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Anotace
Materiál obsahuje zápis č. 8/2020 a č. 1/2021 z jednání Komise pro komunitní plánování
sociálních služeb Rady města Tišnova ze dne 15.12. 2020 a 21.1.2021 a návrh Komunitního
plánu sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2021 - 2023.

Důvodová zpráva
Komise pro plánování sociálních služeb Rady města Tišnova je poradním a iniciačním
orgánem Rady města Tišnova a taktéž řídící skupinou procesu komunitního plánování
sociálních služeb ORP Tišnov.
Součástí materiálu je návrh Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu ORP
Tišnov na období 2021 - 2023. Jde o strategický dokument, který obsahuje rámec rozvoje
registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. Přišel správný čas pro vytvoření tohoto dokumentu, neboť ORP Tišnov
má dlouhodobě stabilní systém spolufinancování i sít místních i dojíždějících sociálních
služeb. Pravidla síťování a financování JMK jsou taktéž v zásadě neměnná. Dokument
obsahuje podrobnou analytickou část popisující oblast sociálních služeb ve vztahu k
občanům ORP Tišnov, obsahuje analýzu potřeb a návrhovou část vymezující priority v oblasti
financování sociálních služeb a potřebných nových či rozšiřujících projektů. Dokument říká,
jaké služby zde máme, pro jaké počty klientů, z jakých obcí a v jakém rozsahu pracovali,
odkud byly služby financovány a v jakém rozsahu, jaké potřeby nejsou uspokojeny a jsou
aktuální k řešení pro léta 2021 - 2023. Dle zákona není povinností města či obce komunitní
plán sociálních služeb mít, avšak je to standardní a doporučovaný způsob, jakým může obec
III. typu komunikovat s Jihomoravským krajem své priority v oblasti sociálních služeb.
Všechny projekty případně se ucházející o veřejnou finanční podporu z dotačních prostředků
JMK a MPSV ČR prostřednictvím kraje se musejí vyhodnotit pohledem komunitního plánu
ORP a kraje.
Členové komise v 2. pol. roku 2020 v jednotlivých pracovních setkáních přes
videokonference měli možnost připomínkovat návrhy jednotlivých kapitol dokumentu i jeho
výslednou podobu jako celku. Komise dokument doporučila ke zveřejnění na svém
elektronickém hlasování ve dnech 15.12. - 22.12. 2020. Dokument byl zveřejněn na
webových stránkách města Tišnova 28.12. 2020, byl zveřejněn přes facebook města Tišnova
a tišnovský rozhlas. Připomínkován mohl být do 15.1. 2021. Taktéž 28. 12. 2020 byl zaslán
odkaz taktéž všem obcím ORP Tišnov. K dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky a byl
na jednání komise dne 21. 1. 2021 doporučen orgánům města Tišnova ke schválení.

M Ě ST O T I Š N O V
Komise pro komunitní plánování sociálních služeb
Rady města Tišnova

Z á p i s č. 8/2020
z jednání dne 15. 12. - 22. 12. 2020
Termín
Místo
Zapisovatel
Ověřovatel
Přítomni

Omluveni

15. 12. – 22.12. 2020 do 12:00, formou elektronického a korespondenčního
hlasování
Elektronické a korespondenční hlasování
Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Bc. Věra Dvořáková
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, p. Eduard Seidl,
Ing. Jiřina Frýbová,
Mgr. Marie Brázdová, p. Jarmila Ondrová, Ing. Mgr. Marie Sendlerová,
PhDr. Jana Hutařová, Bc. Věra Dvořáková, Mgr. Jolana Novotná, Ing.
Jaroslava Klapalová, p. Štěpán Špaček, PhDr. Michaela Hofštetrová
Knotková, Ludmila Cvrkalová (celkem 13)
-

Hosté:

Úvodní informace: Jednání komise bylo s ohledem na podmínky nouzového stavu z důvodu
pandemie koronaviru svoláno a realizováno elektronicky a korespondenčně, a to cestou
e-mailové a korespondenční komunikace. V daném období byla realizována 17.12.2020
v 17.00 videokonference členů, v jejichž možnostech byla účast na daném typu jednání,
které se zúčastnilo 10 členů komise, byl dohodnut ověřovatel a zapisovatel. Ověřovatelkou
zápisu určena Bc. Věra Dvořáčková, zapisovatelem Mgr. Michal Kudláček. Hlasování se
zúčastnilo všech 13 členů komise, 12 e-mailem, 1 korespondenčně. Všichni členové komise
odhlasovali k 22.12.2020.
Omluveni: 1) Návrh Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období 2021 – 2023 –
dne 17. 12. 2020. v 17.00 – 18.00 proběhla finální videokonference nad návrhem
dokumentu, který kromě úvodní kapitoly obsahuje veškeré texty, které již byly
projednány na předcházejících pracovních setkáních v rámci videokonferencí.
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Po zveřejnění návrhu dokumentu bude možné do 15. 1. 2021 podávat připomínky,
které budou poté vypořádány komisí a následně bude materiál navržen ke schválení
Radě města Tišnova 3.2. 2021 a Zastupitelstvu města Tišnova 15.2. 2021.
Návrh doporučení:
Doporučení č. 1: Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova
doporučuje zveřejnění návrhu Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu ORP
Tišnov a jeho zaslání zastupitelům města Tišnova a obcím ORP Tišnov s termínem možnosti
zaslat připomínky k vypořádání do 15.1. 2021.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno

Další termín jednání komise 21.1. 2021 od 17.00 cestou videokonference členů a
následné elektronické hlasování.

Zapsal: Mgr. Michal Kudláček, DiS. v.r.
Tajemník Komise pro KPSS RM Tišnova

………………………………..

Schválila: Bc. Věra Dvořáčková v.r.
Ověřovatelka pro jednání

………………………………..

Kontrola: Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá v.r.
Předsedkyně Komise pro KPSS RM Tišnov

………………………………..
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M Ě ST O T I Š N O V
Komise pro komunitní plánování sociálních služeb
Rady města Tišnova

Z á p i s č. 1/2021
z jednání dne 21.1.2021
Termín
Místo
Zapisovatel
Ověřovatel
Přítomni

Omluveni

21.1.2021, od 17.00 – 18.00
Videokonference
Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Mgr. Jolana Novotná
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, p. Eduard Seidl,
Ing. Jiřina Frýbová,
Mgr. Marie Brázdová, p. Jarmila Ondrová, Ing. Mgr. Marie Sendlerová,
PhDr. Jana Hutařová, Bc. Věra Dvořáková, Mgr. Jolana Novotná, Ing.
Jaroslava Klapalová, PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, Ludmila
Cvrkalová (celkem 12)
p. Štěpán Špaček

Hosté:

Úvodní slovo předsedkyně (Ing. Bc. Brzobohatá) – Předsedkyně komise
konstatovala, že jednání komise bylo řádně svoláno. Všem členům byl doručen
navržený program jednání. Jako zapisovatel navržen Mgr. Michal Kudláček. Jako
ověřovatelka zápisu navržena Mgr. Jolana Novotná.
Omluveni: Štěpán Špaček.
Přistoupeno k hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovateli:
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

Přistoupeno k hlasování navrženém programu:
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.
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1) Návrh Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období 2021 – 2023
Mgr. Kudláček informoval členy komise, že do dnešního dne neobdržel žádné
připomínky z řad občanů, obcí či jiných subjektů směrem k návrhu dokumentu.
Usnesení č. 1:Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova
doporučuje orgánům města Tišnova schválení návrhu Komunitního plánu sociálních
služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2021 – 2023.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

