,8/36

26 953 600 Kč

32 120 000 Kč

nepřímá péče:
5,4/27

nepřímá
péče:21,6/27

Opatření 3 - Podpora zvyšování kvality péče a procesů humanizace ve stávajících pobytových
službách s ohledem na potřeby a práva uživatelů
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
PRIORITA 1
Udržení stávající sítě, její optimalizace a doplnění o služby poskytované nejpřirozenějšími
formami a umožňující běžný životní rytmus
Cílem priority je stávající síť udržet, optimalizovat ji na základě vyjednávání potřebnosti jednotlivých služeb
s obcemi s rozšířenou působností a doplnit ji službami, které jsou Jihomoravským krajem definovány jako
prioritní v návaznosti na mezinárodní a národní strategické dokumenty. Sociální služby musí umět
reflektovat všechny životní fáze života osob s hendikepem a jejich měnící se nároky na druh i rozsah služby,
stejně jako požadavky ze strany pečujících osob. Důležitá je včasná podpora a informovanost rodin po
diagnostice postižení u dětí, stejně jako naplnění denního programu člověka s postižením v průběhu celého
života, místní dostupnost služeb a jejich vzájemná návaznost.
Právo na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti bude naplňováno za pomoci terénních
a ambulantních služeb, stejně jako rozšířenou nabídkou malokapacitních pobytových služeb podporujících
inkluzi. Existující rezidenční služby budou cíleně zvyšovat standard materiálně-technických podmínek a
pracovat na odstraňování bariér pro začlenění svých klientů do společnosti.

Opatření 1 – Podpora pečujícím rodinám včasnou intervencí a rozvojem existujících služeb rané
péče, rozšířením denních stacionářů v ORP, kde dosud nebyly poskytovány a zvýšením
dostupnosti odlehčovacích služeb nezastoupených na území okresu.

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby o 15 uživatelů, personální navýšení o 2,93
úvazku v přímé péči

Předkládá

ORP Brno, Šlapanice

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová
skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Asociace
pomáhající
lidem
s autismem –
APLA JM o.s.

raná péče

osoby
s poruchou
autistického
spektra

terénní

JMK

rozšíření: 1. pol. roku
2016

Kapacita
služby

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

denní: 10
roční: 75

kontakty/intervence:
1375/5125

přímá péče:
3,69/8

1 886 000 Kč

2 178 576 Kč

nepřímá péče:
0,6/3
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Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
sociální služby ze 42 na 53 uživatelů, personální
navýšení o 0,6 úvazku v přímé péči

Předkládá

ORP Brno, Břeclav,
Rosice, Šlapanice,
Kyjov, Moravský
Krumlov, Ivančice

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová
skupina

Územní
působnost

Harmonogram

JMK

rozšíření: od 1.
ledna 2016

Dotyk II

raná péče

Kapacita služby

Výkonnost služby

Forma
poskytování

osoby
s poruchou
terénní
autistického
spektra
Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Maximální optimální náklady
dle Pravidel

roční: 53 klientů
výsledná podoba
rozvoje v ORP:

Brno (19), Břeclav
(9), Ivančice (1),
Kyjov (2), Moravský
Krumlov (2), Rosice
(2), Šlapanice (3)

kontakty/intervence:
500/5850

přímá péče:
3,1/5

nepřímá péče:
0,85/4

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby ze 40 na 60 uživatelů, personální navýšení o 1
úvazek v přímé péči

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Občanské
sdružení LOGO

raná péče

osoby s mentálním
postižením

Kapacita
služby
denní: 10
roční: 60

Výkonnost služby
kontakty/intervence:
420/4440

Forma
poskytování

terénní (90%),
ambulantní
(10%)
Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků
nepřímá péče:
přímá péče: 3,4/6
0,6/3

1 830 240Kč

Předkládá

ORP Brno

Územní
působnost

Harmonogram

JMK

rozšíření: od 1.
ledna 2016

Maximální optimální náklady
dle Pravidel
2 007 360 Kč

Předkládá

ORP Brno,
Šlapanice, Moravský
Krumlov, Ivančice,
Židlochovice

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

terénní

JMK

rozšíření: v průběhu
roku 2016

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby o 12 uživatelů, personální navýšení o 1 úvazek
v přímé péči

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Společnost pro
ranou péči –
Středisko rané
péče SPRP Brno

raná péče

osoby se zrakovým
postižením; rodiny s
dítětem/dětmi

Kapacita služby

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

kontakty/intervence
:
650/8250

přímá péče: 4,5/5

Maximální optimální náklady
dle Pravidel

roční: 87 klientů
výsledná podoba
rozvoje v ORP:

Brno (32),
Ivančice (3),
Moravský Krumlov
(2), Šlapanice (5),
Židlochovice (5)

nepřímá
péče:
1,87/3

2 656 800 Kč
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Opatření 2 – Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče umožňující setrvat
v rodinném prostředí (pečovatelská služba, osobní asistence) a podpora dostupnosti
malokapacitních pobytových služeb a návazných terénních s důrazem na integraci (chráněné
bydlení, podpora samostatného bydlení).

Záměr

vznik nové sociální služby - osobní asistence

Předkládá

ORP Brno

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Církevní střední
zdravotnická
škola, s.r.o.

osobní
asistence

osoby se zdravotním
postižením

terénní

Brno

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

denní: 4
roční: 12

osobohodiny:
4158

přímá péče: 4,15/6

Záměr

nepřímá péče:
0,75/2

Náklady
služby

registrace,
poskytování: rok
2015
Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

1 522 100 Kč

2 450 160 Kč

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby o 10 uživatelů, personální navýšení o 3,62
úvazku v přímé péči

Předkládá

ORP Židlochovice

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Asociace
pomáhající lidem
s autismem –
APLA JM o.s

osobní
asistence

osoby s poruchou
autistického spektra

terénní

JMK

rozšíření od 2016

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

roční: 65

osobohodiny:
13500

přímá péče: 9,34/9

5 514 336 Kč

5 514 336 Kč

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby o 10 uživatelů, personální navýšení o 1,81
úvazku v přímé péči

Předkládá

ORP Vyškov

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Asociace rodičů
a přátel
zdravotně
postižených dětí
v ČR, z.s. Klub
PAPRSEK

osobní
asistence

osoby se zdravotním
postižením

terénní

okres Vyškov

rozšíření: od 2016

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

denní: 14
roční: 30

osobohodiny:
4500

přímá péče: 3,91/9

1 400 000 Kč

2 308 464 Kč

nepřímá péče:
1,7/5

nepřímá péče:
0,6/5
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Záměr

rozšíření stávající sociální služby, rozšíření cílové
skupiny osob se zdravotním postižením na
věkovou kategorii od 3 let, personální navýšení o
3,5 úvazku v přímé péči

Předkládá

ORP Brno

Poskytovatel

Sociální
služba

Územní
působnost

Harmonogram

Cílová skupina

Forma
poskytování

Domov pro mne,
o.s.

osobní
asistence

osoby se zdravotním
postižením

Kapacita
služby
roční: 72

Výkonnost
služby
osobohodiny:
28 500

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků
nepřímá
přímá péče: 20,88/47
péče: 3,2/7

terénní

Brno (95%),
Šlapanice,
Židlochovice,
Rosice, Kuřim,
Blansko,
Boskovice
Náklady
služby
6 951 000 Kč

rozšíření: jaro 2016

Maximální optimální
náklady dle Pravidel
12 327 552 Kč

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, personální
navýšení o 4,66 úvazku v přímé péči

Předkládá

ORP Brno

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Hewer, o.s.

osobní
asistence

osoby se zdravotním
postižením

terénní

JMK

rozšíření: v průběhu
roku 2016

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

denní: 35
roční: 90

osobohodiny:
35000

přímá péče: 24,87/89

9 650 000 Kč

14 683 248 Kč

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby o 10 uživatelů, personální navýšení o 4,5
úvazku v přímé péči

Předkládá

ORP Brno,
Židlochovice

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Liga vozíčkářů

osobní
asistence

osoby se zdravotním
postižením

terénní

Brno, okres
Brno venkov

rozšíření: duben 2016

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

denní:29
roční:60

osobohodiny:
31000

přímá péče: 22,05/76

7 944 640 Kč

13 018 320 Kč

nepřímá péče:
4,87/11

nepřímá péče:
4,3/10
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Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby z 80 na 100 uživatelů, personální navýšení o
2 úvazky v přímé péči, zaměření na cílovou skupinu
zdravotně postižených osob

Předkládá

ORP Brno

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Maltézská
pomoc, o.p.s.

osobní
asistence

osoby se zdravotním
postižením, senioři

terénní

Brno, Brnovenkov

rozšíření: v průběhu
roku 2016

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

roční: 100

osobohodiny:
23000

přímá péče:
13,81/30

6 200 000 Kč

8 153 424Kč

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, personální
navýšení o 0,9 úvazku v přímé péči

Předkládá

ORP Vyškov

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Oblastní charita
Vyškov

osobní
asistence

osoby se zdravotním
postižením

terénní

ORP Vyškov

rozšíření: leden 2016

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

denní: 8
roční: 20

osobohodiny:
3800

přímá péče: 3,31/6

1 381 768 Kč

1 954 224 Kč

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby o 5 uživatelů, personální navýšení o 1,5
úvazku v přímé péči

Předkládá

ORP Brno

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

ParaCENTRUM
Fenix

osobní
asistence

osoby s tělesným
postižením

terénní

Brno

rozšíření: leden 2016

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

denní: 7
roční: 28

osobohodiny:
7000

přímá péče: 6/18

1 600 000 Kč

3 542 400 Kč

Záměr

vznik nové sociální služby-chráněné bydlení pro osoby
s omezenou pohyblivostí nad 40 let

Předkládá

ORP
Židlochovice

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogra
m

chráněné bydlení

osoby s tělesným
postižením, senioři

Diakonie ČCE –
středisko v Brně,
Chráněné
bydlení Nosislav
Kapacita
služby
počet lůžek: 10

Výkonnost služby
lůžkodny/obložnost:
3468 / 95 %

nepřímá péče:
0,6/3

nepřímá péče:
0,9/4

nepřímá péče:
0,8/4

pobytová

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků
nepřímá péče:
přímá péče: 9/10
1,55/6

registrace: září
2015
JMK
zahájení: leden
2016
Maximální optimální náklady
dle Pravidel
3 467 500 Kč
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Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity služby
o 4 uživatele, personální navýšení o 2,53 úvazku v přímé
péči

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Diecézní charita
Brno, Služby
Brno, Chráněné
bydlení sv.
Anežky

chráněné bydlení

osoby se zdravotním
postižením

Kapacita
služby

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

počet lůžek: 26

lůžkodny/obložnost:
9125 / 98 %

přímá péče: 6,75/7

Předkládá

ORP Brno

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogra
m

pobytová

JMK

rozšíření: jaro
2016

Náklady
služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

4 008 000 Kč

9 015 500 Kč

nepřímá péče:
1,3/22

Opatření 3 – Zkvalitňování pobytových služeb sociální péče a podpora zařízení procházejících
transformačním procesem a směřujících k deinstitucionalizaci.

Záměr

vznik nové sociální služby-chráněné bydlení pro 12
uživatelů s tělesným postižením

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Habrovanský
zámek, p.o.

chráněné bydlení

osoby s tělesným
postižením

Kapacita
služby

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

počet lůžek: 12

lůžkodny/obložnost:
4380 / 100 %

přímá péče: 10,14/11

Předkládá

ORP Vyškov

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

pobytová

Vyškov

registrace,
zahájení: leden
2016
Maximální optimální náklady
dle Pravidel

nepřímá péče:
1,84/7

4 161 000 Kč

Záměr

vznik nové sociální služby-chráněné bydlení pro
osoby s lehkým a středně těžkým mentálním
postižením

Předkládá

ORP Mikulov

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Srdce v domě,
p.o.

chráněné
bydlení

osoby s mentálním
postižením

pobytová

JMK

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

počet lůžek: 12

lůžkodny:
3720

příma péče: 8/8

nepřímá péče:
0,5/5

registrace: srpen
2015
zahájení: říjen 2015
Maximální optimální náklady dle
Pravidel
4 161 000 Kč
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Záměr

rozšíření stávající sociální služby o dvě lůžka, personální
navýšení o 0,43 úvazku v přímé péči

Předkládá

ORP Znojmo

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Zámek Břežany,
p.o.

chráněné bydlení

osoby s mentálním
postižením

pobytová

ORP

rozšíření od 1.
ledna 2016

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

lůžkodny/obložnost:
4758/100%

přímá péče: 3,56/5

2 173 000 Kč

4 507 750 Kč

Kapacita
služby
počet lůžek:13

nepřímá péče:
0,32/7

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby o 4 lůžka, personální navýšení o 1,3 úvazku
v přímé péči

Poskytovatel

Sociální služba

Zelený dům
pohody, p.o.

chráněné
bydlení

Kapacita
služby

Výkonnost
služby
lůžkodny:
365/100%

počet lůžek: 8

Cílová skupina

Forma
poskytování

osoby
s mentálním
postižením a
pobytová
kombinovaným
postižením
Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků
přímá péče:
nepřímá
4,5/10
péče:0,2/2

Předkládá

ORP Šlapanice

Územní
působnost

Harmonogram

JMK

rozšíření od 1. ledna
2016

Náklady
služby

Maximální optimální
náklady dle Pravidel

1 910 000Kč

2 774 000 Kč

Opatření 4 – Podpora komplexnosti a vzájemné návaznosti služeb umožňujících život v běžné
společnosti s důrazem na pracovní integraci (sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny) a
dostupnost poradenských služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů.
Záměr

transformace stávajícího denního stacionáře na službu
sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Blansko

sociálně
terapeutické
dílny – Betany
Boskovice

osoby s mentálním
a kombinovaným
postižením

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

denní: 20
roční: 30

uživateloměsíce:
25

Předkládá

ORP Boskovice

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

ambulantní

okres Blansko

zahájení poskytování:
leden 2016

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

přímá péče:
4,67/13

2 200 000 Kč

2 986 932 Kč

nepřímá péče:
1,25/9
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PRIORITA 2
Podpora sociálních služeb pro specifické cílové skupiny
Cílem priority je zabezpečit sociální služby pro takový okruh osob, kterým stávající síť služeb nedokáže
poskytnout potřebnou pomoc. Jejich zdravotní postižení je natolik specifické a vyžadující specializovaný
přístup, že je kontraindikací pro příjem do služeb se zaměřením na standardní/běžné druhy postižení.
Narůstá počet osob s diagnostikovanou poruchou PAS i osob, kterým byl autismus diagnostikován v první
vlně takto diagnostikovaných v České republice, a kteří dorůstají do dospělosti. Další skupinou osob, pro
které se dlouhodobě nedaří zajistit dostačující nabídku služeb, jsou osoby s duševním onemocněním
(především s psychiatrickými diagnózami). Jako problematicky umístitelné se řadí také osoby
s vícenásobnými a kombinovanými vadami a s onemocněními s nízkým výskytem, jelikož péče o tyto osoby
vyžaduje vysoce kvalifikovaný a speciálně proškolený personál a také materiální vybavení. Velké procento
této různorodé cílové skupiny je v domácí péči a pro dlouhodobé udržení tohoto žádoucího stavu je nutné
nabídnout pečujícím osobám možnost odpočinku, načerpání nových sil a času k vyřízení důležitých
záležitostí v životě. U stárnoucích rodičů existuje obava, co s jejich dětmi bude, až oni odejdou. Pro výše
popsanou specifickou skupinu osob je třeba doplnit krajskou síť o malokapacitní pobytová zařízení
uzpůsobená jejich potřebám, stejně jako o služby podporující aktivizaci a pracovní návyky. Pracovní činnosti
smysluplně vyplní den, dají životu řád a mohou vést k inkluzi do společnosti, či zapojení na trh práce.
Opatření 1 – Zajištění dostupných odlehčovacích služeb, včetně podpory rozšíření kapacit pro
osoby v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění.
Záměr

rozšíření stávající sociální služby, odlehčovací
služba, personální navýšení o 1 úvazek v přímé péči

Předkládá

ORP Brno

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Hospic sv. Alžběty,
o.p.s.