2) Různé – Problematika očkování seniorů v ORP Tišnov
Mgr. Kudláček shrnul dosavadní vývoj, kdy 15.1. 2021 byla zahájena registrace
seniorů ve věku +80 let do Centrálního registru očkování. Po počátečních
technických problémech se přihlašování rozeběhlo. V ORP Tišnov je dle údajů ČSÚ
Brno něco přes 900 osob starších 80 let. Prostřednictvím mobilních očkovacích
týmů, které jsou na JMK celkem 2 jsou nyní očkováni pouze klienti pobytových
zařízení sociálních služeb dle očkovací strategie, tj. domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a pobytové
odlehčovací služby. K danému dni je proočkován Domov pro seniory Předklášteří,
Domov sv. Alžběty zatím nikoliv. Možnost využití mobilních očkovacích týmů pro
obyvatele domů s pečovatelskou službou konzultována již 13. 1. 2021 na poradě
vedoucích odborů sociálních věcí cestou videokonference na KrÚ JMK, kdy pro tuto
chvíli byla tato možnost vyloučena. V pondělí 18. 1. 2021 komunikoval starosta
města Tišnova v reakci na podněty občanů s ředitelem Nemocnice Tišnov ve věci
pravděpodobnosti očkování také v tomto zařízení. V daný den byla tato informace
potvrzena, že se tak stane s vysokou pravděpodobností, následně se mohla
nemocnice nahlásit do systému a nyní je již k dispozici při registraci jako místo
k očkování. Ve středu 20.1. 2021 odbor sociálních věcí MěÚ Tišnvo na webu města
Tišnova zveřejnil odpovědi na nejčastěji kladené otázky a také informaci o tom, že
odbor sociální může pomoci seniorům +80 let při přihlášení k očkování, k danému
dni byla obnovena opět seniorská linka obsluhovaná vždy jednou ze dvou sociálních
pracovnic péče o dospělé odboru sociálních věcí Městského úřadu Tišnov. V tuto
chvíli čtvrtek 21.1. 2021 víme, že způsob registrace, resp. získávání termínů dozná o
víkendu změny, tj. registrovaný člověk by již neměl dostat tzv. PIN2 a volit termín,
dostane sms až tehdy, jakmile bude ve zvoleném místě k očkování k dispozici
termín. Přesná podoba sms je zatím nejistá, proto není jasné, zda např. bude možné
využívat služební telefony k zadávání do systému v případech, kdy senior nemá
pomoc rodiny ani mobilní telefon, podoba sms v anonymizované podobě by
znemožnila u více případů identifikovat sociálnímu pracovníkovi, ke komu se daný
PIN2 vztahuje. Konkrétní praxe bude teprve prověřena, nicméně předpokládáme, že
seniorů bez mobilu bude minimálně. Jakmile bude systém po obměně v provozu a
funkční, přihlašování seniorů +80 prioritně do Nemocnice Tišnov s pomocí odboru
sociálních věcí bude možné. Dosavadní výhrady seniorů a rodiny směřovaly k tomu,
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že jsou dostupná pouze místa v Brně, což je bariéra a problém. V minulém týdnu
proběhlo orientační šetření mezi obyvateli domu s pečovatelskou službou z hlediska
zájmu o očkování, výsledky jsou k dispozici, budou sloužit k plánovaní dalších
opatření. Vše bude zřejmě záviset na dodávkách vakcín a druhu těchto vakcín. Praxe
se vyvíjí živě a každý den.
Ing. Brzobohatá ocenila zavedení možnosti pomoci pro seniory při přihlašování
k očkování i budoucí dostupnost očkování v Nemocnici Tišnov, přimlouvala by se za
hledání řešení, které by očkování zpřístupnilo obyvatelům domu s pečovatelskou
službou cestou hromadného očkování zájemců na půdě domu s pečovatelskou
službou. Poukázala na pilotní projekty, které byly v oblasti očkování již podniknuty
v různých obcích, např. pod záštitou pana hejtmana v JMK. Vše bude samozřejmě
záviset na dostupnosti vakcín. Padl dotaz na zájem seniorů v rámci domu
s pečovatelskou službou o očkování.
PhDr. Hutařová uvedla, že v aktuální prioritní skupině +80 let zájem o očkování
převažuje.
Ing. Frýbová vznesla návrh, aby bylo zajištěno hromadné proočkování zájemců z řad
obyvatel domu s pečovatelskou službou, čímž by se vyřešil problém s dopravou,
přihlašováním, dostupností pomoci rodiny apod.
Ing. Klapalová uvedla, že by jako střední cestu mezi mobilním týmem a
ambulancemi viděla směrem k obyvatelům domu s pečovatelskou službou
součinnost s Nemocnicí Tišnov.
Následovala diskuse.

Zapsal: Mgr. Michal Kudláček, DiS. v.r.
Tajemník Komise pro KPSS RM Tišnova

………………………………..

Schválila: Mgr. Jolana Novotná v.r.
Ověřovatelka pro jednání

………………………………..

Kontrola: Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá v.r.
Předsedkyně Komise pro KPSS RM Tišnov

………………………………..
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP
TIŠNOV NA OBDOBÍ 2021 – 2023

Městský úřad Tišnov
Odbor sociálních věcí
nám. Míru 111, 666 19, Tišnov
Prosinec 2020

Vážení spoluobčané,
komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě nekončící proces hledání potřeb
v oblasti sociálních služeb, které v komunitě (městě, obci, ORP) vyvstávají, stanovování priorit (toho,
co je nutno řešit dříve a co později) a porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (finančními a
materiálními možnostmi těch, kdo služby poskytují). Při komunitním plánování vycházíme z
porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů a potenciálních
uživatelů. Výsledkem celého procesu je komunitní plán jako kompromis mezi potřebami a zdroji, tedy
uspokojení potřeb uživatelů na jedné straně a možnosti financování na straně druhé
Plán vznikal opravdu komunitně. Promlouvali do něj zástupci provozovatelů a poskytovatelů
sociálních služeb, dále klienti a uživatelé služeb, zadavatelé (vedení města, odbor sociálních věcí) a
také veřejnost. Poděkování patří celé Komisi pro komunitní a sociálních služby, dále předsedkyni
komisi Zuzaně Brzobohaté za její nebývalý nadhled v sociální oblasti a zejména pak Michalovi
Kudláčkovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, „hnacímu motoru“ tvorby celého plánu od jeho
počátku až po kompletní finalizaci.
Sociální služby pomáhají lidem i přes různé druhy znevýhodnění žít běžným životem –
pomáhají pečovat o osobu a domácnost, pomáhají v kontaktu s institucemi při vyřizování různých
záležitostí, poskytují cenné rady, doprovázení, realizují nácvik dovedností, poskytují podporu při
pracovním začlenění, smysluplném trávení volného času… Zaměřují se na zachování co nejvyšší
kvality a důstojnosti života klientů a osob pečujících. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních
služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z
různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti – např. osoby s těžkým kombinovaným postižením, osoby
s těžkým duševním onemocněním a jejich pečující osoby.
Zpracováním Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov proces plánování samozřejmě
nekončí. Věřím, že se postupně v příštích letech podaří naplnit priority v sociální sféře, věřím, že se
podaří najít finanční prostředky na realizaci toho, co komunitní plánování sociálních služeb ukázalo
jako potřebné, důležité a zlepšující život nás všech. Potřeby občanů se v průběhu času vyvíjí či mění,
proto také věřím v zajištění v udržení kontinuity spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli
sociálních služeb.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
místostarosta města Tišnov pro oblast sociálních věcí
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1. ČÁST POPISNÁ
1.1. Zákonná úprava plánování sociálních služeb krajů a obcí
Základní právní normou upravující oblast sociálních služeb je zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o sociálních službách“)
a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Sociální službou rozumíme dle ust. § 3 písm. h) zákona o sociálních službách výhradně
,,…činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu občanům za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.“ Zákon upravuje široké spektrum
jednotlivých druhů sociálních služeb, které vyhláška poté blíže specifikuje.
Zákon o sociálních službách v ust. § 3 písm. h) definuje střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb ,,…strategický dokument obce nebo kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem
aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich
uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho obsahem je souhrn a výsledky
podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu včetně vymezení spolupráce
s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby
poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby
určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb
obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být
tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování
a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování
sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje; střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho
roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
Zákon o sociálních službách v ust. § 3 písm. i) definuje síť sociálních služeb ,,…jako souhrn
sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní
dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v
souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými
zdroji; síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.“
POZOR: Rozlišujeme tvz. základní síť sociálních služeb, ve které jsou vedeny kapacity
sociálních služeb financované na základě tzv. pověření k výkonu služby v obecném
hospodářeském zájmu. Jde skutečně doslova o základní síť financovanou v rámci pravidel
veřejné finanční podpory z rozpočtů MPSV ČR, krajů, obcí, úhrad uživatelů a dalších zdrojů.
Rozlišujeme základní síť krajskou, kde se nachází sociální služby působící v naprosté většině
svojí kapacity v daném kraji a ministerskou, kde jsou služby s působností v rámci celé ČR či
více krajů. Proti tomu je zapotřebí rozlišovat tzv. dočasnou síť sociálních služeb, ve které
jsou vedeny kapacity sociálních služeb financované z prostředků tzv. individuálních projektů
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krajů v rámci čerpání finančních prostředků EU a služby v posledních letech financované ze
zdrojů místních akčních skupin, což jsou taktéž finanční prostředků EU. Tyto sociální služby
mají také pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu, ovšem pouze časově
limitované. Latentním problémem je, že v rámci tzv. dočasných sítí jsou vedeny kapacity
sociálních služeb, u nichž se předpokládá, že po skončení možnosti čerpat EU prostředky
budou převedeny do tzv. základní sítě, což zatíží veřejné rozpočty MPSV ČR, JMK, obcí (týká
se to azylových domů pro matky s dětmi, intervenčních center, sociálně – terapeutických
dílen, osobní asistence). U některých služeb financovaných v rámci dočasné sítě z EU zdrojů
bude nutné rozhodnout, že nebudou pokračovat v rámci základní sítě či jen v omezené
kapacitě.
Zákon o sociálních službách v ust. § 95 písm. a) – g) stanovuje následující povinnosti krajů
v oblasti plánování sociálních služeb:
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém
území,
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb
na svém území,
c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při
zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem
a osobou,
d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území
kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných
v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle §
94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5,
e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí,
zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby
poskytovány,
f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb,
g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb,
h) určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným
podle § 94 písm. f)
.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. v ust. § 39a – 39c poté stanovuje konkrétně podmínky pro
zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.
Zákon o sociálních službách v ust. § 94 písm. a) – f) stanovuje následující povinnosti obcí
v oblasti plánování sociálních služeb
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém
území,
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb
na svém území,
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c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování
pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem,
poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány
sociální služby,
e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb
osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb
prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích,
f) 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 a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.
Zákon o sociálních službách v ust. § 96 písm. a) – b) stanovuje následující povinnosti
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti plánování sociálních služeb
a) řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálních služeb, včetně činností sociální
práce v oblasti sociálních služeb,
b) zpracovává národní strategii rozvoje sociálních služeb, sleduje a vyhodnocuje její plnění a
ve spolupráci s kraji určuje parametry dostupnosti sociálních služeb.
Na základě výše uvedených zákonných povinností tak v současnosti platí hierarchie
následujících strategických dokumentů:
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 20251 – byla vypracovaná
v roce 2015 ze strany MPSV ČR. Jde o nejobecnější dokument určující směry v utváření
systému sociálních služeb. Kromě systémových priorit v oblasti financování, provádění
kontrol kvality, registrací sociálních služeb aj. se zaměřuje především na tzv.
deinstitucionalizaci, tj. jednoduše řešeno snahu převést zdravotně postižené klienty velkých
pobytových zařízení do přirozeného prostředí malých domácností s podporou terénních
služeb, podporovaného bydlení a malokapacitního chráněného bydlení. Obecně strategie
podporuje všechna řešení, která umožní člověku v nepříznivé sociální situaci z důvodu
zdravotního stavu zůstat co nejdéle v domácím prostředí, tj. podporuje terénní a ambulantní
sociální služby. Upřednostňuje všechna řešení zaměřená na podporu tzv. neformálních
pečujících, tj. pečujících z řad rodinných příslušníků.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2021 – 20232
– byl vypracován v roce 2020 a určuje již konkrétněji jednotlivé priority v rozvoji jednotlivých
1