odlehčovací
služby

osoby s jiným
zdravotním
postižením

terénní

Brno, okres
Brno venkov

rozšíření: od r.
2016

Kapacita služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

denní:18
roční: 90

osobohodiny:
5600

přímá péče: 5,69/7

1 865 000 Kč

3 359 376 Kč

nepřímá péče:
0,7/4

Opatření 2 – Podpora a rozvoj malokapacitních pobytových služeb v komunitě (chráněné bydlení,
domov se zvláštním režimem pro osoby s psychiatrickými diagnózami) a terénních služeb
podporujících samostatné bydlení (podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace).
rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
Záměr
služby o 9 uživatelů, personální navýšení o 3,2 úvazku
Předkládá
ORP Brno
v přímé péči
Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Sdružení Práh

chráněné bydlení

osoby s chronickým
duševnm
onemocněním

pobytová

Brno

rozšíření: podzim
2015

Kapacita
služby

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

lůžkodny/obložnost:
6789/93%

přímá péče: 5,3/8

3 311 000 Kč

6 935 000 Kč

počet lůžek:
20

nepřímá péče:
1,5/8
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Opatření 3 – Podpora služeb umožňujících získání a udržení pracovních návyků nezbytných pro
úspěšnou pracovní integraci (sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny).
rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity služby
Záměr
o 20 uživatelů, personální navýšení o 1 úvazek v přímé
Předkládá ORP Brno
péči
Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Agapo

sociální rehabilitace

osoby s poruchou
autistického spektra

ambulantní,
terénní

Brno

rozšíření: březen
2016

Kapacita služby

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

terénní: 20/45
ambulantní: 20/210

kontakty/intervence:
4900/8800

přímá péče: 6,54/7

3 020 000
Kč

4 182 984 Kč

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity služby
pro nové uživatele, personální navýšení 2 úvazky v přímé
péči

Předkládá

ORP Brno

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Asociace
pomáhající lidem
s autismem – APLA
JM o.s.

sociální rehabilitace

osoby s poruchou
autistického spektra

terénní,
ambulantní

JMK

rozšíření: od r.
2016

Kapacita služby

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

terénní: 1/35
ambulantní: 4/35

kontakty/intervence:
4250/7250

přímá péče: 2,5/5

1 599 000
Kč

1 599 000 Kč

Záměr

transformace stávající sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se ZP na službu sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel

Sociální služba

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Blansko

sociálně
terapeutické dílny
– Pěkná modrá
Doubravice

Kapacita služby
denní: 15
roční: 20

Výkonnost
služby
uživateloměsíce:
15

Cílová skupina

nepřímá péče:
1,25/2

nepřímá péče:
0,5/1

Forma
poskytování

osoby s chronickým
duševním
onemocněním, se
ambulantní
zdravotním
postižením
Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků
nepřímá péče:
přímá péče: 3,0/5
0,99/7

Předkládá

ORP Blansko

Územní
působnost

Harmonogram

okres Blansko

zahájení poskytování od
1.1. 2016

Náklady
služby

Maximální optimální
náklady dle Pravidel

1 350 000 Kč

1 918 800 Kč
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Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity služby
o 60 uživatelů, personální navýšení o 9 úvazků v přímé
péči

Poskytovatel

Sociální služba

Sdružení Práh

sociální rehabilitace

Kapacita
služby
Brno (35/225),
Břeclav ( 5/10)

Výkonnost služby
kontakty/intervence:
2046/34670

Cílová skupina

Forma
poskytování

osoby s chronickým
terénní,
duševním
ambulantní
onemocněním
Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků
nepřímá péče:
přímá péče: 17,55/9
3,6/8

Předkládá

ORP Brno, Břeclav

Územní
působnost

Harmonogram

JMK

rozšíření od
leden 2016

Náklady
služby

Maximální optimální
náklady dle Pravidel

9 310 000 Kč

10 361 520 Kč

DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
PRIORITA 1
Podpora rozvoje stávající sítě sociálních služeb zaměřených na potřeby ohrožených rodin s dětmi
v Jihomoravském kraji
Opatření 1 - Podpora vzniku nových sociálních služeb nezastoupených na území okresu (případně
rozšíření stávajících do nepokrytého území), které doplní stávající okresní minimální síť služeb pro
danou cílovou skupinu s ohledem na potřebnost v lokalitě – azylové domy, nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Opatření 2 - Podpora dostupnosti a rozvoje služeb pro rodiny v krizi a oběti domácího násilí
(rozšíření stávajících kapacit služeb zařazených do krajské minimální sítě) azylových domů pro
matky a otce s dětmi, intervenčního centra a krizové pomoci v návaznosti na doloženou potřebnost.

PRIORITA 2
Zajištění udržitelné, dostupné a vzájemně provázané sítě služeb podporující rodiny v zachování
základních funkcí i jejich jednotlivé členy v obtížných životních situacích
Opatření 1 -Zajištění dostupnosti manželského a rodinného poradenství, poradenství pro náhradní
rodiny, oběti domácího násilí a trestné činnosti na území JMK – podpora poradenských služeb
zařazených do krajské minimální sítě.
Opatření 2 - Podpora zvyšování kvality, dostupnosti a provázanosti ambulantních a terénních služeb
pro mládež a rodiny s dětmi zařazených do krajské sítě služeb - SAS pro rodiny s dětmi, nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež, terénní programy.
Opatření 3 - Zajištění a podpora kapacit minimální sítě pobytových služeb - azylových domů a domů
na půli cesty na území JM, s důrazem na kvalitu péče a posílení kompetencí uživatelů pro integrační
procesy.
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OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V KRIZI
PRIORITA 1
Doplnění systému služeb pro osoby vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením s ohledem
na potřebnost v lokalitě
Cílem priority je zajištění dostupnosti služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo
ohroženým sociálním vyloučením na území celého Jihomoravského kraje. Prostředkem k dosažení cíle je
podpora služeb na území okresů, kde v současnosti služby nejsou zajištěny a chybí tak lokální rovnováha
v existující síti. Bude reflektována potřeba lokálně posílit pobytové a ambulantní služby pro přechodné
ubytování a pomoc osobám bez přístřeší. Další podporovanou oblastí je rozvoj služeb odborného sociálního
poradenství zaměřeného na dluhovou problematiku
Opatření 1 – Zvýšení dostupnosti sociálních služeb nezastoupených na území okresu podporou
vzniku nových služeb s ohledem na potřebnost v lokalitě - azylové domy, nízkoprahová denní centra,
noclehárny.
Opatření 2 - Podpora dostupnosti a rozvoje - rozšíření stávajících kapacit služeb zařazených do
krajské minimální sítě - azylových domů, krizové pomoci a služeb právního a dluhového
poradenství pro osoby v tíživých sociálních situacích.
Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení
kapacity o 1 lůžko

Předkládá

ORP Znojmo

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

azylové domy

osoby bez přístřeší,
osoby v krizi, osoby
žijící v sociálně
vyloučených
lokalitách

pobytová

ORP Znojmo

rozšíření: říjen
2015

Kapacita služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

počet lůžek: 45

11586/71,52%

přímá péče: 5,25/7

3 320 000 Kč

5 338 125 Kč

nepřímá
péče: 1,2/7

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby o 4 bytové jednotky (cca 15 lůžek), personální
navýšení o 0,08 úvazku v přímé péči

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Hodonín

azylové domy

osoby bez přístřeší

Kapacita
služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

počet lůžek: 35

lůžkodny:10 220

přímá péče: 6,4/9

Předkládá

ORP Hodonín

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

pobytová

Hodonín

rozšíření: leden
2016

Náklady
služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

3 270 000 Kč

4 151 875 Kč

nepřímá péče:
1,5/19
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Záměr

rozšíření stávající sociální služby, personální navýšení
celkem o 0,2 úvazku v přímé péči

Předkládá

ORP Brno

Poskytovatel

Sociální služba

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Bílý kruh bezpečí

odborné sociální
poradenství

JMK

rozšíření: leden
2016

Kapacita služby

Výkonnost služby

terénní: 2/466
ambulantní:
8/1864

kontakty/intervence
: 6843/2281

Cílová skupina

osoby v krizi, oběti
terénní,
domácího násilí,
ambulantní
rodiny, senioři
Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků
přímá péče: 1,05/1

nepřímá péče:
0,46/2

Maximální optimální náklady
dle Pravidel
671 580Kč

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby o 70 uživatelů dluhového poradenství,
personální navýšení o 0,6 úvazku v přímé péči

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Diecézní charita
Brno, Celzus Odborné sociální
poradenství

odborné sociální
poradenství

osoby ohrožené
sociálním
vyloučením

Kapacita služby

Výkonnost služby

terénní: 8/60
ambulantní: 12/670

kontakty/intervence:
160/6600

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení kapacity
služby o 50 uživatelů dluhového a finančního
poradenství, personální navýšení o 0,4 úvazku
v přímé péči

Předkládá

ORP Brno

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Diecézní charita
Brno, Celzus-služby
pro cizince

odborné sociální
poradenství

osoby v krizi
(imigranti a
azylanti)

terénní,
ambulantní

Brno

rozšíření: v průběhu
r. 2016

Kapacita služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady
služby

Maximální
optimální náklady
dle Pravidel

terénní: 8/100
ambulantní: 12/520

kontakty/interve
nce:
430/10430

přímá péče: 4,32/9

2 304 550 Kč

2 763 072 Kč

Předkládá

ORP Brno

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

terénní,
ambulantní

Brno

rozšíření od
ledna až do
prosince 2016

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků
nepřímá
přímá péče: 1,65/4
péče:
0,06/18

nepřímá
péče:
0,86/18

Maximální optimální náklady
dle Pravidel
1 055 340 Kč
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Záměr

rozšíření stávající sociální služby o dluhové poradenství,
personální navýšení o 0,5 úvazku

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Charita Veselí
nad Moravou

odborné sociální
poradenství

osoby v krizi

Kapacita
služby

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

okamžité: 1
roční: 550

kontakty/intervence:
563/2597

přímá péče: 1,5/2

Záměr

Poskytovatel

Sociální služba

IQ Roma servis,
o.s.

odborné sociální
poradenství

Kapacita
služby
denní:18
roční: 90

Předkládá

ORP Veselí nad
Moravou

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogra
m

ambulantní

JMK

rozšíření: leden
2016

Náklady
služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

715 000 Kč

959 400 Kč

rozšíření stávající sociální služby, rozšíření o právní a
dluhové poradenství, personální navýšení o 0,5 úvazku
v přímé péči

Předkládá

ORP Brno

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Brno

rozšíření od
dubna 2016

Výkonnost služby
kontakty/intervence:
100/7500

Cílová skupina

nepřímá péče:
0.15/3

osoby žijící
v sociálně
ambulantní
vyloučených
lokalitách
Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků
nepřímá péče:
přímá péče: 3,6/11
1,473/14

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, personální
navýšení o 0,25 úvazku v přímé péči

Poskytovatel

Sociální služba

Liga vozíčkářů, o.s.

odborné sociální
poradenství

Kapacita služby

Výkonnost služby

terénní: 0/15
ambulantní: 12/2850

kontakty/intervence:
850/2000

Cílová
skupina

Forma
poskytování

osoby se
terénní,
zdravotním
ambulantní
postižením
Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků
přímá péče:
nepřímá péče:
1,38/3
0,65/10

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, rozšíření o služby
dluhového poradenství, personální navýšení o 0,5 úvazku
v přímé péči

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Občanská
poradna Brno

odborné sociální
poradenství

osoby ohrožené soc.
vyloučením a v krizi

Kapacita
služby

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

denní: 28
roční: 4000

kontakty/intervence:
350/6400

přímá péče: 3,25/4

Maximální optimální náklady
dle Pravidel
2 302 560 Kč

Předkládá

ORP Brno

Územní
působnost

Harmonogram

celá ČR

rozšíření: duben
2016

Maximální optimální náklady
dle Pravidel
882 648 Kč

Předkládá

ORP Brno

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

ambulantní

Brno

rozšíření: leden
2016

Náklady
služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

1 630 000 Kč

2 078 700 Kč

nepřímá péče:
0,75/1
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Záměr

rozšíření stávající sociální služby, navýšení denní kapacity
služby o 1 uživatele, ročně o 200 uživatelů, personální
navýšení o 0,85 úvazku v přímé péči

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Právní občanská
poradna Dialog,
o.s.

odborné sociální
poradenství

osoby ohrožené
sociálním
vyloučením, rodiny

Kapacita
služby

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

denní: 12
roční: 1400

kontakty/intervence:
3600/3300

přímá péče: 2,8/5

Předkládá

ORP Brno

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

ambulantni

Brno, okres
Brno venkov

rozšíření: od
2016

Náklady
služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

1 528 200 Kč

1 790 880 Kč

nepřímá péče:
0,8/3

Záměr

rozšíření stávající sociální služby o 1 lůžko

Předkládá

ORP Hodonín

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

Psychocentrum
Domeček Hodonín

azylové domy

osoby bez přístřeší

pobytová

okres Hodonín

rozšíření: leden
2016

Kapacita služby

Výkonnost
služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

Náklady služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

počet lůžek:21

lůžkodny: 6515
obložnost: 85 %

přímá péče: 3,5/7

1 930 160 Kč

2 491 125 Kč

nepřímá péče:
0,7/3

Záměr

rozšíření stávající sociální služby, personální
navýšení o 4,3 úvazku v přímé péči

Poskytovatel

Sociální služba

Cílová skupina

azylové domy

osoby bez
přístřeší
(migranti a
menšiny)

Kapacita služby

Výkonnost služby

Personální zajištění služby
počet úvazků/pracovníků

počet lůžek: 50

lůžkodny/obložnost:
18250/50 %

přímá péče: 7,3/9

SOZE – sdružení
občanů zabývajících
se emigranty

Předkládá

ORP Brno

Forma
poskytování

Územní
působnost

Harmonogram

pobytová

Brno

rozšíření: leden
2016

Náklady
služby

Maximální
optimální
náklady dle
Pravidel

3 983 783 Kč

5 931 250 Kč

nepřímá
péče: 1,3/5

PRIORITA 2
Podpora stávajících kapacit zařízení zařazených do krajské sítě se zaměřením na zvyšování kvality
a provázanosti jednotlivých služeb
Opatření 1 – Podpora a zkvalitňování stávajících ambulantních, terénních a malokapacitních
pobytových služeb s ohledem na podobu minimální sítě služeb pro cílovou skupinu.
Opatření 2 – Podpora provázanosti služeb pro ohrožené osoby a návaznosti dalších služeb. Pro
zajištění komplexního řešení krizové situace osob ohrožených sociálním vyloučením je nezbytná
koordinace a spolupráce více služeb, zejména předávání informací, což umožní efektivní návaznost
práce s klientem a je i zároveň opatřením proti zneužívání sociálních služeb.
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SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2016

Základní síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016 tvoří registrované sociální služby se
zařízením na území JMK , které vznikly v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb v JMK,
od r. 2012 pak na základě zařazení do akčních plánů na daný rok. V souladu s legislativními požadavky se
jedná o služby, které byly doposud zařazeny v podporované a financované síti z dotací ze státního rozpočtu,
dle paragrafu 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální
služby a jejich kapacity financované z jiných zdrojů než z prostředků státního rozpočtu přerozdělovaných
Jihomoravským krajem, nejsou součástí této sítě.
Zařazení služeb do základní krajské sítě je podmínkou pro vydání a platnost pověření k poskytování služby v
obecném hospodářském zájmu krajem a podmínkou pro financování sociální služby z prostředků ze
státního rozpočtu a z Jihomoravského kraje. Probíhalo na základě zaslání formuláře Žádost o vstup do
základní krajské sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2016. Součástí žádosti o zařazení do sítě služeb bylo
doložení nezbytných informací o službě, a to:
• základní informace o poskytovateli a sociální službě (názvy, registrační číslo)
• místo poskytování a působnost služby
• forma poskytování
• cílová skupina a věková kategorie
• rozsah-kapacita služby
• výkonnost služby
• personální zabezpečení služby.
Při vstupu do základní krajské sítě služeb jsou pro rok 2016 určujícími ukazateli u terénních a ambulantních
služeb úvazky přímé péče (bez zdravotnického personálu) a lůžkodny u pobytových sociálních služeb. Tyto
ukazatele jsou zásadními jednotkami pro stanovení optimální nákladovosti dané služby, k níž se vztahuje
optimální výše podílů jednotlivých zdrojů financování daného druhu sociální služby.
Pro stanovení výše uvedených ukazatelů se vycházelo z údajů nejbližšího uzavřeného roku – roku 2014 s
aktualizací hodnot na základě rozvoje služeb zařazených do akčních plánů a s možnými úpravami hodnot u
ostatních služeb max. do výše 0,5 úvazků přímé péče u služeb, u nichž z objektivních důvodů došlo k
narovnání podoby služby. Ve vztahu k úvazkům přímé péče a lůžkodnům byl dále sledován rozsah a
výkonnost služby.
Základní síť sociálních služeb v JMK pro rok 2016 byla schválena dne 25.6.2015 Zastupitelstvem JMK
usnesením č. 1905/15/Z19. Do sítě bylo zařazeno 490 sociálních služeb. Aktualizace sítě se uskuteční
prostřednictvím Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2016, kdy bude doplněna o
konkrétní podporované rozvojové aktivity služeb, které jsou, na základě souladu s krajskou strategií,
výstupem procesu komunitního plánování na území 21 obcí s rozšířenou působností.
Souhrnné maximální optimalizované náklady na provoz této sítě sociálních služeb, včetně odhadu
nákladovosti rozvojových záměrů pro rok 2016, dosahovaly celkové výše 3 887 418 315 Kč. Výpočet
nákladovosti probíhal dle Pravidel řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen Pravidel).1
Do 30. června 2015 probíhal ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností sběr rozvojových záměrů
sociálních služeb pro rok 2016. Po vyhodnocení bylo do krajského Akčního plánu pro rok 2016 zařazeno
celkem 40 rozvojových záměrů, z toho 8x vznik nových sociálních služeb, 32x rozšíření stávajících sociálních
1

Dostupné na: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39397&TypeID=12
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služeb. Rozvojové náklady těchto podporovaných záměrů sociálních služeb pro rok 2016 činí 87 290 339 Kč.
Základní síť sociálních služeb v JMK byla o tyto rozvojové záměry doplněna, její celková maximální
optimální nákladovost pro rok 2016 činí 3 797 515 177 Kč.
Základní síť sociálních služeb v JMK bude pro rok 2016 doporučena k financování. Její výsledná – reálná
podoba se bude odvíjet:
1. od doložení deklarace potřebnosti služby a podpory obcí s rozšířenou působností
Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá od ledna 2015
povinnost krají (§ 95 písm. h) „určovat síť sociálních služeb na území kraje a přitom přihlížet k informacím
obcí sděleným podle § 94 písm. f).“ Obec pak dle uvedeného legislativního vymezení „spolupracuje s krajem
při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě
sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce …“.
Příprava kraje na naplnění zákonné povinnosti započala již v roce 2014 procesem optimalizace sítě
sociálních služeb, který reagoval na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro
sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj tak požádal obce s rozšířenou
působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží
priority a potřeby jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizvání zástupci politické reprezentace obcí
s rozšířenou působností, vedoucí odboru sociálních věcí a koordinátoři procesu komunitního plánování
sociálních služeb.
Návrhem minimální sítě se rozumí definice sociálních služeb a jejich kapacit, jejichž zachování je v daném
území žádoucí, a které představují nepodkročitelný základ pro sociální stabilitu dané lokality. Zájem na
udržení služeb zařazených do návrhu minimální sítě je deklarován ochotou obce/obcí podílet se na
spolufinancování služeb.
Návrh minimální sítě služeb se týká pouze sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
v Jihomoravském kraji pro rok 2016. Bude předložen do schvalovacích orgánů jednotlivých obcí s rozšířenou
působností v JMK v průběhu září 2015 a následně předán na JMK.
Dle schválených Pravidel je spolufinancování ze strany obcí požadováno v následující podobě:
služby odborného sociálního poradenství: 5 % z nákladů služby
služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 % z nákladů služby
pečovatelská služba: 20 % z nákladů služby
Sociální služby jsou ze strany příslušných obcí s rozšířenou působností řazeny do následujících kategorií:
skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v požadované výši
skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace spolufinancování
skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není možno
služby financovat v požadované výši (např. příspěvkové organizace kraje, jedinečné služby v kraji
sídlící v malých obcích apod.)
Podle schválených Pravidel, zařazení služeb do skupin je zásadním kritériem při hodnocení jednotlivých
služeb v rámci žádosti o dotační prostředky na rok 2016. V případě zařazení do skupiny B je služba
z dalšího hodnocení vyřazena, službu nelze finančně podpořit. Zařazení do skupin A a C ovlivňuje výši
bodového zisku služby v rámci daného kritéria.
2. od výsledků hodnocení předložených žádosti o finanční podporu pro rok 2016
Podle Pravidel, pokud hodnocená žádost služby získá na základě věcného hodnocení 12 a více bodů
(maximální počet získaných bodů je 24), je způsobilá k financování z úrovně Jihomoravského kraje a
vstupuje do výpočtu optimální výše finanční podpory.
Sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2016, splňující výše uvedené
podmínky se stávají součástí reálné sítě sociálních služebv v JMK. Těmto službám bude vydáno Pověření k
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poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji pro rok 2016.
Změny ve výsledné podobě krajské sítě sociálních služeb pro rok 2016 budou řešeny jen na základě
nezbytných důvodů k řešení krizových situací způsobených např. zánikem sociální služby spojeným s
ohrožením zdraví nebo života jejich klientů apod.
Aktualizace sítě bude probíhat minimálně 1x ročně ve vyhlášených termínech. Rozvoj sociálních služeb je
nadále výhradně řešen prostřednictvím akčních plánů rozvoje sociálních služeb v návaznosti na krajské
priority a výstupy procesu komunitního plánování na území 21 obcí s rozšířenou působností v JMK.

Příloha č. 1 Přehled služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok
2016.
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Armáda spásy v České republice,
z. s.

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

40613411

azylové domy

7619250

Armáda spásy, Centrum
sociálních služeb Josefa
Korbela - azylový dům
(Mlýnská 25, Staňkova 4)

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
bez přístřeší

P

Azylový dům pro ženy a
matky s dětmi v tísni

rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení

P

Brno

Vyškov

Znojmo
Brno

Centrum sociálních služeb Vyškov,
o.p.s.
Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková organizace

26921685

45671770

azylové domy

azylové domy

7057894

4301624

Azylový dům

Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

azylové domy

1951356

Domov pro matky s dětmi
Zvonek

Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

azylové domy

3078190

Azylový dům DSP

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

azylové domy

2834230

Azylový dům Křenová

3140895

Domov pro matky s dětmi
Společná cesta

9978647

rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
Centrum "PRO" Boskovice
spojené se ztrátou bydlení

Brno
Brno
Boskovice
Blansko

Centrum sociálních služeb, p.o.
Diecézní charita Brno

70887039
44990260

azylové domy
azylové domy

Diecézní charita Brno

44990260

azylové domy

3296431

Centrum "PRO" Blansko

Diecézní charita Brno

44990260

azylové domy

1626353

Azylový dům pro lidi bez
domova

Brno
Brno
Hodonín
Znojmo

Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno

44990260
44990260

azylové domy
azylové domy

2989817

Domov sv. Markéty

5368372

Domov pro matky s dětmi
Hodonín

Diecézní charita Brno

44990260

azylové domy

4344823

Domov pro matky a otce
v tísni Znojmo

Diecézní charita Brno

44990260

azylové domy

4456416

Azylový dům Břeclav

5979031

Domov svaté Agáty
Břeclav

Břeclav
Břeclav

Diecézní charita Brno

44990260

azylové domy

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
bez přístřeší
rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
bez přístřeší
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
bez přístřeší
rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení

rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
bez přístřeší
rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení
osoby bez přístřeší
rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
bez přístřeší
rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení

P

počet
lůžek pobytová
služba

11,20

10 913 500 Kč

6,00

2 491 125 Kč

5,25

5 338 125 Kč

6,89

3 558 750 Kč

6,50

5 100 875 Kč

6,08

4 270 500 Kč

6,96

5 931 250 Kč

7,23

3 202 875 Kč

6,57

2 847 000 Kč

5,00

3 558 750 Kč

11,79

11 862 500 Kč

6,40

4 151 875 Kč

6,55

5 100 875 Kč

6,99

3 558 750 Kč

6,50

4 745 000 Kč

21

45
30

P

43

36

P

50

P

27

P

24

P

30

P

100

P

35

P

43

P

30

P

maximální celkové
náklady pro 2016

92

P

P

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

40
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Občanské sdružení Magdalenium

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

65351932

azylové domy

9062056

Azylový dům - zařízení
Helena a Azylový dům Magdalenium

rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení, oběti
domácího násilí

P

3992546

Azylové bydlení pro
matky s dětmi v tísni

rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení

P

7

3165111

Domov pro dětský život

rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení

P

17

P

28

P

21

Brno
Moravský
Krumlov
Brno
Blansko

Hodonín

Brno
Brno
Brno
Znojmo

Město Moravský Krumlov
Na počátku, o. p. s.

293199
60554665

azylové domy

6640712

Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.

26931818

azylové domy

1747232

Azylový dům

SOZE - Sdružení občanů
zabývajících se emigranty

44994249

Statutární město Brno
Statutární město Brno
Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková organizace
Diakonie ČCE - středisko v Brně

Boskovice
Slavkov
Brno

Brno
Brno

azylové domy

636771

44992785

Diakonie ČCE - středisko v Brně
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Domov pro seniory Mikuláškovo
nám., p.o.
Domov pro seniory Okružní,
příspěvková organizace
Domov pro seniory Podpěrova,
příspěvková organizace

azylové domy
azylové domy

44992785

azylové domy

45671770

centra denních
služeb

48515752

centra denních
služeb

9806986

Azylový dům SOZE

1735345

Azylový dům pro mladé
dospělé

rodiny s dětmi v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
bez přístřeší
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
bez přístřeší
děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

2795393

Azylový dům pro
mladistvé

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy
senioři, osoby se zdravotním
postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením

P

P

18

8009474

Centrum denních služeb
Letovice

48515752

centra denních
služeb

1952650

Centrum denních služeb
Brno

senioři

A

44990260

centra denních
služeb

1642122

Emanuel Boskovice

osoby se zdravotním postižením

A

44990260

centra denních
služeb

2708960

Centrum denních služeb
Slavkov u Brna

senioři, osoby se zdravotním
postižením

A

71155988

centra denních
služeb

7567490

Centrum denních služeb

senioři

A

senioři, osoby se zdravotním
postižením

A

senioři, osoby se zdravotním
postižením od 50 let

A

70887250

centra denních
služeb

70887233

centra denních
služeb

6127196
9456411

Domov pro seniory
Okružní - Centrum
denních služeb
Domov pro seniory
Podpěrova

A

maximální celkové
náklady pro 2016

8,57

4 389 125 Kč

1,50

830 375 Kč

5,48

2 016 625 Kč

7,85

3 321 500 Kč

3,50

2 491 125 Kč

7,3

5 931 250 Kč

2,75

1 186 250 Kč

5,50

2 135 250 Kč

2,05

1 311 180 Kč

3,25

2 078 700 Kč

2,00

1 279 200 Kč

3,37

2 155 452 Kč

2,09

1 336 764 Kč

2,50

1 599 000 Kč

1,75

1 119 300 Kč

1,15

735 540 Kč

50
10

Centrum denních služeb

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

37

P

7004339

Boskovice
Brno

azylové domy

Lávka - azylový dům pro
matky s dětmi

Obec Petrovice

počet
lůžek pobytová
služba

IČO

A
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení
Brno
Brno

název poskytovatele
Domov pro seniory Vychodilova,
příspěvková organizace
Liga vozíčkářů
Občanské sdružení LOGO

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

70887276

centra denních
služeb

1225385

Domov pro seniory
Vychodilova

senioři, osoby se zdravotním
postižením

A

499412

centra denních
služeb

7415704

Centrum denních služeb

osoby se zdravotním postižením

A

osoby se zdravotním postižením s poruchami komunikace

A

senioři, osoby se zdravotním
postižením

A

9961380

Cetnrum denních služeb
Homediss

senioři, osoby se zdravotním
postižením

A

1501212

Centrum denních služeb Pohoda

osoby se zdravotním postižením

A

2048309

Centrum denních služeb

osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním

A

Pečovatelská služba Brno
- Židenice, Centrum
denních služeb

senioři

A

26607468

centra denních
služeb

65841875

centra denních
služeb

26906902

centra denních
služeb

26999030

centra denních
služeb

Brno
Vyškov
Hodonín
Slavkov

Oblastní charita Vyškov
Pečovatelská služba Homediss,
o.p.s.
Rodinná pohoda,o.s.

centra denních
služeb

44992785

centra denních
služeb

3633403

44992785

centra denních
služeb

4308625

Centra denních služeb

senioři

A

Statutární město Brno

44992785

centra denních
služeb

8616023

Centrum denních služeb

senioři

A

BILICULUM, z.ú.

26641046

denní stacionáře

9926088

Denní stacionář Mikulov

osoby se zdravotním postižením
do 35 let

A

7223974

Vlaštovka - dětský
rehabilitační stacionář

osoby se zdravotním postižením s kombinovaným postižením

A

Denní stacionář

osoby se zdravotním postižením,
senioři

A

Brno
Statutární město Brno
Brno

Brno

2285333

70288101

Sdružení Práh

Brno

8418241

Centrum denních služeb
pro osoby s poruchami
komunikace a hybnosti
Zařízení sociální integrace
- Centrum denních služeb

Statutární město Brno

Mikulov
Hodonín

Centrum pro rodinu a sociální
péči Hodonín

Kyjov

Centrum sociálních služeb Kyjov,
příspěvková organizace města
Kyjova
Centrum sociálních služeb, p.o.

69722595
61392979

70887039

denní stacionáře
denní stacionáře

denní stacionáře

7632815

5642560

Denní stacionář Gaudium

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

denní stacionáře

8014564

Denní stacionář Srdíčko

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.
Brno

70887039

denní stacionáře

7282975

Denní stacionář
Nojmánek

osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

4,30

2 750 280 Kč

2,20

1 407 120 Kč

1,00

639 600 Kč

2,59

1 656 564 Kč

0,82

524 472 Kč

1,00

639 600 Kč

3,13

2 001 948 Kč

2,30

1 471 080 Kč

5,00

3 198 000 Kč

1,20

767 520 Kč

11,9

7 611 240 Kč

4,00

2 558 400 Kč

2,40

1 535 040 Kč

8,08

5 167 968 Kč

3,43

2 193 828 Kč

3,53

2 257 788 Kč

A

A

A

41

Příloha č. 1 Přehled služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016
ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Centrum sociálních služeb, p.o.

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

70887039

denní stacionáře

6080385

Denní stacionář Domino

osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením

A

6875763

Denní stacionář Narnie
pro děti a mladé lidi s
mentálním a
kombinovaným
postižením

osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením do 26 let

A

Brno

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

18510949

denní stacionáře

Hustopeče
Diecézní charita Brno

44990260

denní stacionáře

3942745

Effeta denní stacionář

Brno
Boskovice

Diecézní charita Brno

44990260

denní stacionáře

Diecézní charita Brno

44990260

denní stacionáře

Betany Boskovice
5064603

Znojmo
Břeclav
Blansko
Veselí
Ivančice

Domov seniorů Břeclav

48452734

denní stacionáře

Denní stacionář sv.
Damiána

A

senioři

A

osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením

A

Hnutí Humanitární Pomoci

545678

denní stacionáře

8559032

Denní stacionář Domov
OLGA

Charita Veselí nad Moravou

44163967

denní stacionáře

9233766

Stacionář Toník

osoby se zdravotním postižením

A

Pečovatelská služba
Ivančice - denní stacionář
Dům Naděje BrnoŘečkovice (denní
stacionář)
Dům Naděje BrnoVinohrady (denní
stacionář)
Dům Naděje BrnoBohunice (denní
stacionář)

senioři, osoby se zdravotním
postižením

A

senioři, osoby se zdravotním
postižením od 50 let

A

senioři, osoby se zdravotním
postižením od 50 let

A

senioři, osoby se zdravotním
postižením od 55 let

A

281859

denní stacionáře

5291917

NADĚJE, pobočka Brno

570931

denní stacionáře

8665434

NADĚJE, pobočka Brno

570931

denní stacionáře

7756168

Brno
NADĚJE, pobočka Brno

570931

denní stacionáře

9593686

Brno
REMEDIA PLUS, o.p.s.

26276925

denní stacionáře

5837225

Denní stacionář UTILIS

Břeclav
Ruka pro život o.p.s.

27017699

denní stacionáře

2554429

Denní stacionář
Božetěchova

osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením do 26 let
osoby se zdravotním postižením s mentálním, kombinovaným
postižením a s poruchou
autistického spektra

maximální celkové
náklady pro 2016

4,18

2 673 528 Kč

2,92

1 867 632 Kč

18,50

11 832 600 Kč

4,67

2 986 932 Kč

5,74

3 671 304 Kč

2,60

1 662 960 Kč

8,15

5 212 740 Kč

2,85

1 822 860 Kč

1,35

863 460 Kč

1,95

1 247 220 Kč

2,30

1 471 080 Kč

1,95

1 247 220 Kč

6,90

4 413 240 Kč

6,42

4 106 232 Kč

A

Denní stacionář

Město Ivančice

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

A

5713004

Brno

Brno

osoby se zdravotním postižením s mentálním, kombinovaným
postižením a s poruchou
autistického spektra
osoby s mentálním a
kombinovaným postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením

počet
lůžek pobytová
služba

A

A
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Sdružení Veleta, o.s.