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025 dostupná na webu MPSV ČR, cit. 15.11.
2020: https://www.mpsv.cz/web/cz/strategicke-a-analyticke-dokumenty-k-socialnim-sluzbam
2

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2021 – 2023, dostupné na webu
JMK věnovanému plánování sociálních služeb, cit. 15.11.2020, https://socialnisluzby-jmk.krjihomoravsky.cz/Folders/3469-1-Strednedobe+a+akcni+plany+rozvoje+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx
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druhů služeb ve vztahu k jednotlivých cílovým skupinám, a to z pohledu krajské úrovně na
základě informací poskytnutých ze strany jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Kromě
standardních cílových skupin je zde ve srovnání s minulými lety kladen důraz na rozvoj
sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním
v souvislosti s procesem reformy psychiatrické péče. Z cyklického procesu aktualizace
jednotlivých rozvojových a nových záměrů sociálních služeb na území JMK ve spolupráci
s obcemi s rozšířenou působností (dále jen ,,ORP“) jsou pro každý rok tvořeny akční plány
a pravidla vstupu do základní sítě JMK vždy pro příslušný kalendářní rok, kdy pro rozšiřující
se a nové sociální služby je podmínkou vstupu do sítě soulad se střednědobým plánem
a doložení spolufinancování ze strany obcí.
Pravidla financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021- 2022 – jde
o klíčových dokument, který na straně 29 – 30 určují doporučené % spolufinancování ze
strany obcí, kraje vůči jednotlivých skupinám sociálních služeb dle jejich právní formy, tj.
příspěvková organizace obce či kraje, nestátní nezisková organizace. Platí, že krajské
příspěvkové organizace nejsou přímo spolufinancovány obcemi, avšak v celkovém součtu se
obce na stávající síti podílí skrze doporučená % spolufinancování k ostatním sociálním
službám. Doporučená % spolufinancování ze strany obcí jsou poté závazná pro rozšíření
kapacity stávající sociální služby nebo při vzniku nové sociální služby, pokud tyto sociální
služby chtějí být v základní síti a dosáhnout na dotace MPSV ČR a JMK.
Komunitní plán sociálních služeb obcí ORP Tišnov pro období 2021 – 2023 je tak
strategickým dokumentem na nejnižší úrovni. Tento dokument byl vytvořen v souladu
s opatřením 5.2 Strategického plánu pro město Tišnov 2016 – 2020, zdůvodňuje a upřesňuje
aktivity A 2.1 – A 2.7 Strategického plánu pro město Tišnov 2021 – 2025.3
Problematika financování sociálních služeb je upravena v základním rozsahu v ust. § 101a § 105a zákona o sociálních službách. Důležité je uvést, že daná ustanovení v podstatě říkají,
že základní síť sociálních služeb financuje MPSV ČR, které dle objemu finančních prostředků
ve státním rozpočtu rozdělí tyto prostředky určené na financování sociálních služeb na
základě tzv. směrného čísla, pro nějž je klíčový počet obyvatel příslušného kraje. Kraje jsou
poté zodpovědné za to, že rozdělí finanční prostředky MPSV ČR poskytnuté dle ust. § 101a
dle předpisů EU o veřejné podpoře. Dlouhodobým problémem JMK je princip rozdělování
finančních prostředků ze státního rozpočtu dle směrného čísla, které jednoduše řečeno
v praxi znevýhodňuje velké kraje a zvýhodňuje kraje menší. O tomto je dlouhodobě vedena
dle JMK diskuse, avšak většina menších krajů tento problém takto necítí. Z těchto prostředků
mohou být financovány jen sociální služby zařazené do základní sítě. Na tomto místě se
omezme pouze na konstatování, že celkový objem finančních prostředků určený na sociální
služby ve státním rozpočtu je každoročně předmětem kontroverzí a kraje nemají na tuto
problematiku rozhodující vliv. Předmětem kontroverzí následně jsou pravidla, jakými kraje

3

Oba zmiňované strategické plány města Tišnova jsou dostupné na webu města Tišnova:
https://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicke-dokumenty/strategicky-plan
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rozdělují tyto prostředky mezi sociální služby, toto již je oblast, na kterou kraje mají
rozhodující vliv. Postup krajů v této oblasti zřejmě vykazuje značné rozdíly.
Zákon o sociálních službách uvádí v ust. § 105, že obec nebo kraj může poskytnout ze svého
rozpočtu účelové dotace podle zvláštního zákona k financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni
v registru. Povinnost krajů a obcí tak není v zákoně explicitně stanovena, což je problém při
vytváření funkčního modelu spolufinancování sociálních služeb.
V souvislosti s povinností ve věci plánování sociálních služeb bývá ve vztahu k obcím
nejčastěji citováno ust. § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, dle kterého obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje
v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj
sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování
potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
V rámci JMK byla absence povinnosti spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí
částečně vyřešena v rámci pravidel pro vstup do sítě, kdy je stanoveno výše uvedené
doložení spolufinancování v příslušené výši na celkových nákladech dané služby pro rozšíření
kapacity služby a vznik nové služby, čímž je zajištěna vazba mezi potřebou v regionu
a potřebou zajištění spolufinancování.
V otázce působnosti při zajištění sociálních služeb občanům obcí je poté zvláštní postavení
dle ust. § 92 písm. a) – d) zákona o sociálních službách věnováno obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, který dle dané ustanovení:
a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy
neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby
nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem
trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,
b) koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství
osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné
výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností
jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom
spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou
České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními
samosprávnými celky,
c) na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné
poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče
a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě
poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož
zdravotnickém zařízení je osoba umístěna,
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d) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje
činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování
osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.
Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov pak může zprostředkovat pouze takové sociální služby,
které jsou v regionu k dispozici. Je v této oblasti tedy přímo závislý na procesu plánování
sociálních služeb, který spadá do samostatné působnosti obcí.
1.2. Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji a ORP Tišnov
Jedná se o metodu strategického plánování, která je založena na cyklickém zjišťování zdrojů
a potřeb v oblasti sociálních služeb na straně zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů ve
vymezeném regionu (ORP, kraje). Cílem je zajistit dostupnost sociálních služeb dle potřeb
občanů a dlouhodobou udržitelnost těchto služeb.4
Účastníci procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen ,,KPSS“) jsou zadavatelé
(tj. obce jakožto subjekty odpovědné za zajištění dostupnosti sociálních služeb odpovídajících
potřebám jejich občanů), poskytovatelé (tj. subjekty provozující sociální služby na území
správního obvodu) a uživatelé (tj. zástupci občanů, kteří využívají sociální služby či jsou
nositeli potřeb, na které by měl systém sociálních služeb v regionu reagovat).5

Zadavatelé
sociálních služeb
(obce)

Poskytovatelé
sociálních služeb

Uživatelé
sociálních služeb

(různé právní
formy)

(občané)

.
V rámci Jihomoravského kraje je od roku 2004 základní plánovací jednotkou správní obvod
obce s rozšířenou působností (ORP). Jihomoravský kraj systematicky podporuje procesy
komunitního plánování sociálních služeb na úrovni všech 21 ORP. Ve městě Tišnově probíhá
komunitní plánování sociálních služeb (dále jen ,,KPSS“) od prosince 2006, kdy Zastupitelstvo
4