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

22665471

denní stacionáře

2966360

Stacionář Veleta

Brno

Kyjov

Vyškov
Brno
Šlapanice

Znojmo

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

29369266

denní stacionáře

1925838

Denní stacionář pro
duševně nemocné Fénix,
o.p.s.
Denní stacionář pro osoby
se zdravotníkm
onemocněním

Sociální služby Vyškov,
příspěvková organizace

226556

Statutární město Brno

44992785

denní stacionáře

9266171

Denní stacionář

212920

denní stacionáře

7829888

Denní pobyt

Zámek Břežany, příspěvková
organizace

45671788

denní stacionáře

8662662

Denní stacionář Břežany

Zdislava Veselí, o.p.s.

26981751

Zámeček Střelice, příspěvková
organizace

denní stacionáře

denní stacionáře

7677225

9066694

Denní stacionář Zdislava
Veselí

Veselí
Hodonín

Zelený dům pohody, příspěvková
organizace
Centrum sociálních služeb, p.o.

46937170
70887039

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

Brno
Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

18510949

Hustopeče
Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

18510949

Domov Horizont, příspěvková
organizace

46937145

Hustopeče
Kyjov

denní stacionáře
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním

9513026
2728236

4410746

3666863

1196696

9688098

8082420
9244854

Zelený dům pohody
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Nojmánek
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Gaudium
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Tereza
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Srdíčko
Domov Betlém pro osoby
s těžkým tělesným
postižením
Domov Arkénie pro
dospělé osoby s těžkým
mentálním postižením
Domov Horizont

cílová skupina
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením,
senioři
osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním, s kombinovaným
postižením, senioři
osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením do 26 let
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením

převažující
forma
poskytování

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

6,36

4 067 856 Kč

1,80

1 151 280 Kč

4,15

2 654 340 Kč

1,60

1 023 360 Kč

1,52

972 192 Kč

2,09

1 336 764 Kč

2,43

1 554 228 Kč

2,50

1 599 000 Kč

8,49

2 810 500 Kč

8,08

3 212 000 Kč

20,07

8 030 000 Kč

8,57

4 818 000 Kč

15,97

4 015 000 Kč

6,65

2 007 500 Kč

113,40

88 330 000 Kč

A

A

A
A
A
A

A

A
P

P

P

P

7

8

20

12

osoby se zdravotním postižením s tělesným postižením

P

osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením

P

5

osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným

P

220

10
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postižením
ORP
příslušná k sídlu
zařízení
Moravský
Krumlov

Vyškov

název poskytovatele

IČO

Domov u lesa Tavíkovice,
příspěvková organizace

45671818

Habrovanský zámek, příspěvková
organizace

70921245

Paprsek, p.o.

838420

Boskovice
Sdružení Veleta, o.s.

22665471

Brno
Sociální služby Šebetov, p.o.

838446

Boskovice

Mikulov

Šlapanice

Znojmo

Hodonín

Srdce v domě, příspěvková
organizace
Zámeček Střelice, příspěvková
organizace
Zámek Břežany, příspěvková
organizace
Zelený dům pohody, příspěvková
organizace

48452751

212920

45671788

46937170

druh sociální služby
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

postižením
identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

1128257

Domov u lesa Tavíkovice domov pro osoby se
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením

P

Domov pro osoby s
tělesným postižením

osoby se zdravotním postižením s tělesným postižením

P

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením

P

Domov Veleta

osoby se zdravotním postižením s kombinovaným postižením

P

Sociální služby Šebetov,
příspěvková organizace

osoby se zdravotním postižením s mentálním a tělesným
postižením

P

2505796

Srdce v domě,
příspěvková organizace

osoby se zdravotním postižením

P

7016635

Zámeček Střelice,
příspěvková organizace

osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením

P

P

8531900

1694112

1267235

2407579

počet
lůžek pobytová
služba

3820614

Zámek Břežany,
příspěvková organizace

osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením

4255646

Zelený dům pohody,
příspěvková organizace

osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením

P

6 424 000 Kč

36,45

27 703 500 Kč

49,00

45 369 500 Kč

49,77

40 150 000 Kč

84,28

62 232 500 Kč

12,60

8 833 000 Kč

senioři

P

75

17,55

27 375 000 Kč

24,50

29 200 000 Kč

21

26 280 000 Kč

25,36

26 280 000 Kč

18,97

15 695 000 Kč

5,20

6 205 000 Kč

22

domovy pro seniory

9749252

Domov pro seniory

senioři

P

80

Boskovice

Centrum sociálních služeb města
Letovice, p.o.

71232745

domovy pro seniory

2382579

Domov pro seniory

senioři

P

72

Znojmo

Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková organizace

45671770

domovy pro seniory

9095717

Domov pro seniory

senioři

P

72

4209223

Domov pokojného stáří
Kamenná

senioři

P

43

4518695

Domov důchodců Božice,
příspěvková organizace

senioři

P

17

domovy pro seniory

9,20

155

46937099

45671877

43 362 000 Kč

100

Kyjov

Znojmo

47,07

113

Centrum služeb pro seniory Kyjov,
příspěvková organizace

Domov důchodců Božice,
příspěvková organizace

14 052 500 Kč

69

4201906

domovy pro seniory

14,52

16

domovy pro seniory

44990260

40 953 000 Kč

108

65349547

Diecézní charita Brno

31,90
35

Betanie - křesťanská pomoc, z.ú.

Brno

maximální celkové
náklady pro 2016

102

Dům důstojného stáří
Brno - Maloměřice

Brno

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení
Brno
Židlochovice

počet
lůžek pobytová
služba

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

Domov Ludmila, o.p.s.

26657325

domovy pro seniory

4760913

Domov pro seniory Domov sv. Ludmily

senioři

P

40

Domov Matky Rosy

73634093

domovy pro seniory

8793711

Domov Matky Rosy

senioři

P

40

senioři

P

107

název poskytovatele

Domov pro seniory Bažantnice

46937081

domovy pro seniory

1780806

Domov pro seniory
Bažantnice

Blansko

Domov pro seniory Černá Hora,
p.o.

380458

domovy pro seniory

4238164

Domov pro seniory

senioři

P

20

Brno

Domov pro seniory Foltýnova,
příspěvková organizace

1899371

Domov pro seniory
Foltýnova

senioři

P

177

Brno

Domov pro seniory Holásecká,
příspěvková organizace

75145189

domovy pro seniory

7493926

Domov pro seniory
Holásecká

senioři

P

105

Znojmo

Domov pro seniory Jevišovice,
p.o.

45671711

domovy pro seniory

2591643

Domov pro seniory

senioři

P

34

senioři

P

281

Hodonín

Brno

Brno

70887055

Domov pro seniory Kociánka,
příspěvková organizace

70887284

Domov pro seniory Koniklecová,
příspěvková organizace

70887047

domovy pro seniory

domovy pro seniory

domovy pro seniory

8826952

6178837

Brno

Domov pro seniory Mikuláškovo
nám., p.o.

Brno

Domov pro seniory Okružní,
příspěvková organizace

70887250

domovy pro seniory

8789895

Domov pro seniory Plaveč,
příspěvková organizace

45671702

domovy pro seniory

3487893

Domov pro seniory Podpěrova,
příspěvková organizace

70887233

Domov pro seniory Předklášteří,
příspěvková organizace

65761774

Domov pro seniory Skalice, p.o.

45671729

Znojmo

Brno

Tišnov
Moravský
Krumlov

71155988

domovy pro seniory

domovy pro seniory

domovy pro seniory
domovy pro seniory

5157967

2954127

5384538

Domov pro seniory
Kociánka, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Koniklecová, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Domov pro seniory
Okružní
Domov pro seniory
Plaveč, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Podpěrova, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Předklášteří, příspěvková
organizace

senioři

P

senioři, osoby se zdravotním
postižením od 27 let

P

60

senioři

P

69

senioři

P

12

senioři

senioři

P

P

11

senioři

P

21

senioři

P

26

domovy pro seniory

3610600

Veselí

Domov pro seniory Strážnice,
příspěvková organizace

47375604

domovy pro seniory

9904653

Domov pro seniory

9,98

14 600 000 Kč

30,00

39 055 000 Kč

8,00

7 300 000 Kč

65,19

64 605 000 Kč

38,41

38 325 000 Kč

9,80

12 410 000 Kč

69,90

24,78

25 550 000 Kč

18,33

21 900 000 Kč

23,00

25 185 000 Kč

4,32

4 380 000 Kč

22,15

25 550 000 Kč

15,20

18 980 000 Kč

3,85

4 015 000 Kč

6,96

7 665 000 Kč

7,90

9 490 000 Kč

52

P

209392

14 600 000 Kč

70

senioři

Šlapanice

11,00

70

Domov pro seniory
Domov pro seniory
Sokolnice

maximální celkové
náklady pro 2016

102 565 000 Kč

5244030

Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

45

Příloha č. 1 Přehled služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016
ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Brno

Domov pro seniory Věstonická,
příspěvková organizace

Brno

Domov pro seniory Vychodilova,
příspěvková organizace

Rosice

Domov pro seniry Zastávka,
příspěvková organizace

Břeclav
Tišnov
Vyškov

počet
lůžek pobytová
služba

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

70887292

domovy pro seniory

9417537

Domov pro seniory

senioři

P

104

senioři

P

143

70887276

domovy pro seniory

9297353

Domov pro seniory
Vychodilova

212733

domovy pro seniory

3555091

Domov pro seniory

senioři

P

33

Domov seniorů Břeclav

48452734

domovy pro seniory

4318271

Domov seniorů

senioři

P

100

Domov sv. Alžběty

73633968

domovy pro seniory

3872563

Domov sv. Alžběty

senioři

P

45

Domov u zámku, o.s.

22834524

domovy pro seniory

3936340

Domovy pro seniory

senioři

P

90

P

36

DS MORAVA

28235045

domovy pro seniory

4936220

domovy pro seniory

senioři, osoby se zdravotním
postižením od 55 let

Mikulov

G-centrum Mikulov, příspěvková
organizace

72048841

domovy pro seniory

8217341

domov pro seniory

senioři

P

38

Vyškov

Habrovanský zámek, příspěvková
organizace

70921245

domovy pro seniory

6573261

Domov pro seniory

senioři

P

35

6789121

Charitní dům pokojného
stáří Čeložnice

senioři

P

26

4644909

Domov NORBERTINUM

senioři, osoby se zdravotním
postižením od 55 let

P

12

senioři, osoby se zdravotním
postižením od 55 let

P

40

Znojmo

Kyjov
Brno

Charita Kyjov
LUMINA

44164114
69707294

domovy pro seniory
domovy pro seniory

Město Valtice

283665

domovy pro seniory

8095558

Domov pro seniory
Valtice

Břeclav

Město Velké Bílovice

283673

domovy pro seniory

5180189

Domov pro seniory

senioři

P

20

Boskovice

Městská správa sociálních služeb,
p.o. Města Boskovice

380504

domovy pro seniory

6842079

Domov pro seniory

senioři

P

124

senioři

P

27

senioři

P

31

Břeclav

Brno

NADĚJE, pobočka Brno

570931

domovy pro seniory

8662758

NADĚJE, pobočka Brno

570931

domovy pro seniory

6854999

Brno
NADĚJE, pobočka Brno

570931

domovy pro seniory

8522971

Brno
Právo na život
Brno

27032558

domovy pro seniory

3707798

Dům pokojného stáří
Brno-Královo Pole
Dům Naděje BrnoŘečkovice (domov pro
seniory)
Dům Naděje BrnoBohunice (domov pro
seniory)
Domov Slunce
Francouzská 16, Domov
pro seniory

senioři

senioři

P

P

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

30,50

37 960 000 Kč

40,25

52 195 000 Kč

11,72

12 045 000 Kč

26,10

36 500 000 Kč

16,67

16 425 000 Kč

23,55

32 850 000 Kč

10,4

13 140 000 Kč

8,31

13 870 000 Kč

14,52

12 775 000 Kč

6,63

9 490 000 Kč

5,50

4 380 000 Kč

9,60

14 600 000 Kč

4,35

7 300 000 Kč

35,26

45 260 000 Kč

12,22

9 855 000 Kč

11,51

11 315 000 Kč

10,04

9 855 000 Kč

5,63

9 855 000 Kč

27

27
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Příloha č. 1 Přehled služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016
ORP
příslušná k sídlu
zařízení
Hodonín
Blansko
Šlapanice
Vyškov
Židlochovice
Kyjov

Znojmo

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

S - centrum Hodonín, příspěvková
organizace

46937102

domovy pro seniory

9073962

Domov pro seniory

senioři

P

35

8234276

SENIOR centrum Blansko,
p.o.

senioři

P

70

senioři

P

20

SENIOR centrum Blansko, p.o.

70997241

domovy pro seniory

V ŘÍZENÍ

domovy pro seniory

V ŘÍZENÍ

Domov pro seniory Újezd
u Brna, p.o.

226556

domovy pro seniory

7412103

Domov pro seniory

senioři

P

159

65349547

domovy se zvláštním
režimem

9227640

VILLA MARTHA

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou

P

20

Centrum služeb pro seniory Kyjov,
příspěvková organizace

46937099

domovy se zvláštním
režimem

5221884

domovy se zvláštním
režimem

P

46

Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková organizace

45671770

domovy se zvláštním
režimem

7670978

Domov se zvláštním
režimem

P

111

45671877

domovy se zvláštním
režimem

2051705

Domov důchodců Božice,
příspěvková organizace

226564

domovy se zvláštním
režimem

9031067

Domov Hvězda,
příspěvková organizace

3027749

Domov na
Jarošce,příspěvková
organizace

Domov pro seniory Újezd u Brna,
p.o.
Sociální služby Vyškov,
příspěvková organizace
Betanie - křesťanská pomoc, z.ú.

Znojmo

Domov důchodců Božice,
příspěvková organizace

Vyškov

Domov Hvězda, příspěvková
organizace
Domov na Jarošce, příspěvková
organizace

47377470

domovy se zvláštním
režimem

Domov pro seniory Černá Hora,
p.o.

380458

domovy se zvláštním
režimem

3690323

Domov pro seniory Foltýnova,
příspěvková organizace

70887055

domovy se zvláštním
režimem

2889694

Hodonín
Blansko

Brno

Znojmo
Znojmo

Brno

Brno

počet
lůžek pobytová
služba

název poskytovatele

Domov pro seniory Hostim,
příspěvková organizace

45671761

domovy se zvláštním
režimem

4198086

45671711

domovy se zvláštním
režimem

8653859

Domov pro seniory Kociánka,
příspěvková organizace

70887284

domovy se zvláštním
režimem

4698456

Domov pro seniory Kosmonautů,
příspěvková organizace

70887209

domovy se zvláštním
režimem

9560431

Domov pro seniory Jevišovice,
p.o.

domov se zvláštním
režimem
domov pro seniory
Foltýnova, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Hostim, příspěvková
organizace
Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory
Kociánka, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Kosmonautů

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou
osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 55
let
senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou
senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou
osoby s chronickým duševním
onemocněním v důsledku
závislosti na návykových látkách
od 40 let
senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou
osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou
osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 55
let
senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou
osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 50
let
osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 50
let

P

70

P

106

P

74

P

135

P

47

P

maximální celkové
náklady pro 2016

9,72

12 775 000 Kč

20,00

25 550 000 Kč

7,20

7 300 000 Kč

60,93

58 035 000 Kč

8,20

8 030 000 Kč

22,50

18 469 000 Kč

37,46

44 566 500 Kč

19,80

28 105 000 Kč

33,00

42 559 000 Kč

23,00

29 711 000 Kč

54,00

54 202 500 Kč

23,89

18 870 500 Kč

22,68

26 900 500 Kč

25,30

28 506 500 Kč

43,60

42 559 000 Kč

37,23

47 778 500 Kč

67

P

71

P

106

P

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

119

47

Příloha č. 1 Přehled služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016
ORP
příslušná k sídlu
zařízení

Brno

název poskytovatele

Domov pro seniory Mikuláškovo
nám., p.o.
Domov pro seniory Nopova, p.o.

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

71155988

domovy se zvláštním
režimem

6072616

Domov pro seniory

70887314

domovy se zvláštním
režimem

1298677

domov pro seniory se
zvláštním režimem

Brno

Znojmo

Tišnov
Moravský
Krumlov

Šlapanice
Veselí

Brno
Rosice
Břeclav

Domov pro seniory Plaveč,
příspěvková organizace
Domov pro seniory Předklášteří,
příspěvková organizace
Domov pro seniory Skalice, p.o.
Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace

45671702

domovy se zvláštním
režimem

65761774

domovy se zvláštním
režimem

45671729

domovy se zvláštním
režimem

7643099

8982809

6510655

Domov pro seniory
Plaveč, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Předklášteří, příspěvková
organizace
Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory
Sokolnice, příspěvková
organizace
Domov se zvláštním
režimem

Brno

P

osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 50
let

P

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou

P

47375604

3854895

Domov pro seniory Věstonická,
příspěvková organizace

70887292

domovy se zvláštním
režimem

1082847

Domov se zvláštním
režimem

212733

domovy se zvláštním
režimem

5923890

Domov se zvláštním
režimem

Domov seniorů Břeclav

48452734

domovy se zvláštním
režimem

1543010

domov se zvláštním
režimem

DS MORAVA

28235045

domovy se zvláštním
režimem

1195165

domov se zvláštním
režimem

45671826

domovy se zvláštním
režimem

4576187

Emin zámek příspěvková
orgaizace

69707294

domovy se zvláštním
režimem

2405551

Domov SANTINI, Domov
NORBERTINUM

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou
osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 55
let
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - s
chronickým duševním
onemocněním
senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou

Městská správa sociálních služeb,
p.o. Města Boskovice

380504

domovy se zvláštním
režimem

1590027

NADĚJE, pobočka Brno

570931

domovy se zvláštním
režimem

9904705

Domov se zvláštním
režimem
Dům Naděje BrnoVinohrady (domov se
zvláštním režimem)

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou
osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 55
let

Znojmo
LUMINA

P

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou

domovy se zvláštním
režimem

Domov pro seniry Zastávka,
příspěvková organizace

P

P

Domov pro seniory
Strážnice,příspěvková organizace

9063866

převažující
forma
poskytování

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou

domovy se zvláštním
režimem

Emin zámek, příspěvková
organizace

Boskovice

osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 27
let
osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 27
let

209392

Znojmo

Brno/Blansko

cílová skupina

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou
osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 55
let
senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou

počet
lůžek pobytová
služba

maximální celkové
náklady pro 2016

19,33

24 090 000 Kč

70,37

90 337 500 Kč

22,68

24 491 500 Kč

15,80

12 848 000 Kč

20,25

23 688 500 Kč

30,79

39 748 500 Kč

25,10

24 491 500 Kč

92,50

120 450 000 Kč

48,28

48 581 500 Kč

41,40

44 165 000 Kč

22,9

33 726 000 Kč

17,00

24 090 000 Kč

30,25

34 127 500 Kč

13,46

15 257 000 Kč

14,32

12 045 000 Kč

60

225

61

32

59

99

P

61

P

300

P

121

P

110

P

84

P

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

60

P

85

P

38

P

30
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

IČO

druh sociální služby

identifikátor

27032558

domovy se zvláštním
režimem

4252814

27032558

domovy se zvláštním
režimem

26276925

domovy se zvláštním
režimem

46937102

domovy se zvláštním
režimem

P

17

8974646

Domov se zvláštním
režimem

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou

P

106

70997241

domovy se zvláštním
režimem

8761774

SENIOR centrum Blansko,
p.o.

P

74

838446

domovy se zvláštním
režimem

V ŘÍZENÍ

Sociální služby Šebetov,
příspěvková organizace

P

66

Domov pro seniory Újezd u Brna,
p.o.

V ŘÍZENÍ

domovy se zvláštním
režimem

V ŘÍZENÍ

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou
osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 19
let
senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou

Sociální služby Vyškov,
příspěvková organizace

226556

domovy se zvláštním
režimem

4065630

REMEDIA PLUS, o.p.s.
S - centrum Hodonín, příspěvková
organizace
SENIOR centrum Blansko, p.o.
Sociální služby Šebetov, p.o.

6343339
4654254

Vyškov
Sdružení pěstounských rodin

64326471

domy na půl cesty

6087955

Pohořelice
Statutární město Brno

44992785

domy na půl cesty

Domov pro seniory Újezd
u Brna, p.o.
Domov se zvláštním
režimem pro osoby s
chronickým duševním
onemocněním
Dům na půli cesty, Velký
Dvůr 134, 691 23
Pohořelice

4114554

Dům na půl cesty

3983313

Chráněné bydlení
Mirandie

Brno
Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

18510949

chráněné bydlení

Hustopeče
Diakonie ČCE - středisko v Brně

48515752

chráněné bydlení

6588890

Boskovice
Diakonie ČCE - středisko v Brně

48515752

chráněné bydlení

4535100

Chráněné bydlení
Letovice
Chráněné bydlení Ovečka

Brno
Diecézní charita Brno

44990260

chráněné bydlení

1944958

Chráněné bydlení sv.
Michaela

5962440

Chráněné bydlení sv.
Anežky

Brno
Brno

P

osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou od 55

Boskovice
Šlapanice

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou

počet
lůžek pobytová
služba

P

Právo na život
Brno

Blansko

převažující
forma
poskytování

osoby s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou

Brno

Hodonín

cílová skupina

Senior Centrum Šámalova
60 Brno, Domov se
zvláštním režimem
Domov Slunce
Francouzská 16, Domov
se zvláštním režimem
Domovinka – domov se
zvláštním režimem

Právo na život

Břeclav

název služby

Diecézní charita Brno

44990260

chráněné bydlení

senioři s demencí nebo s
Alzheimerovou chorobou
osoby do 26 let opouštějící
školská zařízení pro výkon ústavní
péče
osoby do 26 let opouštějící
školská zařízení pro výkon ústavní
péče
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním
osoby se zdravotním postižením s mentálním, kombinovaným
postižením a autismem
osoby se zdravotním postižením

P

37

P

P

P

P
P

7,00

8 030 000 Kč

6,63

8 030 000 Kč

10,89

6 825 500 Kč

49,33

42 559 000 Kč

39,00

29 711 000 Kč

42,26

26 499 000 Kč

28,80

32 120 000 Kč

12,17

14 855 500 Kč

4,25

2 737 500 Kč

2,75

1 825 000 Kč

14,50

4 161 000 Kč

5,50

3 120 750 Kč

2,00

4 507 750 Kč

21,62

11 789 500 Kč

6,75

9 015 500 Kč

20

80

P

maximální celkové
náklady pro 2016

20

P

P

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

15

10

12

9

13

34
26
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

Boskovice
Židlochovice

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

Diecézní charita Brno

44990260

chráněné bydlení

3165326

Chráněné bydlení
Olešnice

osoby se zdravotním postižením

P

9

Diecézní charita Brno

44990260

chráněné bydlení

3305036

Chráněné bydlení sv.Luisy

osoby se zdravotním postižením

P

20

P

11

Diecézní charita Brno

44990260

chráněné bydlení

2824576

Chráněné bydlení Skryje

Tišnov

Kyjov
Blansko
Vyškov

Hodonín

Domov Horizont, příspěvková
organizace
Hnutí Humanitární Pomoci

46937145
545678

chráněné bydlení
chráněné bydlení

6133524

Domov Horizont

8269535

Chráněné bydlení
Centrum VELAN

Oblastní charita Vyškov

65841875

chráněné bydlení

5218778

Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.

26931818

chráněné bydlení

7553466

Ruka pro život o.p.s.

27017699

chráněné bydlení

6371368

Brno
Sdružení Práh

70288101

chráněné bydlení

Ostrov jistoty - Chráněné
bydlení
Chráněné bydlení pro
dlouhodobě duševně
nemocné
Chráněné bydleníBožetěchova,Brno

6532530

chráněné bydlení

V ŘÍZENÍ

Sociální služby Šebetov,
příspěvková organizace

Brno
Boskovice

Sociální služby Šebetov, p.o.

Společnost Podané ruce, o.p.s.

838446

60557621

chráněné bydlení

chráněné bydlení

5771621

Přechodové byty Pasáž

Brno
Znojmo
Židlochovice
Vyškov
Mikulov
Hodonín

počet
lůžek pobytová
služba

IČO

název poskytovatele

Zámek Břežany, příspěvková
organizace
Diakonie ČCE – středisko v Brně

45671788
48515752

chráněné bydlení
chráněné bydlení

5367841

Chráněné bydlení Šanov

V ŘÍZENÍ

Chráněné bydlení
Nosislav
Habrovanský zámek,
příspěvková organizace
Srdce v domě p.o.
Klentnice

Habrovanský zámek, příspěvková
organizace

70921245

chráněné bydlení

V ŘÍZENÍ

Srdce v domě, příspěvková
organizace
Zelený dům pohody, příspěvková
organizace

48452751

chráněné bydlení

V ŘÍZENÍ

46937170

chráněné bydlení

2764928

Zelený dům pohody

osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním
osoby se zdravotním postižením s mentálním, kombinovaným
postižením a autismem
osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním
osoby se zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním v důsledku
závislosti na návykových látkách
osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením

P

8

P

9

P

14

P

maximální celkové
náklady pro 2016

6,40

3 120 750 Kč

14,90

6 935 000 Kč

5,19

3 814 250 Kč

4,60

5 548 000 Kč

3,45

2 774 000 Kč

4,96

3 120 750 Kč

3,10

4 854 500 Kč

12,75

2 080 500 Kč

5,3

6 935 000 Kč

6,29

6 935 000 Kč

0,9

1 387 000 Kč

3,56

4 507 750 Kč

9,00

3 467 500 Kč

10,14

4 161 000 Kč

8,00

4 161 000 Kč

3,20

2 774 000 Kč

16

P

P

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

6

20

P

20

P

4

P

13

osoby s tělesným postižením,
senioři

P

10

osoby s tělesným postižením,
senioři

P

12

osoby s mentálním postižením

P

12

osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením

P

8
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

SPONDEA, o.p.s.

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

25346342

intervenční centra

5594939

Intervenční centrum

Brno
A Kluby ČR, o.p.s.

26221268

kontaktní centra

8642857

Kontaktní centrum

Brno
Diecézní charita Brno

44990260

kontaktní centra

6390642

Hodonín
Diecézní charita Brno

44990260

kontaktní centra

9052035

Břeclav
Charita Kyjov

44164114

kontaktní centra

7731712

Kontaktní adiktologické
centrum Vážka
Kontaktní centrum s
terénním programem
Břeclav
Kontaktní centrum

Kyjov
Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

kontaktní centra

8046482

Brno
Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

kontaktní centra

7562257

Kontaktní centrum
Vídeňská

5807132

Kontaktní centrum
Netopeer - Víceúčelová
drogová služba

Brno
Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

kontaktní centra

Znojmo
Brno
Blansko

Centrum sociálních služeb, p.o.
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno

70887039
44990260
44990260

krizová pomoc
krizová pomoc
krizová pomoc

7578239

25346342

krizová pomoc

Krizová pomoc MSKSP

3977071

Okno dokořán Blansko

4377636

Tereza - pomoc obětem
domácího násilí

Znojmo
SPONDEA, o.p.s.

Denní psychoterapeutické
sanatorium Elysium

40613411

nízkoprahová denní
centra

Blansko

44990260

nízkoprahová denní
centra

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - se
závislostí na návykových látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - se
závislostí na návykových látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - se
závislostí na návykových látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - se
závislostí na návykových látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - se
závislostí na návykových látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - oběti
domácího násilí
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi do 26
let

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

5,40

3 453 840 Kč

2,40

1 535 040 Kč

2,53

1 618 188 Kč

4,00

2 558 400 Kč

4,50

2 878 200 Kč

4,83

3 089 268 Kč

3,31

2 117 076 Kč

2,6

1 662 960 Kč

7,81

4 995 276 Kč

3,80

2 430 480 Kč

1,06

677 976 Kč

2,85

1 822 860 Kč

2,95

1 886 820 Kč

3,19

2 040 324 Kč

A

A

A

A

A

A

A
A
A
A

7342233

Armáda spásy, Centrum
sociálních služeb Josefa
Korbela - nízkoprahové
denní centrum

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší

A

Stará fabrika Blansko

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší

A

4841959

počet
lůžek pobytová
služba

A

krizová pomoc

Brno
Diecézní charita Brno

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - oběti
domácího násilí
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - se
závislostí na návykových látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - se
závislostí na návykových látkách

převažující
forma
poskytování

5444904

Brno
Armáda spásy v České republice,
z. s.

cílová skupina

A
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Diecézní charita Brno

druh sociální služby

identifikátor

název služby

44990260

nízkoprahová denní
centra

2785479

Denní centrum pro lidi
bez domova

44990260

nízkoprahová denní
centra

7594915

Nízkoprahové denní
centrum Hodonín

nízkoprahová denní
centra

9310625

Nízkoprahové denní
centrum Břeclav

4011860

Armáda spásy,
Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Jonáš

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Armáda spásy, Komunitní
centrum Dživipen

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Armáda spásy, Sbor a
komunitní centrum

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Zlatá zastávka Adamov

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Brno
Diecézní charita Brno
Hodonín
Diecézní charita Brno

44990260

Břeclav

Brno

Brno

Brno

Armáda spásy v České republice,
z. s.

40613411

Armáda spásy v České republice,
z. s.

40613411

Armáda spásy v České republice,
z. s.

40613411

Diecézní charita Brno

44990260

Blansko
Diecézní charita Brno

44990260

Židlochovice
Diecézní charita Brno

44990260

Hodonín
Moravský
Krumlov

Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno

44990260

44990260

Znojmo
Diecézní charita Brno

44990260

Tišnov
Drom, romské středisko, p.o.

70892181

Brno
Charita Kyjov
Kyjov

44164114

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

6566078

8223337

9054343

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

IČO

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší

A

2562069

Nízkoprahový kub Pohoda
Hodonín

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Klub Coolna Moravský
Krumlov

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Klub Coolna

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež DROM

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Nízkoprahový klub WuWej

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

1129380

2534444

Klub Čas Tišnov

3,90

2 494 440 Kč

2,52

1 611 792 Kč

2,00

1 279 200 Kč

3,00

1 918 800 Kč

3,00

1 918 800 Kč

3,00

1 918 800 Kč

2,97

1 899 612 Kč

1,60

1 023 360 Kč

2,58

1 650 168 Kč

3,50

2 238 600 Kč

4,80

3 070 080 Kč

3,80

2 430 480 Kč

6,60

4 221 360 Kč

1,12

716 352 Kč

A

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

3406047

maximální celkové
náklady pro 2016

A

Nízkoprahové centrum
pro děti a mládež Vata

8322308

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

A

9187744

V ŘÍZENÍ

počet
lůžek pobytová
služba
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

8326775

Centrum motivace a
stimulace

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

3914089

Dětský dům ZábrdoviceFARA

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Nízkoprahový klub
Likusák

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Nízkoprahový klub Pavlač

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Nízkoprahový klub pro
dětia mládež PVC Blansko

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Nízkoprahový klub
Kumbál

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

A

Blansko

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

44992785

6661382

Brno

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

68402686

5995327

Brno

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

Dětské centrum Teen
Challenge Int. ČR

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

3971288

Armáda spásy, Centrum
sociálních služeb Josefa
Korbela - noclehárna

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší

IQ Roma servis, o. s.

65341511

Brno

Brno

Petrov, občanské sdružení pro
práci s dětmi a mládeží brněnské
diecéze

48515221

RATOLEST BRNO, o.s.

65348893

Brno
RATOLEST BRNO, o.s.

65348893

Brno
Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

Brno
Společnost Podané ruce, o.p.s.

Statutární město Brno

Teen Challenge International ČR

Brno

Znojmo

60557621

Armáda spásy v České republice,
z. s.

40613411

Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková organizace

45671770

Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

noclehárny

noclehárny

noclehárny

9032134

2255875

4202404

2474603

5919491

1048474

NZDM v Brně

Noclehárna pro muže

Noclehárna DSP

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

noclehárny

1855124

Noclehárna MSKSP

Brno
Diecézní charita Brno

44990260

noclehárny

5317909

Blansko
Diecézní charita Brno
Brno

44990260

noclehárny

6165464

Noclehárna pro muže
Blansko
Noclehárna pro lidi bez
domova

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

7,25

4 637 100 Kč

2,92

1 867 632 Kč

5,80

3 709 680 Kč

4,80

3 070 080 Kč

2,50

1 599 000 Kč

3,00

1 918 800 Kč

2,75

1 758 900 Kč

1,30

831 480 Kč

4,65

2 974 140 Kč

1,25

799 500 Kč

3,50

2 238 600 Kč

3,10

1 982 760 Kč

2,47

1 579 812 Kč

A

A

A

A

A

A

A
2,43

1 554 228 Kč
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Diecézní charita Brno

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

44990260

noclehárny

2729262

Noclehárna Hodonín

26221268

odborné sociální
poradenství

4459987

odborné sociální
poradenství

9025101

Hodonín
A Kluby ČR, o.p.s.
Brno

Vyškov

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR,
z.s. Klub PAPRSEK
Bílý kruh bezpečí, o. s.

49408577

47607483

Brno
Centrum naděje a pomoci, o.s.

60553626

Brno

Vyškov
Znojmo

Centrum sociálních služeb Vyškov,
o.p.s.
Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb, p.o.