Krausová, Anna: Komunitní plánování/Strategické plánování. In. Metodické a koordinační dovednosti
v sociálních službách. Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta – katedra sociální
práce, 2007, s. 160, cit. 15.11. 2020
5
Tamtéž. s. 161 - 162
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města Tišnova zřídilo jako svůj poradní orgán pro oblast sociálních služeb a současně jako
řídící skupinu v rámci metodiky KPSS Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb
Zastupitelstva města Tišnova. Byly zřízeny 4 pracovní skupiny zaměřené na potřeby seniorů,
osob zdravotně postižených, mládeže a rodin s dětmi, osob ohrožených sociálním
vyloučením. Výsledkem práce organizační struktury byl dokument ,,Komunitní plán
sociálních služeb města Tišnova na období 2008 – 2009,“ a následně ,,Komunitní plán
sociálních služeb správního obvodu Tišnov na období 2010 – 2012.“ V daném období 2008 2012 došlo k rozhodujícímu rozvoji sociálních služeb se sídlem na území obcí ORP Tišnov,
které zde působí dodnes a tvoří tzv. základní síť sociálních služeb ORP Tišnov. Jednotlivá
zřízení nových sociálních služeb či jejich rozšíření dle obou komunitních plánů byla postavena
především na financování ze strany MPSV ČR, JMK, a ESF. Komunitní plány byly paušálně
v dané době pojímány jako rozvojové (vybízí k tomu již termín ze zákona) a byly koncipovány
velmi optimisticky bez výraznějšího zapojení obecních rozpočtů.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje na období 2012
– 2014 reagoval na změny v oblasti sociálních služeb a problematiku udržitelnosti sociálních
služeb následujícími zásadními změnami:
a) přinesl členění projektových záměrů sociálních služeb na stávající projektové záměry,
rozšiřující projektové záměry a nové projektové záměry sociálních služeb (nově
registrované sociální služby).
b) přinesl povinnost koordinátorů KPSS ORP do konce června příslušné kalendářního
roku zasílat krajskému koordinátorovi rozšiřující a nové projektové záměry dle
předepsané struktury schválené organizační strukturou KPSS ORP. Jedná se o záměry,
které v příštím kalendářním roce budou žádat o veřejné finanční prostředky MPSV
a JMK
c) přinesl povinnost nového projektového záměru sociálních služeb doložit splnění
podmínky povinné spoluúčasti obcí na financování nové sociální služby
d) přinesl v reakci na priority národní strategie rozvoje sociálních služeb důraz na
podporu terénních a ambulantních sociálních služeb
Následoval Komunitní plán sociálních služeb ORP Tišnov na období 2013 – 2014, který
zakotvil v procesech plánování sociálních služeb ORP Tišnov následující postupy:
a) mapování sociálních služeb působících v regionu ORP Tišnov, stanovení aktuální
kapacity těchto služeb a jejich evidence
b) zaměření nového komunitního plánu na zajištění financování stávajících sociálních
služeb realizované ve správním obvodu ORP Tišnov
c) vytvoření sad ukazatelů činnosti sociálních služeb s pomocí těchto ukazatelů byla
měřena vždy činnost sociálních služeb za předcházející ukončený kalendářní rok a
posuzován možný rozvoj
d) na úrovni ORP nastavení monitoringu využívání sociálních služeb občany jednotlivých
obcí
e) převedení činnosti sociálních služeb do měřitelné podoby získat jednotnou strukturu
informací vykazovaných ze strany poskytovatelů sociálních služeb obcím správního
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obvodu jako podkladu pro vyjednávání o finanční podpoře příslušné sociální služby ze
strany obce
f) vypracování návrhu pravidel projednávání rozšiřujících a nových projektových záměrů
sociálních služeb organizační strukturou KPSS ORP Tišnov se zapojením obcí
správního obvodu
Realizace dané administrativy bylo nutné, neboť dle předpokládaného vývoje došlo od roku
2016 v Jihomoravském kraji k zavedení spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí u
služeb sociální prevence a v roce 2017 k zavedení spolufinancování sociálních služeb
obcemi vůči službám odborného sociálního poradenství a služeb sociální péče. Šlo
o zásadní milník v dosavadním vývoji financování sociálních služeb, který souvisel taktéž
s převedením kompetence v rozdělování dotací sociálním službám z MPSV ČR na kraje
a rozdělování dotací dle pravidel EU v souladu s poskytováním veřejné finanční podpory
cestou vyrovnávací platby za výkon služby v obecném hospodářském zájmu.
Základní otázkou tak v roce 2015 bylo, jakým způsobem budou obce ORP Tišnov dál
spolufinancovat sociální služby a jak se přizpůsobí nastavovaným pravidlům. Zda bude
nutné, aby poskytovatelé sociálních služeb podávali žádosti na každou obec zvlášť nebo
vznikne jednotný systém spolufinancování realizovaný prostřednictvím jednotného
dotačního programu v gesci města Tišnova. Bylo nutné stanovit postupy výpočtu dotací ze
strany obcí ORP Tišnov pro sociální služby se sídlem ve správním obvodu i pro dojíždějící
sociální služby, které v letech 2016 a 2017 začaly žádat o dotace ve zvýšeném počtu. Nejisté
bylo, jaký objem finančních prostředků budou obce ochotné a schopné vyčlenit ze svých
rozpočtů. Velký problém vznikl se zajištěním financování Domova sv. Alžběty od roku 2017.
Zatímco ještě v roce 2015 se dotace obcí této službě pohybovaly ve výši do 50 tis. Kč, od roku
2017 se přepokládaná výše dotací ze strany obcí dle modelu JMK vyšplhala na 1,1 mil., kdy
dle modelu se prostě předpokládalo, že obce tyto dotace poskytnou. Výše dotací ze strany
obcí předpokládaných modelem JMK přesáhl dosavadní výše poskytovaných finančních
prostředků několikanásobně. Hlavním argumentem byly změny v oblasti rozpočtového
určení daní, které přinesly obcím vyšší daňové příjmy, kdy současně se předpokládalo, že
tyto prostředky obce použijí taktéž na financování sociálních služeb. Finance k sociálním
službám jednoduše řečeno přestaly z části proudit přes MPSV ČR, ale prostřednictvím
rozpočtové určení daní skrze obce.
V roce 2015 byl na jednání s obcemi ORP Tišnov dohodnut tzv. solidární systém
spolufinancování sociálních služeb, který je založen na dvoukolovém dotačním programu
zajišťovaném městem Tišnov. V I. kole dotačního programu uhradí město Tišnov dotace
sociálním službám za úkony odvedené pro občany s trvalým pobytem v městě Tišnově, v II.
kole dotačního programu jsou sociálním službám rozděleny finanční prostředky
shromážděné všemi obcemi pro účely úhrady dotací sociálním službám za práci odvedenou
pro občany obcí I. typu ORP Tišnov. Takto koncipovaný dotační titul byl realizován poprvé
v roce 2016, vždy začátkem následujícího kalendářního roku obdrží obce I. typu zprávu
o výsledku spolufinancování za předcházející rok.
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Lze konstatovat, že období 2016 – 2019 představovalo období stabilizace spolufinancování
základní sítě sociálních služeb obcemi ORP Tišnov v podmínkách pravidel JMK a veřejné
finanční podpory, které se muselo vyrovnat s rostoucími procenty spolufinancování
sociálních služeb a růstem platů/mezd v sociálních službách, kdy výše dotací rostla, avšak
kapacity sociálních služeb se nijak nerozvíjeli, mimo dílčích projektů financovaných z EU
prostředků. Logicky tak nedošlo k žádnému významnějšímu rozvoji v oblasti zřízení nové
sociální služby či rozšíření kapacit stávajících sociálních služeb.
Plánování sociálních služeb v období 2016 – 2019 představovalo spíše správu stávající sítě
sociálních služeb, nastavování procesů mezi městem Tišnovem a sociálními službami ve věci
financování a výkaznictví, dále pak mezi městem Tišnovem a obcemi ORP Tišnov, plnění
úkolů města Tišnova ve vztahu k Jihomoravskému kraji. V tomto období byla na základě dat
z dotačního programu stanovena vždy minimální síť sociálních služeb ORP Tišnov, pro
kterou bylo vždy na následující kalendářní rok plánováno zajištění spolufinancování, a to
pro sociální služby se sídlem v ORP Tišnov i služby do ORP Tišnov dojíždějící či poskytující
služby v pobytovém zařízení mimo ORP Tišnov. V tomto období se výrazně zvýšil počet
spolufinancovaných sociálních služeb i přesnost měření jejich činnosti na úroveň počtu
úkonů vůči občanům jednotlivých obcí.
V roce 2020 proběhly práce na vytvoření nového Komunitního plánu sociálních služeb obcí
ORP Tišnov pro období 2021 – 2023. V rámci přípravy komunitního plánu byly v práci Komise
pro komunitní plánování sociálních služeb propojeny informace odboru sociálních věcí MěÚ
Tišnov, Úřadu práce ČR, poskytovatelů sociálních služeb, data Českého statistického úřadu.
V červnu 2020 proběhly tři kulaté stoly na témata potřeb vybraných cílových skupin,
o kterých byly informovány všechny obce ORP Tišnov. Do kulatých stolů se zapojili zástupci
města Tišnova, Městys Lomnice a Městys Doubravník, poskytovatelé sociálních služeb,
externí odborníci ve vztahu k daným tématům, osoby pečující referující o neuspokojených
potřebách. V červnu až srpnu 2020 byla realizována anketa ve vztahu informovanosti
a potřebám občanů ve vztahu k sociálním službám. Anketa byla zaslána na všechny obce ORP
Tišnov. Do šetření se zapojily zejména obce Lažánky a Nedvědice. Výstupy kulatých stolů
a anketního šetření jsou podrobně prezentovány v příslušné části tohoto dokumentu.
Komunitní plán prošel v jednotlivých kapitolách opakovanými pracovními setkáními členů
Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova. Návrh komunitního
plánu sociálních služeb projde 20denním připomínkovacím řízením pro veřejnost a obce na
začátku roku 2021, jehož připomínky následně budou zpracovány komisí a vypořádány. Plán
bude následně schválen v únoru 2021 Zastupitelstvem města Tišnova. Cílem je pro ORP
Tišnov zpracovat dokument, který zanalyzuje oblast sociálních služeb ve vztahu k občanům
ORP Tišnov a kvalifikovaně navrhne reálné cíle pro další tříleté období, které budou
reagovat na aktuální potřeby občanů.
V Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova, která má
postavení řídící skupiny, jsou zastoupeni všichni místní poskytovatelé sociálních služeb. Další
členové komise jsou delegováni politickými stranami. Tito členové sdělují potřeby občanů
v sociální oblasti, neboť se s nimi setkávají ve svém životě a ve svém okolí, sociální oblasti se
zpravidla neprofesionálně věnují dlouhodobě, mají místní znalost. Obce jakožto zadavatelé
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jsou zastoupeny vlastně nejslaběji, tj. zastoupením města Tišnova a městyse Lomnice.
Podobný postup je aplikován i na tematické kulaté stoly, kde je zastoupení zástupců občanů
se specifickými potřebami ve vztahu k tématu a externí experty ve vztahu k dané oblasti,
u nichž nelze očekávat, že se budou věnovat kontinuální práci v komisi či pracovní skupině.
Celou organizační strukturu komunitního plánování sociálních služeb ORP Tišnov je možné
znázornit níže uvedeným schématem.
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