45671770

odborné sociální
poradenství

7996005

odborné sociální
poradenství

9679672

odborné sociální
poradenství

4565033

odborné sociální
poradenství

1582961

odborné sociální
poradenství

1257225

odborné sociální
poradenství

9956461

44990260

odborné sociální
poradenství

5004739

44990260

odborné sociální
poradenství

70887039

70887039

70887039

70887039

Brno
Diecézní charita Brno

44990260

Brno
Diecézní charita Brno
Brno
Diecézní charita Brno
Boskovice

2567417

1298008

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.

odborné sociální
poradenství
odborné sociální
poradenství

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.

7072671

26921685

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.

odborné sociální
poradenství

6343505

AT-léčba, poradna pro
závislosti a sociální
poradenství
Poradna a půjčovna
rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek
PAPRSEK
Poradna Bílého kruhu
bezpečí pro oběti trestné
činnosti
Poradna pro ženy a dívky
Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské
vztahy
Poradna pro rodinu a
mezilidské vztahy
Manželská a rodinná
poradna Táborská
Manželská a rodinná
poradna Buzkova
Manželská a rodinná
poradna Bratislavská
Manželská a rodinná
poradna Bethesda

cílová skupina
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - bez
přístřeší
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - se
závislostí na návykových látkách
osoby se zdravotním postižením,
senioři
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - oběti
domácího násilí
rodiny s dětmi, osoby ohrožené
sociálním vyloučením a osoby v
krizi
rodiny s dětmi, osoby v krizi
rodiny s dětmi, osoby v krizi
rodiny s dětmi, senioři, osoby
ohrožené sociálním vyloučením a
osoby v krizi
rodiny s dětmi, senioři, osoby
ohrožené sociálním vyloučením a
osoby v krizi
rodiny s dětmi, senioři, osoby
ohrožené sociálním vyloučením a
osoby v krizi
rodiny s dětmi, senioři, osoby
ohrožené sociálním vyloučením a
osoby v krizi

převažující
forma
poskytování

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

2,62

1 675 752 Kč

2,80

1 790 880 Kč

0,80

511 680 Kč

1,05

671 580 Kč

1,44

921 024 Kč

2,80

1 790 880 Kč

2,13

1 362 348 Kč

4,33

2 769 468 Kč

3,51

2 244 996 Kč

3,31

2 117 076 Kč

7,07

4 521 972 Kč

4,32

2 763 072 Kč

1,65

1 055 340 Kč

1,30

831 480 Kč

A

A

A

A

A

A
A
A

A

A

A

CELZUS - Služby pro
cizince

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi

A

CELZUS - Odborné sociální
poradenství

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi

A

Charitní poradna

rodiny s dětmi, senioři, osoby
ohrožené sociálním vyloučením a
osoby v krizi

A
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Diecézní charita Brno

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

44990260

odborné sociální
poradenství

6132480

Charitní poradna
Bučovice a Slavkov u Brna

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi

A

1368495

Dúm léčby bolesti s
hospicem sv. Josefa,
odborné poradenství

osoby se zdravotním postižením v terminální fázi života

A

Bučovice, Slavkov
Diecézní charita Brno

44990260

odborné sociální
poradenství

44990260

odborné sociální
poradenství

44990260

Židlochovice
Hodonín

Diecézní charita Brno

2033004

Charitní poradna Hodonín

odborné sociální
poradenství

4309231

Centrum poradenství a
pomoci Znojmo

44990260

odborné sociální
poradenství

3499467

Poradna Porta Tišnov

48452734

odborné sociální
poradenství

1205859

Odborné sociální
poradenství

26604582

odborné sociální
poradenství

4672911

Hospicová poradna při
Hospici sv. Alžběty

Charita Kyjov

44164114

odborné sociální
poradenství

6985532

Charita Veselí nad Moravou

44163967

odborné sociální
poradenství

65341511

odborné sociální
poradenství

499412

odborné sociální
poradenství

Diecézní charita Brno
Znojmo
Diecézní charita Brno
Tišnov
Domov seniorů Břeclav
Břeclav
Brno
Kyjov

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi

A

1375365

Centrum poradenství a
zaměstnanosti

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi

A

3308671

Poradna pro život s
postižením

osoby se zdravotním postižením

A

279943

odborné sociální
poradenství

3995545

Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské
vztahy

rodiny s dětmi, osoby v krizi

60554665

odborné sociální
poradenství

4472865

Poradna Na počátku

rodiny s dětmi, osoby v krizi

Občanská poradna Brno

22749861

odborné sociální
poradenství

8379887

Občanská poradna

Občanské sdružení Krok

68684312

odborné sociální
poradenství

2596778

Odborné sociální
poradenství

Město Blansko

Brno

Kyjov

A

Občanská poradna

Blansko
Na počátku, o. p. s.

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi
rodiny s dětmi, osoby ohrožené
sociálním vyloučením a osoby v
krizi

1,17

748 332 Kč

1,10

703 560 Kč

1,01

645 996 Kč

0,94

601 224 Kč

0,77

492 492 Kč

1,10

703 560 Kč

2,30

1 471 080 Kč

1,00

639 600 Kč

1,50

959 400 Kč

3,60

2 302 560 Kč

1,38

882 648 Kč

2,00

1 279 200 Kč

0,60

383 760 Kč

3,25

2 078 700 Kč

0,65

415 740 Kč

A

3489996

Liga vozíčkářů

maximální celkové
náklady pro 2016

A

A

IQ Roma servis, o. s.

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

A

Občanská poradna

Brno

Brno

A

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi

Veselí
Brno

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi
rodiny s dětmi, senioři, osoby
ohrožené sociálním vyloučením a
osoby v krizi
rodiny s dětmi, senioři, osoby
ohrožené sociálním vyloučením a
osoby v krizi
rodiny s dětmi, osoby ohrožené
sociálním vyloučením a osoby v
krizi
senioři, osoby se zdravotním
postižením

počet
lůžek pobytová
služba

A
A
A
A
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

1810907

osoby se zdravotním postižením s poruchami komunikace

A

Brno

Odborné sociální
poradenství pro osoby s
poruchami komunikace a
hybnosti

2319414

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi imigranti a azylanti

A

Brno

Odborné sociální
poradenství cizincům
žijícím v Jihomoravském
kraji

2052399

Poradna pro vozíčkáře

osoby se zdravotním postižením s tělesným postižením

A

1569072

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - oběti
domácího násilí a trestné činnosti

A

Brno

Odborné sociální
poradenství obětem
domácího násilí,
znásilnění a sexuálního
zneužívání

6729796

Brno

Základní právní
poradenství pro občany
sociálně vyloučené

rodiny s dětmi, senioři, osoby
ohrožené sociálním vyloučením a
osoby v krizi

název poskytovatele

Občanské sdružení LOGO

Organizace pro pomoc
uprchlíkům

Brno

ParaCENTRUM Fenix, z.s.

Persefona

Hodonín

Právní občanská poradna Dialog,
o.s.

IČO

druh sociální služby

26607468

odborné sociální
poradenství

45768676

odborné sociální
poradenství

26676826

odborné sociální
poradenství

27058905

70265330

Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.

26931818

Sdružení Práh

70288101

odborné sociální
poradenství

4261290

SOZE - Sdružení občanů
zabývajících se emigranty

44994249

odborné sociální
poradenství

1433122

Sociální poradenství Brno

Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

odborné sociální
poradenství

7235009

Speciální prevence

60557621

odborné sociální
poradenství

4456494

Poradenské centrum
Pasáž

60557621

odborné sociální
poradenství

3446496

Drogové služby ve vězení
a následná péče

15545601

odborné sociální
poradenství

5244438

Odborné sociální
poradenství

osoby se zdravotním postižením,
senioři

A

odborné sociální
poradenství

8744388

Odborné sociální
poradenství

osoby se zdravotním postižením,
senioři

A

Společnost Podané ruce, o.p.s.
Brno
Společnost Podané ruce, o.p.s.
Brno

Břeclav

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., městská
organizace Brno
Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., okresní organizace
Břeclav

69746753

Manželská a rodinná
poradna

rodiny s dětmi, osoby ohrožené
sociálním vyloučením a osoby v
krizi
osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - se
závislostí na návykových látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - se
závislostí na návykových látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - se
závislostí na návykových látkách

Odborné sociální
poradenství

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

0,60

383 760 Kč

1,45

927 420 Kč

1,75

1 119 300 Kč

3,55

2 270 580 Kč

2,80

1 653 120 Kč

1,40

895 440 Kč

1

590 400 Kč

3,15

2 014 740 Kč

0,40

255 840 Kč

1,75

1 119 300 Kč

3,59

2 296 164 Kč

1,30

831 480 Kč

0,38

243 048 Kč

A

8198963

Brno

Brno

odborné sociální
poradenství
odborné sociální
poradenství

Brno
Brno

odborné sociální
poradenství

počet
lůžek pobytová
služba

A

T
A
A

A

A
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

49439430

odborné sociální
poradenství

8580366

Odborné sociální
poradenství

osoby se zdravotním postižením,
senioři

A

61743917

odborné sociální
poradenství

3504305

Odborné sociální
poradenství

osoby se zdravotním postižením,
senioři

A

5856220

osoby se zdravotním postižením se zrakovým postižením

A

Brno

Poradny pro zrakově
postižené v
Jihomoravském kraji Poradna pro zrakově
postižené Brno

2619136

Brno

Odborné sociální
poradenství pro osoby se
sluchovým postižením

osoby se zdravotním postižením se sluchovým postižením

Znojmo

Hodonín

název poskytovatele
Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., okresní organizace
Znojmo
Svaz tělesně postižených v České
republice,p.s,,okresní organizace
Hodonín

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Unie neslyšících Brno, o.s.

26223210

65761201

odborné sociální
poradenství

odborné sociální
poradenství

3550580

VIDA centrum Brno

26606518

odborné sociální
poradenství

8782775

Odborné sociální
poradenství v KCA Brno

osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním
osoby se zdravotním postižením s poruchou příjmu potravy

46937099

odlehčovací služby

5516288

Odlehčovací služba

senioři

26636654

odborné sociální
poradenství

Centrum Anabell, z. s.

Kyjov

Centrum služeb pro seniory Kyjov,
příspěvková organizace

Znojmo

Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková organizace

45671770

odlehčovací služby

133222

Odlehčovací služby

Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

odlehčovací služby

9217016

Odlehčovací služba Tereza

VIDA o.s.
Brno
Brno

Brno
Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

18510949

odlehčovací služby

Blansko
Židlochovice

Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno

44990260
44990260

odlehčovací služby
odlehčovací služby

Břeclav

A
P

5

P

5

P

2

Denní a přechodný pobyt

senioři

P

9236152

Odlehčovací služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

osoby se zdravotním postižením v termínální fázi života

P

P

Diecézní charita Brno

44990260

odlehčovací služby

4574664

Dúm léčby bolesti s
hospicem sv. Josefa

Diecézní charita Brno

44990260

odlehčovací služby

6280936

Odlehčovací služba
Oblastní charity Tišnov

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Odlehčovací služba

senioři

P

Tišnov
Domov seniorů Břeclav

48452734

odlehčovací služby

2128353

maximální celkové
náklady pro 2016

0,30

191 880 Kč

0,70

447 720 Kč

1,30

831 480 Kč

2,32

1 483 872 Kč

0,50

295 200 Kč

1,40

895 440 Kč

4,00

2 007 500 Kč

5,50

2 007 500 Kč

2,23

803 000 Kč

1,80

401 500 Kč

4,60

8 030 000 Kč

2,23

1 316 592 Kč

28,10

20 075 000 Kč

4,40

2 597 760 Kč

T

osoby se zdravotním postižením s tělesným postižením

9175222

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

A

Pobytové odlehčovací
služby poskytované v
Domově Betlém

6513256

Hustopeče
Brno

senioři, osoby se zdravotním
postižením
osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením

počet
lůžek pobytová
služba

1

20

50

2

1,30

803 000 Kč
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení
Hustopeče
Mikulov

název poskytovatele

Domovinka Němčičky
G-centrum Mikulov, příspěvková
organizace
Hospic sv. Alžběty o.p.s.

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

29374740

odlehčovací služby

8871797

Domovinka Němčičky

senioři, osoby se zdravotním
postižením

P

14

1932403

Odlehčovací služby

senioři, osoby se zdravotním
postižením

P

3

9679100

Hospic sv. Alžběty terénní odlehčovací
služby

senioři

T

9072668

Odlehčovací služby

senioři, osoby se zdravotním
postižením

P

18

4260844

Odlehčovací služby
Českého červeného kříže

senioři

P

15

4938442

Odlehčovací služby
Domovinka

senioři, osoby se zdravotním
postižením

A

3

6969763

Dům s odlehčovací
službou - terénní a
pobytovou

senioři, osoby se zdravotním
postižením

P

72048841
26604582

odlehčovací služby
odlehčovací služby

Brno
Vyškov
Brno

Oblastní charita Vyškov
Oblastní spolek Českého
červeného kříže Brno-město
REMEDIA PLUS, o.p.s.

65841875
426296
26276925

odlehčovací služby
odlehčovací služby
odlehčovací služby

Břeclav
Rodinná pohoda,o.s.

26999030

odlehčovací služby

Slavkov
Brno
Brno
Brno

Sanus Brno

26537231

odlehčovací služby

7175525

Odlehčovací služby

Slezská diakonie

65468562

odlehčovací služby

1100244

Středisko ELIADA, Brno

Statutární město Brno
Statutární město Brno

44992785
44992785

odlehčovací služby
odlehčovací služby

Brno
Brno

Statutární město Brno
Statutární město Brno

44992785
44992785

odlehčovací služby
odlehčovací služby

8098386

Pečovatelská služba Brno
- Židenice, Přechodný
pobyt

senioři

5412570

Odlehčovací služby

senioři, osoby se zdravotním
postižením

P

15

8574369

Pečovatelská služba Brnosever

senioři, osoby se zdravotním
postižením

P

15

P

15

T

Statutární město Brno

44992785

odlehčovací služby

3459869

Odlehčovací služba

Asociace pomáhající lidem s
autismem APLA-JM o.s.

26589907

osobní asistence

9977309

Osobní asistence pro děti
a mladé lidi s poruchou
autistického spektra

osoby se zdravotním postižením s poruchou autistického spektra

8930976

Poradna a půjčovna
rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek
PAPRSEK

osoby se zdravotním postižením,
senioři

49408577

osobní asistence

T

Odlehčovací služba

senioři, osoby se zdravotním
postižením

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR,
z.s. Klub PAPRSEK

T

1694554

Brno

Vyškov

senioři, osoby se zdravotním
postižením
osoby se zdravotním postižením do 18 let

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

3,5

5 621 000 Kč

4,00

1 204 500 Kč

5,69

3 359 376 Kč

7,62

7 227 000 Kč

7,05

6 022 500 Kč

2,90

1 854 840 Kč

7,00

2 409 000 Kč

1,7

1 003 680 Kč

4,47

2 639 088 Kč

2,70

6 022 500 Kč

6,70

6 022 500 Kč

4,20

6 022 500 Kč

5,00

6 022 500 Kč

5,20

6 022 500 Kč

9,34

5 514 336 Kč

3,91

2 308 464 Kč

6

senioři, osoby se zdravotním
postižením

Brno
Brno

počet
lůžek pobytová
služba

IČO

P

15

P

15

T

58

Příloha č. 1 Přehled služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016
ORP
příslušná k sídlu
zařízení
Hodonín

Kyjov

název poskytovatele
Centrum pro rodinu a sociální
péči Hodonín
Centrum sociálních služeb Kyjov,
příspěvková organizace města
Kyjova
Diecézní charita Brno

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

69722595

osobní asistence

2873330

Osobní asistence

osoby se zdravotním postižením

T

Osobní asistence

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Asistenční služba sv.
Rafaela

osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením

T

61392979

44990260

osobní asistence

osobní asistence

8097071

4071251

Brno
Znojmo
Brno
Hustopeče
Brno

Diecézní charita Brno

44990260

osobní asistence

4964533

Osobní asistence Znojmo

osoby se zdravotním postižením

T

Domov pro mne, o.s.

65350111

osobní asistence

4085177

Osobní asistence

osoby se zdravotním postižením

T

Girasole,sdružení pro pomoc a
rozvoj,z.s.

26991560

osobní asistence

4430135

Osobní asistence Girasole

HEWER, z.s.