ODBOR SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ JmK

ZASTUPITELSTVA OBCÍ
ORP TIŠNOV
ODBOR SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ MěÚ Tišnov
ZASTUPITELSTVO
MĚSTA TIŠNOVA

LAICKÁ VEŘEJNOST
uživatelé sociálních
služeb/nositelé potřeb

RADA MĚSTA TIŠNOVA

KOMISE PRO KPSS
RM TIŠNOV
(řídící skupina)
ODBORNÁ VEŘEJNOST

TÉMATICKÉ KULATÉ
STOLY
v zastoupení
zadavatelé,
poskytovatelé,
uživatelé
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Poskytovatelé sociálních
služeb/Úřad práce
Tišnov/externí odborníci

Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova
(řídící skupina)
Předsedkyně

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá

Uživatel

Místopředsedkyně

Ing. Mgr. Marie Sendlerová

Poskytovatel – ekonomka
Diecézní charita Brno

Členové

Eduard Seidl

Uživatel

Jarmila Ondrová

Uživatel

Mgr. Jolana Novotná

Uživatel

Štěpán Špaček

Uživatel

Ing. Jiřina Frýbová

Uživatel

Ludmila Cvrkalová

Uživatel

Ing. Jaroslava Klapalová
PhDr. Mgr. Michaela
Hofstetrová Knotková
PhDr. Jana Hutařová
Bc. Věra Dvořáková

Poskytovatel – ředitelka
Oblastní charita Tišnov
Poskytovatel – Senior Sen
s.r.o.
Poskytovatel – ředitelka CSS
Tišnov, p.o.
Poskytovatel – ředitelka
Domov sv. Alžběty

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Zadavatel – Městys Lomnice

Tajemník

Mgr. Michal Kudláček, DiS

Vedoucí OSV MěÚ Tišnov

Stálý host

Mgr. Martin Sebera, PhD.

Místostarosta města Tišnova
Garant sociální oblasti
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2. ČÁST ANALYTICKÁ
2.1. Demografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov
Správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov (dále jen ,,SO ORP Tišnov“) se nachází
v severo-západní části Jihomoravského kraje. Z hlediska počtu obyvatel (31 725 k 31. 12.
2019)6 zaujímá ORP Tišnov 13. místo a z hlediska rozlohy (34 236 ha k 31.12.2018) 12. místo
mezi 21 ORP nacházejícími se na území Jihomoravského kraje. ORP Tišnov je tak co do
těchto parametrů obcí s rozšířenou působností (dále jen ,,ORP“) střední velikosti. V rámci
Jihomoravského kraje je ORP již přes deset let základní jednotkou v oblasti střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb. Geografická poloha ORP Tišnov v rámci Jihomoravského
kraje ve vztahu k dalším ORP je znázorněna na následujícím obrázku č. 1.7

Poloha ORP Tišnov hraje při plánování sociálních služeb významnou roli a je nutné ji
zdůraznit ve vztahu k sousedním ORP, ve vztahu k městu Brnu, ale také akceptovat to, že
různé obce ORP Tišnov mají různou spádovost. Ze severo-východu SO ORP Tišnov sousedí
s ORP Boskovice, z východu s ORP Blansko, z jiho-východu sousedí s ORP Kuřim a z jihu s ORP
Rosice. Jedná se o ORP spadající do Jihomoravského kraje. Ze západní strany sousedí ORP
Tišnov s krajem Vysočina, resp. z jiho-západní strany s ORP Velké Meziříčí a ze severozápadní strany s ORP Bystřice nad Pernštejnem.

6

Zdroj ČSU, dostupné: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31548&u=VUZEMI__65__6217#, cit. 6.6.2020
7
Zdroj ČSU, dostupné: https://www.czso.cz/documents/11280/26584126/admin_cleneni.png/0cf4adb8-e0fc4814-9f82-8ea12739b5a7?version=1.6&t=1579260962458, cit. 6.6. 2020

16

Samotný správní obvod ORP Tišnov je tvořen městem Tišnovem a dalšími 59 obcemi.
Těmito obcemi jsou: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír,
Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky,
Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice,
Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč, Žernůvka, Níhov, Ochoz u
Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Řikonín,
Sentice, Skalička, Skryje, Strhaře, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov,
Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř,
Ždˇárec, Železné. Přehledné geografické znázornění katastrů jednotlivých obcí je obsaženo
v obrázku č. 2 – Správní obvod ORP Tišnov.8

Je zapotřebí zdůraznit je, že od roku 2015 do současnosti (rok 2020) v rámci České republiky
tvoří z hlediska plánování a výpočtů financování jednotlivé kraje relativně samostatné
jednotky a propustnost uživatelů mezi kraji je v zásadě minimální, což velmi často popírá
přirozenou spádovost hraničních obcí v rámci jednotlivých ORP a činí problém při plánování a
spolufinancování sociálních služeb. Je zde v oblasti plánování sociálních služeb rozpor mezi
8

Zdroj: Dostupné na https://docplayer.cz/docs-images/91/106072536/images/7-0.jpg, cit. 30.4.2020
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administrativní a geografickou/dopravní spádovostí občanů obcí, z které vyplývají
následující okolnosti ve vztahu k plánování sociálních služeb v podmínkách ORP Tišnov:
Spádovost směrem k městu Brno - Nejvíce sociálních služeb (terénních, ambulantních
i pobytových) historicky sídlí v rámci Jihomoravského kraje na území města Brna, které se
jakožto plánovací jednotka v oblasti sociálních služeb vyrovnává se spádovostí většiny obcí
v rámci Brna – venkova. Především u terénních služeb vyjíždějících z Brna na území obcí
Brno – venkov jsme svědky v posledních 3 letech v souvislosti s financováním sociálních
služeb rozlišování trvalého pobytu klientů s dopady na spolufinancování ze strany
jednotlivých obcí či dokonce organizačního členění terénních služeb pro území Brno – město
a Brno – venkov. Trendy jsou zřejmé. U všech samospráv i poskytovatelů sociálních služeb
dochází u terénních služeb k důslednému klíčování trvalého pobytu klientů a postupnému
zapojování obcí do jejích spolufinancování. U ambulantních služeb se sídlem v městě Brně
lze tento trend očekávat, i když v této oblasti z pohledu města Brna je sledování těchto
ukazatelů prozatím zřejmě neefektivní, nicméně město Brno již několikerým rokem
monitoruje dotace obcí III. typu směrem k službám, které Město Brno financuje.
U pobytových zařízení na území města Brna pak v posledních 3 letech výrazně klesla šance
mimobrněnských žadatelů na přijetí, neboť město Brno dodržuje 100% míru
spolufinancování doporučenou ze strany Jihomoravského kraje a logicky má zájem na tom,
aby jím takto spolufinancovaná zařízení sloužila potřebám brněnských občanů.
Spádovost ve vztahu k sousedním ORP – ORP Tišnov sousedí v rámci Jihomoravského kraje
s ORP Rosice, ORP Kuřim, ORP Blansko, ORP Boskovice. Toto jsou ORP, která spojuje
příslušnost ke stejnému kraji, tj. pravidlům Jihomoravského kraje v oblasti plánování
a spolufinancování sociálních služeb. Jsou tak nejlogičtějšími partnery pro plánování
sociálních služeb. V praxi však tato úvaha naráží na překážky. Ne u všech druhů služeb má
dané spojení smysl s ohledem na dopravní vzdálenosti mezi jednotlivými obcemi ORP
a spádovostí na Brno. Přístupy jednotlivých ORP ke spolufinancování sociálních služeb
zahrnují spektrum od garance nákladů celé základní sítě z pozice ORP, přes solidární systém
s určitou ztrátou dle finančních prostředků poskytnutých obcemi I. typu (což je případ ORP
Tišnov), až po absenci jednotného systému s nutností jednat s každou z obcí jakožto
samostatným poskytovatelem dotací zvlášť (ORP Kuřim). Obecně platí, že ORP s větším
počtem služeb či množstvím menších obcí bez dostatečné administrativy jsou nucena hledat
řešení v jednotnějších systémech i za cenu dofinancování ze strany ORP či určitou mírou
solidarity, zatímco ORP s menším počtem obcí s většími obcemi ve správním obvodu tímto
vývojem neprochází, neboť větší obce si chtějí podržet kontrolu v oblasti spolufinancování
a mají pro tyto účely určitý aparát (např. sociální komise apod.). ORP Tišnov sousedí také
s ORP Velké Meziříčí a ORP Bystřice nad Pernštejnem, tyto však spadají do Kraje Vysočina,
které má jako každý kraj, autonomní pravidla v oblasti plánování a spolufinancování
sociálních služeb, což komplikuje problematiku spolufinancování především v rámci
jednotných systémů spolufinancování, které jsou nastaveny na sítě a pověření k výkonu
činnosti v obecném hospodářském zájmu v rámci příslušného kraje.
Spádovost ve vztahu k plánovacímu území Brno – venkov – V rámci struktury plánování
sociálních služeb Jihomoravského kraje je po ORP další vyšší plánovací jednotkou okres. ORP
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Tišnov spadá do okresu Brno – venkov společně s ORP Kuřim, Rosice, Šlapanice,
Židlochovice, který se schází v posledních dvou letech s plánovacím okresem Brno – město
zastoupeným jediným subjektem Magistrátem města Brna, a to z důvodu propojenosti obou
oblastí z pohledu spádovosti. Z hlediska vzdáleností není okres Brno – venkov vůbec
homogenním územím, neboť tvoří prstenec území kolem města Brna. Např. v případě
ambulantních služeb typu denní stacionář, který je tolik diskutovaným ve všech ORP připadá
spolupráce v úvahu prakticky jen mezi ORP Tišnov a ORP Kuřim z hlediska dopravní
obslužnosti. V případě všech druhů sociálních služeb je pak o spolufinancování nutné
jednat v rámci ORP Kuřim s každou z obcí zvlášť.
Spádovost jednotlivých obcí v rámci ORP Tišnov – ORP Tišnov se pak dle našich zkušeností
z hlediska spádovosti rozpadá minimálně dvěma směry. Spádovost občanů obcí na Brno –
venkov z hlediska dopravního, trhu práce, lékařů apod. se nevztahuje na celé ORP Tišnov.
Velké městyse jako Doubravník, Nedvědice v blízkosti hranice krajů Jihomoravského
a Vysočina včetně okolních obcí již tendují směrem na Bystřici nad Pernštejnem a dál na
Nové město na Moravě a Žďár nad Sázavou.
Počet obyvatel ORP Tišnov, přírůstek, struktura obyvatelstva dle věku a pohlaví
Vývoj ukazatele počet obyvatel celkem v obcích SO ORP Tišnov v období 2001 – 2019
znázorňuje následující tabulka. Z časové řady je v rámci dvou dekád patrný nárůst počtu
obyvatel ORP Tišnov o 4570 občanů. Počet obyvatel k roku 2019 proti počtu z roku 2001
představuje narůst o 16,8%. Jedná se o evidenci dle kriteria trvalého pobytu a daném roce
vždy k datu 31.12.
Tabulka č. 1 Počet obyvatel SO ORP Tišnov 2001 - 2019
UKAZATEL9
Počet obyvatel (k 31. 12.)