66000653

osobní asistence

4735331

Osobní asistence

Charita Kyjov

44164114

osobní asistence

2425300

Osobní asistence Kyjov

3133594

Osobní asistence Charita
Strážnice

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T
T

Kyjov
Charita Strážnice

44164335

osobní asistence

Veselí
Veselí
Brno
Brno
Vyškov
Brno
Hodonín
Břeclav
Vyškov,Slavkov

Charita Veselí nad Moravou
Liga vozíčkářů
Maltézská pomoc, o.p.s.
Oblastní charita Vyškov
ParaCENTRUM Fenix, z.s.
Pečovatelská služba Homediss,
o.p.s.

osoby se zdravotním postižením,
senioři
osoby se zdravotním postižením,
senioři
osoby se zdravotním postižením s tělesným a zrakovým
postižením, senioři

T
T

44163967

osobní asistence

1307249

Osobní asistence

499412

osobní asistence

1607875

Osobní asistence

osoby se zdravotním postižením

T

Osobní asistence

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Osobní asistence

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

5144464

Osobní asistence

osoby se zdravotním postižením s tělesným postižením

T

9740534

Osobní asistence
Homediss

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T
T
T

65841875
26676826
26906902

osobní asistence
osobní asistence
osobní asistence
osobní asistence

4120432
5341118

REMEDIA PLUS, o.p.s.

26276925

osobní asistence

6014685

Osobní asistence

osoby se zdravotním postižením,
senioři

Rodinná pohoda,o.s.

26999030

osobní asistence

2691966

Osobní asistence

osoby se zdravotním postižením

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

3,09

1 824 336 Kč

1,80

1 062 720 Kč

2,68

1 582 272 Kč

4,25

2 509 200 Kč

20,88

12 327 552 Kč

3,15

1 859 760 Kč

24,87

14 683 248 Kč

1,20

708 480 Kč

1,88

1 109 952 Kč

1,30

767 520 Kč

22,05

13 018 320 Kč

13,81

8 153 424 Kč

3,31

1 954 224 Kč

6,00

3 542 400 Kč

6,40

3 778 560 Kč

6,36

3 754 944 Kč

2,60

1 535 040 Kč

T

osoby se zdravotním postižením,
senioři

26708451

počet
lůžek pobytová
služba
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Slezská diakonie

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

65468562

osobní asistence

2346070

Středisko ELIADA, Brno

osoby se zdravotním postižením
do 26 let

T

T

Brno

Brno
Veselí

Církevní střední zdravotnická
škola, s.r.o.

27681866

osobní asistence

6614416

Církevní střední
zdravotnická škola, s.r.o.

osoby se zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Zdislava Veselí, o.p.s.

26981751

osobní asistence

5465154

Osobní asistence Zdislava
Veselí

Betanie - křesťanská pomoc, z.ú.

65349547

pečovatelská služba

3380323

Pečovatelská služba v
domácnostech

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

7703391

Pečovatelská služba
Brigancia

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

6989675

Centrum sociálních služeb
Kuřim

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T
T

Brno
Brno
Kuřim

Brigancia, o.s.
Centrum sociálních služeb Kuřim

Boskovice

Centrum sociálních služeb Kyjov,
příspěvková organizace města
Kyjova
Centrum sociálních služeb města
Letovice, p.o.

Kyjov

22665072
49457276
61392979

pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba

6196312

71232745

pečovatelská služba

7992285

pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři

Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace

28334949

pečovatelská služba

1869084

Pečovatelská služba

senioři

T

Centrum sociálních služeb Vyškov,
o.p.s.

26921685

pečovatelská služba

2220516

Individuální sociální péče
- pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

Vyškov
Znojmo

Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková organizace

45671770

pečovatelská služba

4503635

Pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

Diakonie ČCE - středisko v Brně

48515752

pečovatelská služba

4837389

Pečovatelská služba

senioři

T

4465490

CHPS - Charitní
pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Brno

Diecézní charita Brno

44990260

pečovatelská služba

Brno
Blansko

Diecézní charita Brno

44990260

pečovatelská služba

2826680

Charitní pečovatelská
služba Blansko

Diecézní charita Brno

44990260

pečovatelská služba

4789305

Charitní pečovatelská
služba Šardice

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Charitní pečovatelská
služba Břeclav

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

Kyjov
Diecézní charita Brno
Břeclav

44990260

pečovatelská služba

7558052

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

4,44

2 621 376 Kč

4,15

2 450 160 Kč

1,85

1 092 240 Kč

10,00

5 904 000 Kč

3,25

1 918 800 Kč

8

4 723 200 Kč

8,65

5 106 960 Kč

5

2 952 000 Kč

13,30

7 852 320 Kč

11,30

6 671 520 Kč

43,38

25 611 552 Kč

8,25

4 870 800 Kč

14,19

8 377 776 Kč

15,11

8 920 944 Kč

3,12

1 842 048 Kč

11,36

6 706 944 Kč
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Diecézní charita Brno

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

44990260

pečovatelská služba

4243436

Charitní pečovatelská
služba Bučovice a Slavkov
u Brna

senioři

T

5898909

Charitní pečovatelská
služba Ratíškovice

senioři

T

2859909

Charitní pečovatelská
služba Mutěnice

senioři

T

7599471

Charitní pečovatelská
služba Ždánice

senioři

T

5952991

Charitní pečovatelská
služba Znojmo

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

9592025

Charitní pečovatelská
služba Rajhrad

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

7695584

Pečovatelská služba
Oblastní charity Tišnov

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Dům s pečovatelskou
službou
Charitní pečovatelská
služba SvatobořiceMistřín
Charitní pečovatelská
služba Kyjov

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

osoby se zdravotním postižením s tělesným postižením, senioři

T

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Charitní pečovatelská
služba Strážnice

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

5218961

Pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

4175001

Pečovatelská služba
města Adamova

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

8466325

Pečovatelská služba
Města Blansko

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

7116988

Pečovatelská služba
Bzenec

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

2501114

Terénní pečovatelská
služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

5041985

Pečovatelská služba
Ivančice

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

Bučovice, Slavkov
Hodonín
Hodonín
Hodonín
Znojmo
Židlochovice
Tišnov
Mikulov

Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
G-centrum Mikulov, příspěvková
organizace
Charita Kyjov

44990260
44990260
44990260
44990260
44990260
44990260
72048841
44164114

pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba

7884832
7867327

Kyjov
Kyjov
Veselí
Veselí
Blansko
Blansko
Kyjov
Hustopeče
Ivančice

Charita Kyjov
Charita Strážnice
Charita Veselí nad Moravou
Město Adamov
Město Blansko
Město Bzenec
Město Hustopeče
Město Ivančice

44164114
44164335
44163967
279889
279943
284807
283193
281859

pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba

6657488
4990583

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

11,04

6 518 016 Kč

2,28

1 346 112 Kč

7,82

4 616 928 Kč

5,40

3 188 160 Kč

8,52

5 030 208 Kč

3,80

2 243 520 Kč

10,06

5 939 424 Kč

6,80

4 014 720 Kč

2,88

1 700 352 Kč

11,60

6 848 640 Kč

6,50

3 837 600 Kč

23,29

13 750 416 Kč

2,75

1 623 600 Kč

26,50

15 645 600 Kč

4,00

2 361 600 Kč

2,31

1 363 824 Kč

6,45

3 808 080 Kč
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Město Klobouky u Brna

IČO

druh sociální služby

identifikátor

283258

pečovatelská služba

2011497

Hustopeče
Vyškov
Šlapanice
Břeclav
Kyjov
Boskovice

Město Rousínov

292281

pečovatelská služba

1194021

Rosice
Vyškov

Blansko
Hodonín
Židlochovice
Rosice

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T
T

282651

pečovatelská služba

8326526

Pečovatelská služba

Město Valtice

283665

pečovatelská služba

9521591

Pečovatelská služba

senioři

T

1243476

Pečovatelská služba
Vracov

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

senioři

T

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

senioři

T

Pečovatelská služba
Petrovice

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

1786309

Pečovatelská služba
Židlochovice

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

5072219

Penzion pro důchodce
Rosice

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Město Vracov
Městská správa sociálních služeb,
p.o. Města Boskovice

285498
380504
280283

pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba

4876382
7811357

Městys Svitávka

281042

pečovatelská služba

2692223

NADĚJE, pobočka Brno

570931

pečovatelská služba

9839540

Brno

Blansko

převažující
forma
poskytování

Město Šlapanice

Městys Jedovnice

Brno

Pečovatelská služba –
domácnosti osob ve
městě včetně Domu s
pečovatelskou službou
Pečovatelská služba
Města Rousínova

cílová skupina

osoby se zdravotním postižením,
senioři

Blansko
Boskovice

název služby

Nazaria, o.p.s.
Obec Petrovice
Obec Říčany
Oblastní charita Vyškov
Oblastní spolek Českého
červeného kříže Blansko
Pečovatelská služba Homediss,
o.p.s.
Město Židlochovice
Penzion pro důchodce Rosice

27752020
636771
282537
65841875
426288
26906902
282979
65264673

pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba

3542974
3164323
2978699
3875926
4104942
6089315

Terénní pečovatelská
služba, dům s
pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou
službou
Dům Naděje BrnoBohunice (pečovatelská
služba)
Nazaria o.p.s terénní v
bytech klientů

Pečovatelská služba
Českého červeného kříže
Blansko
Pečovatelská služba
Homediss

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

2,30

1 357 920 Kč

3,70

2 184 480 Kč

3,5

2 066 400 Kč

1,75

1 033 200 Kč

5,00

2 952 000 Kč

11

6 494 400 Kč

4,21

2 485 584 Kč

0,40

236 160 Kč

14,99

8 850 096 Kč

4,30

2 538 720 Kč

2,10

1 239 840 Kč

1,68

991 872 Kč

7,86

4 640 544 Kč

3,37

1 989 648 Kč

15,80

9 328 320 Kč

4,70

2 774 880 Kč

3,75

2 214 000 Kč
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

26276925

pečovatelská služba

7105339

Pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

Pečovatelská služba

T

Brno

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

Brno

Pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

Pečovatelskáslužba

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

Pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

9320431

Pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

senioři

T

Břeclav

název poskytovatele

REMEDIA PLUS, o.p.s.
Sanus Brno

Brno
Brno
Brno
Brno

Statutární město Brno
Statutární město Brno
Statutární město Brno
Statutární město Brno

26537231
44992785
44992785
44992785
44992785

pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba

9584174
1937088
3523151
8848570

Statutární město Brno

44992785

pečovatelská služba

5039537

Pečovatelská služba Brno
- Židenice

Statutární město Brno

44992785

pečovatelská služba

2323664

Pečovatelská služba Brnosever

osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

T

osoby se zdravotním postižením,
senioři

T

Brno
Zdislava Veselí, o.p.s.

26981751

pečovatelská služba

1163377

Pečovatelská služba
Zdislava Veselí

Židovská obec Brno

49465473

pečovatelská služba

7212143

Agentura JAS

senioři

T

70288101

9067976

Podpora samostatného
bydlení

osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním

T

Brno

podpora
samostatného
bydlení

Brno

26223210

průvodcovské a
předčitatelské služby

7053308

Asistenční služby
nevidomým

osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením

T

Veselí
Brno

Sdružení Práh

Brno

Jihomoravský kraj

TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Asociace pomáhající lidem s
autismem APLA-JM o.s.
Centrum pro dětský
sluch,Tamtam,o.p.s.

DOTYK II, o.p.s.

26589907

499811

29277817

raná péče

raná péče

raná péče

1570739

7118025

Raná péče pro rodiny dětí
s PAS
Raná péče pro Moravu a
Slezsko

9306099

DOTYK II - raná péče

6288242

Raná péče pro děti s
poruchami komunikace a
hybnosti

Brno
Občanské sdružení LOGO
Brno

26607468

raná péče

osoby se zdravotním postižením s poruchou autistického spektra do 7 let
osoby se zdravotním postižením se sluchovým a kombinovaným
postižením - do 7 let

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

9,64

5 691 456 Kč

10,80

6 376 320 Kč

15,10

8 915 040 Kč

29,45

17 387 280 Kč

24,93

14 718 672 Kč

32,60

19 247 040 Kč

39,00

23 025 600 Kč

22,78

13 449 312 Kč

11,50

6 789 600 Kč

5,00

2 952 000 Kč

3,00

1 771 200 Kč

2,20

1 298 880 Kč

3,69

2 178 576 Kč

1,47

867 888 Kč

3,10

1 830 240 Kč

3,40

2 007 360 Kč

T

T

osoby se zdravotním postižením s poruchou autistického spektra do 7 let

T

osoby se zdravotním postižením do 7 let

T
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Rodinná pohoda,o.s.

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

26999030

raná péče

6282485

Středisko rané péče pro
Vyškov a Slavkov

osoby se zdravotním postižením do 7 let

T

9734991

Poradna rané péče
DOREA

osoby se zdravotním postižením do 7 let

T

Raná péče

osoby se zdravotním postižením se zrakovým a kombinovaným
postižením - do 7 let

T

Slavkov
Slezská diakonie

65468562

raná péče

Brno
Středisko rané péče SPRP Brno

75094924

raná péče

4123958

Brno
A Kluby ČR, o.p.s.

26221268

služby následné
péče

7742628

Následná péče

Brno
Lotos - doléčovací centrum, o. p.
s.

26642395

služby následné
péče

6182377

Centrum poradenství a
prevence

Brno
Lotos - doléčovací centrum, o. p.
s.

26642395

služby následné
péče

BILICULUM, z.ú.

26641046

Mikulov

Brno

Kyjov

Centrum pro rodinu a sociální
péči

44991584

Centrum sociálních služeb Kyjov,
příspěvková organizace města
Kyjova

61392979

4237600

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Stonožka

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

T

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

T

SAS pro rodiny s dětmi

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

T

Diecézní charita Brno

44990260

Centrum "PRO" Blansko

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

Blansko

A

9685721

Centrum "PRO" Boskovice

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

Diecézní charita Brno

44990260

Boskovice

T

9475397

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Hodonín

Diecézní charita Brno

44990260

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

Hodonín

T

Rodinný sociální asistent

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

Diecézní charita Brno
Znojmo

44990260

T

5366707

4135113

2994532

maximální celkové
náklady pro 2016

0,61

360 144 Kč

3,61

2 131 344 Kč

4,50

2 656 800 Kč

2,6

1 662 960 Kč

1,60

1 023 360 Kč

3,75

5 840 000 Kč

2,6

1 535 040 Kč

2,50

1 476 000 Kč

2,10

1 239 840 Kč

2,70

1 726 920 Kč

0,90

531 360 Kč

1,78

1 050 912 Kč

2,75

1 623 600 Kč

A

Byty na půl cesty

4943565

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

A

V ŘÍZENÍ

Brno
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
se závislostí na návykových
látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
se závislostí na návykových
látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
se závislostí na návykových
látkách

počet
lůžek pobytová
služba

P

20
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Fond ohrožených dětí

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

499277

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

1266395

Pobočka FOD Brno,
sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi sociální prevence

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

A

26616190

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

2180524

HoSt - podpora
ohrožených rodin v Brně

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

T

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

7557383

Centrum integračních
služeb

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

A

Brno
HoSt Home-Start ČR
Brno
IQ Roma servis, o. s.

65341511

Brno
Občanské sdružení Krok

68684312

Kyjov

Brno

Vyškov

Petrov, občanské sdružení pro
práci s dětmi a mládeží brněnské
diecéze

48515221

Poradna pro občanství/Občanská
a lidská práva

70100691

RATOLEST BRNO, o.s.

65348893

Brno
Rodinná pohoda,o.s.

26999030

Slavkov
Sdružení "Piafa" ve Vyškově

49408500

Vyškov

Brno

SOZE - Sdružení občanů
zabývajících se emigranty

44994249

SPONDEA, o.p.s.

25346342

Brno
Teen Challenge InternatioNal ČR

68402686

Brno

Brno

TRIADA - Poradenské centrum,
o.s.

26647486

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

2339531

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

T

9908934

Dětský dům Zábrdovice –
Asaben

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

A

Návrat dítěte do rodiny

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

T

Sociálně aktivizační
program

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

T

Podpora rodin s dětmi

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

T

Aktivizace rodin s dětmi

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

A

Volnočasové aktivity

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením - migranti,
menšiny

T

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

A

Rodiny s dětmi

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

A

rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením

A

5079425

1175929

4697895

3103456

4247096

6524140

7021822

7247123

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

2,50

1 599 000 Kč

0,65

383 760 Kč

6,63

4 240 548 Kč

3,93

2 320 272 Kč

2,67

1 707 732 Kč

4,50

2 656 800 Kč

3,80

2 243 520 Kč

1,10

649 440 Kč

2,37

1 515 852 Kč

0,50

295 200 Kč

4,60

2 942 160 Kč

1,25

799 500 Kč

2,15

1 375 140 Kč
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

IČO

CANIS-HIPO-LAMOTERAPIE, o.p.s.

22847596

Boskovice
Centrum pro rodinu a sociální
péči

44991584

Brno
Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko, o.p.s.

29365007

Hodonín
Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace

28334949

Tišnov
Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková organizace

45671770

Znojmo
Česká unie neslyšících

675547

Brno

Brno

KONTAKT bB - občanské sdružení
pro studium, rehabilitaci a sport
bez bariér

68402651

Maltézská pomoc, o.p.s.

26708451

Brno
ParaCENTRUM Fenix, z.s.