UKAZATEL
Počet obyvatel (k 31. 12.)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

27 155

27 192

27 335

27 417

27 520

27 656

28 141

28 549

28 801

29 066

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

29 066

29 491

29 778

29 996

30 248

30 553

30 836

31 167

31 482

31 725

Výše uvedené údaje o počtu obyvatel je nutné doplnit ukazatelem přirozeného přírůstku
obyvatelstva v obcích SO ORP Tišnov v období 2001 – 2019, který zohledňuje bilanci
narození a úmrtí obyvatel obcí správního obvodu dle kriteria trvalého pobytu. Pohledem na
dvě dekády je patrné, že v letech 2001 – 2007 z hlediska přirozeného přírůstku obyvatel
panovala bilance záporná. V letech 2008 – 2019 můžeme sledovat bilanci kladnou, i když

9

Zdroj: Údaje za 2001 – 2018, ČSU Brno, dostupné na https://www.czso.cz/csu/xb/spravni-obvody-orp-casoverady, údaje za rok 2019 tamtéž dostupné na
https://www.czso.cz/csu/xb/vybrane_udaje_za_spravni_obvody_orp_, cit. 30.4.2020
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z hlediska dosažených hodnot dochází spíše k jakémusi nepravidelnému vlnění, kdy ročníky
se silnějším přírůstkem střídají ročníky se slabším a ještě slabším přírůstkem obyvatelstva.
Tabulka č. 2 Přirozený přírůstek obyvatelstva SO ORP Tišnov 2001 - 2019
UKAZATEL10

2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

269
321

244
343

249
301

262
310

272
313

304
306

337
277

309
271

311
270

-71

-52

-99

-52

-48

-41

-2

60

38

41

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

311
270

353
287

323
311

338
329

347
305

386
311

374
303

395
322

390
343

335
315

41

66

12

9

42

75

71

73

47
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Ţivě narození
Zemřelí celkem

223
294

Přirozený přírůstek obyvatel (narození - zemřelí)

UKAZATEL
Ţivě narození
Zemřelí celkem
Přirozený přírůstek obyvatel (narození - zemřelí)

Kromě přirozeného přírůstku u obyvatelstva sledujeme ukazatel přírůstek obyvatel
stěhováním v obcích SO ORP Tišnov v období 2001 - 2019, který zohledňuje bilanci
přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel v rámci správního obvodu dle kriteria trvalého
pobytu.
Tabulka č. 3 Pohyb obyvatelstva SO ORP Tišnov stěhováním 2001 - 2019
UKAZATEL11

2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Přistěhovalí
Vystěhovalí

334
262

416
327

558
316

525
391

549
398

589
412

891
404

714
366

606
392

637
413

Přírůstek obyvatel stěhováním
(přistěhovalí - vystěhovalí)

72

89

242

134

151

177

487

348

214

224

UKAZATEL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Přistěhovalí
Vystěhovalí

637
413

674
324

641
366

551
342

581
371

612
382

694
482

663
405

647
379

630
407

Přírůstek obyvatel stěhováním
(přistěhovalí - vystěhovalí)

224

350

275

209

210

230

212

258

268

223

Z údajů týkajících se přirozeného přírůstku obyvatel a přírůstku stěhováním vyplývá, že růst
počtu obyvatel v regionu v poslední dekádě se děje převážně na základě migrace obyvatel,
nikoliv cestou přirozeného přírůstku. Přirozený přírůstek osciluje řádově v desítkách za rok
s výkyvy, zatímco přírůstek stěhováním si od roku 2010 drží konstantní hodnotu nad 200
osobami.
Na tomto místě není bez zajímavosti podívat se na hodnoty přírůstku obyvatel u jednotlivých
obcí SO ORP Tišnov. Následující tabulka obsahuje výčet obcí SO ORP Tišnov v pořadí dle
počtu obyvatel s vyčíslením přírůstku obyvatel v letech 2016 – 2019 vždy k 1.1. daného
10

Zdroj: Údaje za 2001 – 2018, ČSU Brno, dostupné na https://www.czso.cz/csu/xb/spravni-obvody-orpcasove-rady, údaje za rok 2019 tamtéž dostupné na
https://www.czso.cz/csu/xb/vybrane_udaje_za_spravni_obvody_orp_, cit. 10.5. 2020
11
Tamtéž.
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roku. Data pocházejí z databáze ČSÚ ve vztahu k počtu obyvatel obcí Jihomoravského kraje
zveřejňovaná vždy v průběhu následujícího kalendářního roku.12
Tabulka č. 4 Seznam obcí ORP Tišnov v pořadí dle počtu obyvatel k 31.12. 2019
Počet
obyv. k
1.1. 2016
(zdroj
ČSÚ)

Počet
obyv. k
1.1. 2017
(zdroj
ČSÚ)

Počet
obyv. k
1.1. 2018
(zdroj
ČSÚ)

Počet
obyv. k 1.1.
2019 (zdroj
ČSÚ)

Podíl na obce na
celkovém počtu
obyvatelstva ORP k
1.1. 2019

Tišnov

9101

9169

9214

9 257

0,294

Drásov

1642

1691

1780

1 836

0,058

Lomnice

1382

1394

1414

1 428

0,045

Předklášteří

1444

1446

1440

1 420

0,045

Nedvědice

1336

1341

1336

1 350

0,043

Dolní Loučky

1237

1240

1260

1 256

0,040

Deblín

1044

1043

1043

1 050

0,033

Malhostovice

963

960

964

967

0,031

Doubravník

824

839

846

849

0,027

Laţánky

717

727

720

710

0,023

Hradčany

634

644

645

658

0,021
0,020

Název obce

Rozdíl počtu obyvatel
v jednotlivých obcích
ORP Tišnov 2016 x
2019

156
194
46
-24
14
19
6
4
25
-7
24
Sentice

606

610

621

636

Lomnička

521

529

529

539

0,017

Štěpánovice

495

494

513

521

0,017

Maršov

497

506

519

517

0,016

Ţelezné

458

460

473

485

0,015

Svatoslav

432

433

446

435

0,014

Ţďárec

371

370

369

367

0,012

Borač

350

353

346

349

0,011

Olší

318

321

324

326

0,010

Březina

310

317

324

323

0,010

30
18
26
20
27
3
-4
-1
8
13
12

Zdroj: ČSÚ Brno, dostupné na https://www.czso.cz/csu/xb/abecedni_seznam_obci, cit. 10.5. 2020
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Šerkovice