26676826

Brno
REMEDIA PLUS, o.p.s.
Břeclav

26276925

druh sociální služby
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

6154622

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením,
senioři

A

Sociálně aktivizační služby
pro seniory

senioři

3713941

osoby se zdravotním postižením osoby se sluchovým postižením,
senioři

A

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením osoby tělesným postižením,
senioři

A

2479147

Sociálně aktivizační služba

osoby se zdravotním postižením,
senioři

A

1075999

Sociálně aktivizační služby
pro osoby se sluchovým
postižením

osoby se zdravotním postižením osoby se sluchovým postižením

Sociálně aktivizační služba
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením osoby s tělesným postižením

Pomoc osamoceným
seniorům a osobám se
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením osoby tělesným postižením,
senioři

T

Sociálně aktivizační služba

osoby se zdravotním postižením osoby tělesným postižením

A

1729865

5534991

5525649

9760071

6749125

Integrační centrum UTILIS

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

1,10

703 560 Kč

2,50

1 476 000 Kč

1,05

671 580 Kč

1,70

1 087 320 Kč

1,99

1 272 804 Kč

1,81

1 157 676 Kč

T

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

3528697

počet
lůžek pobytová
služba

A

A

2,21
1 415 435 Kč

osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením

0,70

413 280 Kč

2,85

1 822 860 Kč

4,55

2 910 180 Kč

A
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Rodinná pohoda,o.s.

IČO

26999030

Slavkov
Sdružení "Piafa" ve Vyškově

49408500

Vyškov
SNN v ČR Centrum denních služeb
pro sluchově postižené

86771396

Brno

Spolek neslyšících Břeclav, o.s.

26527073

Břeclav

Brno

Blansko
Brno

Břeclav

Znojmo

Hodonín

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., městská
organizace Brno

15545601

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., okresní organizace
Blansko

62075357

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., okresní organizace
Brno-venkov

49460668

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., okresní organizace
Břeclav

69746753

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., okresní organizace
Znojmo

49439430

Svaz tělesně postižených v České
republice,p.s,,okresní organizace
Hodonín

61743917

druh sociální služby
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

4445050

Aktivity pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením zaměřené na
socializaci

osoby se zdravotním postižením

T

Sociálně zdravotní
rekondice

osoby se zdravotním postižením,
senioři

5173026

3457272

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
sluchovým postižením

osoby se zdravotním postižením osoby se sluchovým postižením

2076106

Spolek neslyšících
Břeclav, o.s. - Sociálně
aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postiž.

osoby se zdravotním postižením osoby se sluchovým postižením

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením,
senioři

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením,
senioři

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením,
senioři

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením,
senioři

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením,
senioři

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby s
tělesným postižením

osoby se zdravotním postižením,
senioři

2433789

5971770

7912153

6290957

9259546

1614671

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

0,70

413 280 Kč

4,10

2 622 360 Kč

3,16

2 021 136 Kč

1,31

837 876 Kč

1,46

933 816 Kč

1,90

1 215 240 Kč

1,00

590 400 Kč

1,00

639 600 Kč

1,00

639 600 Kč

1,20

767 520 Kč

A

A

A

A

A

T

A

A

A
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

IČO

26223210

Břeclav
TyfloCentrum Brno, o. p. s.

26223210

Vyškov
TyfloCentrum Brno, o. p. s.

26223210

Znojmo
TyfloCentrum Brno, o. p. s.

26223210

Brno
Zdravotně postižení a senioři,
Veselská oblast, o. p. s.

26636883

Veselí
Diecézní charita Brno

44990260

Blansko
Diecézní charita Brno

44990260

Znojmo
Charita Strážnice

druh sociální služby
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

4215822

Sociálně aktivizační služby
pro zrakově postižené Břeclavsko

osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením

A

Sociálně aktivizační služby
pro zrakově postižené Vyškovsko

osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením

Sociálně aktivizační služby
pro zrakově postižené Znojemsko

osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením

Sociálně aktivizační služby
pro zrakově postižené Brno a okolí

osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením

Sociální prevence

osoby se zdravotním postižením,
senioři

6590884

2917948

5133774

9190043

sociálně
terapeutické dílny

V ŘÍZENÍ

sociálně
terapeutické dílny

3892895

44164335

sociálně
terapeutické dílny

49408500

sociálně
terapeutické dílny

6561266

Veselí
Vyškov

Sdružení "Piafa" ve Vyškově
Sdružení Filia

60554533

Brno
Sdružení Práh

70288101

Brno
TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Brno

26223210

7682814

Pěkná modrá Doubravice

Dílna sv. Kláry
Kotva, sociálně
terapeutické
dílny/výchovně nepedag.
činnost
Sociálně terapeutická
dílna - PIAFA

sociálně
terapeutické dílny

8322159

sociálně
terapeutické dílny

8468008

Sociálně terapeutická
dílna Sdružení Práh

1103016

Socilání terapeutická dílna
pro zrakově postižené HapAteliér

sociálně
terapeutické dílny

Kamenka

osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby se
zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
postižením

maximální celkové
náklady pro 2016

0,85

543 660 Kč

0,75

442 800 Kč

2,30

1 357 920 Kč

1,85

1 092 240 Kč

3,00

1 918 800 Kč

3,00

1 918 800 Kč

2,42

1 547 832 Kč

2,55

1 630 980 Kč

2,25

1 439 100 Kč

3,35

2 142 660 Kč

11,7

7 483 320 Kč

2,60

1 662 960 Kč

T

T

A

A

A

A

osoby se zdravotním postižením

A

osoby se zdravotním postižením se zrakovým postižením

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

T

osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
postižením

osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
postižením
osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
postižením

počet
lůžek pobytová
služba

A

A

A
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

V růžovém sadu

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

26605601

sociálně
terapeutické dílny

6249885

Dílna V růžovém sadu

osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením a
poruchou autistického spektra

A

Sociální rehabilitace

osoby s poruchou autistického
spektra

A
A

Šlapanice
AGAPO, o.p.s.

29300550

sociální rehabilitace

2424656

Brno
Brno

Asociace pomáhající lidem s
autismem APLA-JM o.s.

26589907

sociální rehabilitace

3011946

Sociální rehabilitace

osoby se zdravotním postižením s poruchou autistického spektra

AUDIOHELP z.s.

49774883

sociální rehabilitace

6720294

Poradenské středisko
AUDIOHELP Brno

osoby se zdravotním postižením se sluchovým postižením

A

Sociální rehabilitace

osoby se zdravotním postižením

A

Sociální rehabilitace

osoby se zdravotním postižením se sluchovým postižením

A

Celsuz - sociální
rehabilitace

osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním; osoby v krizi

A

9113738

Kavárna Anděl

osoby se zdravotním postižením s mentálním postižením

A

2761781

Sociální rehabilitace
Znojmo

osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením

A

Sociální rehabilitace
Skryje

osoby se zdravotním postižením s mentálním a kombinovaným
postižením

A

DOTYK II - sociální
rehabilitace

osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním

T

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

P

Sociální rehabilitace

osoby se zdravotním postižením

A

Byty Na počátku

rodiny s dětmi - oběti domácího
násilí

P

Brno
Hodonín

Centrum pro rodinu a sociální
péči Hodonín

Hodonín

Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko, o.p.s.
Diecézní charita Brno

69722595
29365007

44990260

sociální rehabilitace
sociální rehabilitace

sociální rehabilitace

9404064
8975852

1081811

Brno
Diecézní charita Brno

44990260

sociální rehabilitace

Brno
Diecézní charita Brno

44990260

sociální rehabilitace

Znojmo
Diecézní charita Brno

44990260

sociální rehabilitace

7418930

Tišnov
DOTYK II, o.p.s.

29277817

sociální rehabilitace

1256727

Brno
Fond ohrožených dětí

499277

sociální rehabilitace

5271577

Sociální rehabilitace

Brno
Brno
Brno

Liga vozíčkářů
Na počátku, o. p. s.

499412
60554665

sociální rehabilitace
sociální rehabilitace

3621293
5720237

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

2,30

1 471 080 Kč

6,54

4 182 984 Kč

2,50

1 599 000 Kč

0,50

319 800 Kč

2,25

1 439 100 Kč

2,8

1 790 880 Kč

10,42

6 664 632 Kč

2,05

1 311 180 Kč

3,70

2 366 520 Kč

3,10

1 982 760 Kč

5,00

2 952 000 Kč

26,50

8 176 000 Kč

6,88

4 400 448 Kč

2,60

4 964 000 Kč

28

17
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Nový Prostor, z.ú.

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

69056081

sociální rehabilitace

5874017

Sociální rehabilitace street.paper

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi

A

4090900

Sociální rehabilitace pro
osoby s poruchou řeči a
hybnosti

osoby se zdravotním postižením s poruchami komunikace

A

Brno
Občanské sdružení LOGO

26607468

sociální rehabilitace

Brno
Brno

ParaCENTRUM Fenix, z.s.

26676826

sociální rehabilitace

4283658

Sociální rehabilitace

Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.

26931818

sociální rehabilitace

5307234

Psychosociální centrum

Hodonín
Vyškov

Sdružení "Piafa" ve Vyškově

Sdružení Práh

49408500

70288101

sociální rehabilitace

sociální rehabilitace

4227106

7587852

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

26223210

sociální rehabilitace

2208396

Tyfloservis, o.p.s.

26200481

sociální rehabilitace

5775864

Brno
Brno
Břeclav

Vodicí pes, o. s.

Nemocnice Valtice s.r.o.

Psychiatrická nemocnice Brno

26673568

sociální rehabilitace

63488329

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních

160105

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních

Brno

Diecézní charita Brno

44990260

telefonická krizová
pomoc

60557508

telefonická krizová
pomoc

7176755

A

Sociální rehabilitace

osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním

T

sociální rehabilitace

3899573 Nemocnice Valtice s.r.o.

3032538

3835771

Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických zařízeních

Linka důvěry Blansko

Blansko
Brno

Modrá linka, o.s.

3078189

Modrá linka, o.s.

osoby se zdravotním postižením se zrakovým postižením
osoby se zdravotním postižením se zrakovým a kombinovaným
postižením
osoby se zdravotním postižením se zrakovým postižením
senioři

senioři, osoby se zdravotním
postižením - osoby s chronickým
duševním onemocněním
senioři, osoby se zdravotním
postižením, osoby ohrožené
sociálním vyloučením a osoby v
krizi, děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi

maximální celkové
náklady pro 2016

1,70

1 087 320 Kč

2,50

1 599 000 Kč

2,25

1 439 100 Kč

1,50

959 400 Kč

3,35

2 142 660 Kč

17,55

10 361 520 Kč

5,48

3 505 008 Kč

2,90

1 712 160 Kč

1,48

946 608 Kč

35

18,8

11 497 500 Kč

4

0,10

1 314 000 Kč

2,00

1 180 800 Kč

5,90

3 773 640 Kč

A

osoby se zdravotním postižením

Sociální rehabilitace pro
zrakově postižené
Tyfloservis, o.p.s. - Krajské
ambulantní středisko
Brno

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

A

Sociální rehabilitace

Brno
Brno

osoby se zdravotním postižením osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením s chronickým duševním
onemocněním; osoby ohrožené
sociálním vyloučením a osoby v
krizi

počet
lůžek pobytová
služba

A
T
A

P

P

T

A
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Armáda spásy v České republice,
z. s.

IČO

40613411

druh sociální služby

terénní programy

identifikátor

8044270

Brno
Brno

Armáda spásy v České republice,
z. s.

40613411

terénní programy

9245951

Diecézní charita Brno

44990260

terénní programy

9219409

Blansko
Diecézní charita Brno

44990260

terénní programy

5726680

Znojmo
Brno
Brno

Drom, romské středisko, p.o.

70892181

terénní programy

2770754

název služby
Armáda spásy, Centrum
sociálních služeb Josefa
Korbela - terénní
programy pro osoby bez
přístřeší
Armáda spásy, Prevence
bezdomovectví

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
bez přístřeší

T

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi
rodiny s dětmi, osoby ohrožené
sociálním vyloučením a osoby v
SPONA-Společná cesta
krizi, osoby se zdravotním
postižením
Magdala - pomoc obětem
osoby ohrožené sociálním
obchdování s lidmi a
vyloučením a osoby v krizi - osoby
nucené prostituce Znojmo zneužívané, oběti obchodu s lidmi
osoby ohrožené sociálním
Zdravotně sociální pomoc
vyloučením a osoby v krizi

T

T

Drom, romské středisko, p.o.

70892181

terénní programy

2067252

IQ Roma servis, o. s.

65341511

terénní programy

9648779

Centrum komunitní a
terénní sociální práce

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi

T

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi

Brno

T

Romodrom, o.p.s.

26537036

terénní programy

8207803

Společenství Romů na Moravě
Romano jekhetaniben pre
Morava

44015178

terénní programy

3804942

TSP SRNM Brno +
pracoviště Hodonín

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi

T

T

Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

terénní programy

4035376

Drogová služba Vyškov

Vyškov
Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

terénní programy

6927954

Víceúčelová drogová
služba na Blanensku

Blansko
Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

terénní programy

4045900

Terénní programy Brno

Brno
Hodonín

Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko, o.p.s.

29365007

tlumočnické služby

5371197

Tlumočnické služby

osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
se závislostí na návykových
látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
se závislostí na návykových
látkách
osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby v krizi - osoby
se závislostí na návykových
látkách
osoby se zdravotním postižením se sluchovým postižením

maximální celkové
náklady pro 2016

1,10

649 440 Kč

3,10

1 830 240 Kč

4,20

2 479 680 Kč

1,68

991 872 Kč

2,00

1 180 800 Kč

4,32

2 550 528 Kč

7,12

4 203 648 Kč

3,20

1 889 280 Kč

2,09

1 233 936 Kč

1,90

1 121 760 Kč

1,93

1 139 472 Kč

5,46

3 223 584 Kč

1,70

1 003 680 Kč

T

Brno
Brno

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

T

Terénní sociální práce
Brno

Terénní programy Jihomoravský kraj

počet
lůžek pobytová
služba

T

T

T

T
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ORP
příslušná k sídlu
zařízení

název poskytovatele

Spolek neslyšících Břeclav, o.s.

IČO

druh sociální služby

identifikátor

název služby

cílová skupina

převažující
forma
poskytování

26527073

tlumočnické služby

9212129

Spolek neslyšících
Břeclav, o.s. Tlumočnické služby

osoby se zdravotním postižením se sluchovým postižením

A

9085042

Tlumočnické služby

osoby se zdravotním postižením se sluchovým postižením

A

5756137

Tlumočení pomocí
znakového jazyka pro
osoby se sluchovým
postižením

osoby se zdravotním postižením se sluchovým postižením

T

Břeclav

Brno

SNN v ČR Centrum denních služeb
pro sluchově postižené

Unie neslyšících Brno, o.s.

86771396

65761201

tlumočnické služby

tlumočnické služby

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

týdenní stacionáře

1407268

Týdenní stacionář Srdíčko

Brno
Centrum sociálních služeb, p.o.

70887039

týdenní stacionáře

1289132

Týdenní stacionář
Nojmánek

3130551

Týdenní stacionář Narnie
pro děti a mladé lidi s
mentálním a
kombinovaným
postižením

Brno

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

18510949

týdenní stacionáře

Hustopeče
Diecézní charita Brno

44990260

týdenní stacionáře

8427601

Emanuel Doubravice

Blansko
Diecézní charita Brno

44990260

týdenní stacionáře

2198259

Betany Boskovice

Boskovice
Šlapanice

Zámeček Střelice, příspěvková
organizace

Hodonín

Zelený dům pohody, příspěvková
organizace

212920
46937170

týdenní stacionáře
týdenní stacionáře

1234358
1900284

Týdenní pobyt
Zelený dům pohody

osoby se zdravotním postižením osoby s mentálním a
kombinovaným postižením
osoby se zdravotním postižením osoby s mentálním a
kombinovaným postižením
osoby se zdravotním postižením osoby s mentálním a
kombinovaným postižením
osoby se zdravotním postižením osoby s mentálním a
kombinovaným postižením
osoby se zdravotním postižením osoby s mentálním a
kombinovaným postižením
osoby se zdravotním postižením osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením osoby s mentálním postižením

počet
lůžek pobytová
služba

úvazky v
přímé péči
(bez ZP) pro r.
2016

maximální celkové
náklady pro 2016

1,00

639 600 Kč

5,05

3 229 980 Kč

4,53

2 674 512 Kč

8

5,14

3 504 000 Kč

3

2,12

1 314 000 Kč

10

8,76

4 380 000 Kč

9

5,50

3 942 000 Kč

13

6,44

5 694 000 Kč

9

4,68

3 942 000 Kč

16

5,70

7 008 000 Kč
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P

P

P

P
P
P
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