258

278

306

320

0,010

Horní Loučky

296

301

303

319

0,010

Kaly

265

273

275

281

0,009

Všechovice

241

255

264

269

0,009

Katov

237

241

247

255

0,008
0,008

62
23
16
28
18
Brumov

234

240

247

245

Unín

227

235

242

241

0,008

Níhov

221

226

229

238

0,008

Rašov

230

231

228

238

0,008

Rohozec

232

234

230

232

0,007

Křiţínkov

201

205

211

229

0,007

Heroltice

201

208

213

216

0,007

Vohančice

188

189

196

201

0,006

Braníškov

196

186

192

195

0,006

Běleč

189

188

195

194

0,006

Pernštejnské Jestřabí

172

174

179

188

0,006

Kuřimské Jestřabí

155

171

169

179

0,006

Skalička

154

158

157

157

0,005

Černvír

150

149

150

152

0,005

11
14
17
8
0
28
15
13
-1
5
16
24
3
2
Strhaře

119

122

121

133

0,004
0,004

14
Kuřimská Nová Ves

119

117

122

132

Úsuší

138

136

133

132

0,004

Újezd u Tišnova

134

130

129

129

0,004

Drahonín

120

121

120

125

0,004

Osiky

145

121

123

121

0,004

Synalov

118

115

114

119

0,004

Ochoz u Tišnova

119

116

112

115

0,004

13
-6
-5
5
-24
1
-4
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101

99

98

102

0,003

Vratislávka

94

100

100

98

0,003

Nelepeč-Ţernůvka

84

92

94

97

0,003

Tišnovská Nová Ves

91

90

91

88

0,003

Hluboké Dvory

81

86

82

87

0,003
0,002

Borovník

1
4
13
-3
6
Bukovice

68

75

76

76

Rojetín

73

75

74

76

0,002

Zhoř

69

68

73

71

0,002

Skryje

64

58

60

59

0,002

Lubné

45

44

46

48

0,002

Řikonín

42

42

40

46

0,001

8
3
2
-5
3
4

Největší nárůst počtu obyvatel zaznamenáváme v městysi Drásov, následně v městě Tišnově,
dále pak v obci Šerkovice. Řada obcí si drží kladnou bilanci migrace mezi 20 – 30 osobami za
sledované období a u naprosté většiny obcí platí, že jejich bilance je kladná. Pokud je bilance
záporná, jedná se o jednotky případů. Výjimku z posledního pravidla tvoří Obec Předklášteří
s -24 osobami, což ovšem s ohledem na velikost obce není významná hodnota, naopak stejná
hodnota -24 v případě obce Osiky, tj. pokles ze 145 na 123 obyvatel již značí demografický
útlum obce. Závěrem lze na základě těchto dat konstatovat, že v podmínkách ORP Tišnov
se venkov nevylidňuje, naopak populace mírně roste. Hlavní zásluhu na celkové bilanci
regionu ovšem má kladná bilance stěhování obyvatel.
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Další standardně sledovanou demografickou charakteristikou je věková struktura
obyvatelstva.
Tabulka č. 5 Věková struktura obyvatel ORP okresu Brno - venkov k 31. 12.2019

Kuřim

Rosice

Šlapanice

Tišnov

Ţidlochovice

Celkem

13

Ivančice

ORP v rámci Brno - venkov

24 459

23 345

26 284

70 414

31 725

33 816

V tom ve věku:
0–14

3 823

4 283

4 678

13 524

5 723

6 344

15–64

15 831

14 885

16 526

44 326

19 789

21 584

65 a více

4 805

4 177

5 080

12 564

6 213

5 888

0–14

15,6

18,3

17,8

19,2

18,0

18,8

15–64

64,7

63,8

62,9

63,0

62,4

63,8

65 a více

19,6

17,9

19,3

17,8

19,6

17,4

125,7

97,5

108,6

92,9

108,6

92,8

42,5

40,9

41,7

40,5

41,6

40,5

Podíl obyvatel
ve věkové skupině (%):

Index stáří
Průměrný věk obyvatel

Pohledem na výše uvedenou tabulku zachycující strukturu obyvatelstva ORP okresu Brno –
venkov nás zaujme hodnota indexu stáří, což je ukazatel vyjadřující poměr osob ve věku 65
a více let na 100 osob ve věku 0 až 14 let, tj. kolik osob ve věku 65 a více let připadá na počet
osob ve věku 0 – 14 let. Zjišťujeme, že v ORP Tišnov připadá 108,6 osob ve věku nad 65 let na
100 osob ve věku 0 – 14 let. V tomto ukazateli je na tom ORP Tišnov stejně jako ORP Rosice,
o poznání starší je populace v ORP Ivančice (125,7), o poznání mladší než ORP Tišnov jsou
pak ORP Kuřim, Šlapanice, Židlochovice. Z daného vyplývá, že v rámci ORP okresu Brno venkov je populace ORP Tišnov dle trvalého pobytu relativně starší.
Na následujících dvou tabulkách můžeme sledovat vývoj indexu stáří v ORP Tišnov v letech
2001 – 2019. Od roku 2001 do roku 2010 index stáří kontinuálně rostl, následně od roku
2010 – 2012 stagnuje a následně od roku 2013 kontinuálně klesá. Připomeňme si na tomto
místě, že od roku 2010 evidujeme relativně stabilní mírně kladnou bilanci přirozeného
přírůstku a významnější kladnou bilanci přírůstku obyvatel stěhováním. Dovolujeme si tedy
vyslovit hypotézu, že jsou to právě tyto faktory od roku 2010, které ovlivnily vývoj indexu
stáří ve prospěch snížení poměru počtu osob starších 65 let na 100 osob ve věku 0 – 15 let.
Nicméně pokud se podíváme na ukazatel podílu obyvatel ve věku 65 a více let v procentním
vyjádření, zjistíme, že procentní podíl osob starších 65 let na populaci od roku 2001 do
roku 2019 kontinuálně roste.

13

Zdroj: ČSÚ Brno, dostupné na https://www.czso.cz/csu/xb/vybrane_udaje_za_spravni_obvody_orp_, cit.
15.5.2020
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Tabulka č. 6 Podíl obyvatel SO ORP Tišnov + 65 let, index stáří 2001 - 2019
UKAZATEL14

2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)

15,3

15,3

15,2

15,3

15,6

15,8

15,9

16,2

16,7

17,2

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

94,8

95,7

97,9

99,9

103,3

106,0

108,1

110,8

113,9

116,8

2017

2018

UKAZATEL

2010
17,2

17,6

18,1

18,4

18,6

18,8

19,1

19,3

19,4

2019
19,6

116,8

115,8

117,1

116,5

115,5

113,5

112,8

111,1

109,6

108,6

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)
Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let
na 100 dětí ve věku 0–14 let)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Na základě reálně probíhajícího růstu podílu osob starších 65 let v populaci si dovolujeme
naznačit tempo růstu v letech 2020 – 2030, které vnímáme jako pravděpodobnou střední
hodnotu. Odhad viz tabulka níže.
Tabulka č. 7 Prognóza vývoje podílu obyvatel + 65 let na celkovém počtu obyvatel ORP Tišnov 2020 - 2030
Prognóza 2020 - 2030

UKAZATEL
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)

2020
20,1

2021
20,3

2022
20,6

2023
20,8

2024
21,1

2025
21,4

2026
21,6

2027
21,9

2028
22,1

2029
22,4

2030
22,7

Stejným postupem si dovolujeme vyjádřit očekávaných populační růst obyvatelstva v obcích
ORP Tišnov, které odráží stávající tempo, a to do roku 2030, kde očekáváme, že obyvatelstvo
ORP Tišnov dosáhne bezmála 35 000 obyvatel.
Tabulka č. 8 Prognóza vývoje celkového počtu obyvatel ORP Tišnov 2020 - 2030
UKAZATEL
Počet obyvatel ORP Tišnov

Prognóza 2020 - 2030
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

32 022 32 311 32 600 32 888 33 177 33 466 33 754 34 043 34 332 34 621 34 909

Vyjádřením výše odhadovaného procentního podílu počtu osob starších 65 let na
obyvatelstvu ORP Tišnov jako celku získáme odhad počtu osob starších 65 let.
Tabulka č. 9 Prognóza počtu obyvatel + 65 let v ORP Tišnov 2020 - 2030
Prognóza 2020 - 2030
UKAZATEL
Počet osob starších 65 let

2020
6436

2021
6559

2022
6716

2023
6841

2024
7000

2025
7162

2026
7291

2027
7455

2028
7587

2029
7755

2030
7924

Nyní se můžeme zaměřit ještě na strukturu obyvatelstva ORP Tišnov v porovnání s ostatními
ORP okresu Brno – venkov k 31.12. 2019 dle struktury pohlaví v jednotlivých věkových
skupinách. U většiny ORP je ve věkových skupinách 0 – 14 let, 15 – 64 let mírná převaha
počtu mužů, avšak následně ve věkové skupině 65 a více již výrazně převažují v populaci
ženy, což zcela jistě souvisí s rozdílnou šancí na dožití u mužů a žen, kdy ženy jsou ve věkové
skupině 65 a více let logicky výrazněji zastoupeny.

14

Zdroj: Údaje za 2001 – 2018, ČSU Brno, dostupné na https://www.czso.cz/csu/xb/spravni-obvody-orpcasove-rady, údaje za rok 2019 tamtéž dostupné na
https://www.czso.cz/csu/xb/vybrane_udaje_za_spravni_obvody_orp_, cit. 15.5.2020
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Tabulka č. 10 Struktura obyvatel ORP okresu Brno - venkov dle věkových skupin k 31.12. 2019

Tišnov

Ţidlochovice

0–14
15–64
65 a více

Šlapanice

Zeny
v tom ve věku:

Rosice

0–14
15–64
65 a více

Kuřim

Celkem
Muži
v tom ve věku:

15

Ivančice

ORP Brno - venkov

24 459
12 198

23 345
11 477

26 284
12 949

70 414
34 826

31 725
15 630

33 816
16 782

1 938
8 202
2 058
12 261

2 206
7 445
1 826
11 868

2 414
8 410
2 125
13 335

6 965
22 446
5 415
35 588

2 873
10 126
2 631
16 095

3 297
11 061
2 424
17 034

1 885
7 629
2 747

2 077
7 440
2 351

2 264
8 116
2 955

6 559
21 880
7 149

2 850
9 663
3 582

3 047
10 523
3 464

Kromě výše uvedených informací je užitečné mít představu o jiných charakteristikách
obyvatelstva, kdy však zdrojem těchto informací je sčítání lidu, domů a bytů, které se koná ze
zákona jednou za 10 let. Poslední se konalo v roce 2011, další bude probíhat v roce 2021. Pro
úplnost je nutné data byť téměř deset let stará uvést, neboť přesnější a komplexnější
informace daného druhu nikde k dispozici nejsou.
Z hlediska deklarovaného nejvyššího dosaženého vzdělání byla struktura obyvatelstva ORP
Tišnov v roce 2011 dle výsledků SLDB následující.
Tabulka č. 11 Struktura deklarovaného nejvyššího dosaženého vzdělání obyvatel ORP Tišnov v roce 2014
16
Celkem
%
muţi
ţeny
Obyvatelstvo ve věku 15 a
24 923
x
12 155
12 768
více let
bez vzdělání
55
0,2%
22
33

z toho
podle
stupně
vzdělání

základní včetně
neukončeného

4 323

17,3%

1 537

2 786

střední vč.
vyučení (bez
maturity)

8 886

35,7%

5 225

3 661

úplné střední (s
maturitou)

6 892

27,7%

3 064

3 828

nástavbové
studium

765

3,1%

271

494

vyšší odborné
vzdělání

326

1,3%

90

236

vysokoškolské

2 939

11,8%

1 546

1 393

15

Zdroj: ČSÚ Brno, dostupné na https://www.czso.cz/csu/xb/vybrane_udaje_za_spravni_obvody_orp_, cit.
15.5.2020
16
Zdroj: ČSÚ, dostupné na https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__65__6217#w=, cit. 20.5.2020

26

Vidíme, že v roce 2011 deklarovalo celkem 63,3% obyvatel vzdělání střední vč. vyučení bez
maturity nebo úplné střední vzdělání s maturitou. Poměrně vysoké procento 17,3%
deklarovalo jen základní vzdělání včetně neukončeného. Zbylí respondenti 11,8% deklarovali
vysokoškolské vzdělání a 1,3% vyšší odborné vzdělání. Ostatní respondenti starší 15 let
neodpověděli. Z daných dat vyplývá, že cca. ¾ obyvatel starších 15 let dosáhli vyššího než
základního vzdělání. Zde si dovolujeme odkázat na analýzu těchto dat na úrovni
Jihomoravského kraje, která se zabývala věkovým složením respondentů ve vztahu
k dosaženému vzdělání a uvádí, že ,,…vztah věkového složení a vzdělání je dokladem
generačního vývoje společenského vnímání vzdělání. Po standardu základního vzdělání
poválečné generace následovala preference středního vzdělání bez maturity, v následujících
generacích byla standardem maturita, cílem současné generace je získat vyšší
a vysokoškolské vzdělání.“17 Z daného pro účely tohoto textu vyplývá minimálně závěr, že
osoby pečující budou ve srovnání s minulými generacemi stále častěji disponovat vyšší
úrovní vzdělání.
Z hlediska deklarované národnosti je struktura ORP Tišnov dle dat sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011 následující.
Tabulka č. 12 Struktura obyvatel ORP Tišnov dle deklarované národnosti v roce 2011
18

Obyvatelstvo celkem
česká
moravská
slezská
slovenská
německá
z toho
národnost polská
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

Celkem
29 278
14 352
6 704
3
197
15
19
26
69
21
6 788

%
x
49,0%
22,9%
0,0%
0,7%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
23,2%

muţi
14 394
6 691
3 544
1
95
8
12
15
43
13
3 422

ţeny
14 884
7 661
3 160
2
102
7
7
11
26
8
3 366

Z uvedených dat vidíme, že obyvatelstvo ORP Tišnov je z hlediska deklarované národnosti
v zásadě homogenní. Nicméně tato data byť z roku 2011 není možné interpretovat
nekriticky. Především není možné zaměňovat příslušnost k národnostní menšině a etnicitu.
Obě jsou navíc do značné míry otázkou individuálního cítění a nelze je kromě zákonem
předem definovaných situací k jedinci arbitrárně přiřadit jako je tomu u kategorie státní
příslušnost např. v cizinecké legislativně. Nicméně je nutné upozornit, že daná data nejen
pocházejí z roku 2011, ale daná data tak nepostihují např. počet romských občanů, počty
polských a ukrajinských pracovníků, počet vietnamských občanů čerstvě přistěhovalých či
dlouhodobě žijících na území ORP Tišnov. Z každodenní praxe víme, že etnické a národnostní
17

Zdroj: ČSU, dostupné na
https://www.czso.cz/csu/xb/vysledky_sldb_2011_v_regionalnim_pohledu_vzdelanostni_struktura, cit. 20.5.
2020
18
Zdroj: ČSU, dostupné na https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__65__6217#w= , cit. 20.5. 2020
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složení osob na území SO ORP Tišnov je mnohem pestřejší, než nabízejí tato data, byť je
nejsme schopni statisticky přesně podchytit. Na druhou stranu víme, že ORP Tišnov
nedisponuje početnými a z hlediska životního stylu ve srovnání s majoritní společnosti
výrazně odlišnými etnickými a národnostními skupinami, jako jiná ORP v rámci
Jihomoravského kraje.
Poslední obecnou charakteristikou závislou na datech ze sčítání lidu, domů a bytů z roku
2011 je deklarovaná příslušnost k náboženské víře. Data opět dávají orientační představu o
této charakteristice obyvatelstva ORP Tišnov. Z níže uvedené vyplývá, že 43,6% respondentů
se k dané problematice vůbec nevyjádřilo, 26,1% deklarovalo víru a příslušnost ve vztahu ke
konkrétní církvi, 8,0% deklarovalo víru bez vztahu ke konkrétní církvi a 22,3% deklarovalo
absenci jakékoliv náboženské víry.

Tabulka č. 13 Struktura obyvatelstva ORP Tišnov dle deklarované náboženské víry v roce 2011

x

muţi
14 394

ţeny
14 884

2 340

8,0%

1 111

1 229

7 635

26,1%

3 417

4 218

6 745

x

3 001

3 744

Církev
československá
husitská

49

x

18

31

Českobratrská
církev
evangelická

78

x

33

45

Náboţenská
společnost
Svědkové
Jehovovi

19

x

11

8

18

x

11

7

6 542
12 758

22,3%
43,6%

3 503
6 362

3 039
6 396

19

Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k
ţádné církvi ani
náboţenské
společnosti
Věřící - hlásící se k
církvi, náboţenské
společnosti
Církev
římskokatolická

z
toho

Pravoslavná
církev v
českých zemích
Bez náboţenské víry
Neuvedeno

Celkem
29 278

%

19

Zdroj: ČSU, dostupné na https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__65__6217#w=, cit. 25.5. 2020
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2.2. Sociální analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov
V této analytické části dokumentu se budeme zabývat vybranými ukazateli obyvatelstva
ORP Tišnov, která referují o jevech, které se blíže vztahují k problematice sociálních služeb
poskytovaných dle zákona o sociálních službách, neboť odkazují na životní situace, které
občané správního obvodu mohou řešit za pomoci sociálních služeb. Zajímají nás dostupné
ukazatele referující o relativní míře chudoby a zdravotním stavu obyvatelstva.
Tradičně sledovaným sociálním jevem je nezaměstnanost. V následující tabulce můžeme
v časové řadě let 2001 – 2019 sledovat vývoj ukazatelů nezaměstnanosti v ORP Tišnov.
Hodnoty daných ukazatelů dáváme k dispozici taktéž pro celé období 2001 – 2019, aby bylo
možno hodnoty poslední dekády srovnat v dlouhodobější perspektivě, a to s vědomím
střídání období hospodářských konjunktur a hospodářských recesí.
Tabulka č. 14 Nezaměstnanost SO ORP Tišnov 2001 - 2019
UKAZATEL20
Uchazeči o zaměstnání evidovaní úřadem práce
osoby se zdravotním postiţením (%)
absolventi (%)
osoby s délkou evidence nad 12 měsíců (%)
Pracovní místa v evidenci úřadu práce
Počet uchazečů na 1 pracovní místo v evidenci ÚP
Podíl nezaměstnaných osob (%) 3)

UKAZATEL

2001

2002

2005

2006

2007

862 1 113 1 168 1 144 1 095
23,4 20,5 20,8 21,0 22,6
11,6 12,1 10,8 10,6
7,9
35,2 33,4 39,5 38,9 42,1
88
54
59
48
113
9,8 20,6 19,8 23,8
9,7

973
22,2
7,0
40,9
207
4,7

701
27,8
8,1
37,8
354
2,0

782 1 380 1 584
25,6 19,1 17,2
8,1
7,4
7,2
28,4 22,9 32,5
199
90
90
3,9 15,3 17,6

5,36

4,85

3,42

3,82

6,91

7,88

2014

2015

2016

2017 2018

2019

.

.

2010

2011

Uchazeči o zaměstnání evidovaní úřadem práce
1 584 1 362
osoby se zdravotním postiţením (%)
17,2 19,2
absolventi (%)
7,2
9,3
osoby s délkou evidence nad 12 měsíců (%)
32,5 40,2
Pracovní místa v evidenci úřadu práce
90
50
Počet uchazečů na 1 pracovní místo v evidenci ÚP 17,6 27,2
Podíl nezaměstnaných osob (%) 3)
7,88 6,84

2003

2004

.

.

201221

2013

2008

2009

. 1 557 1 442 1 204 1 030
. 17,1 17,5 20,8 22,6
.
7,8
8,0
6,6
5,4
. 40,8 43,9 43,8 40,7
.
43
72
91
180
. 36,2 20,0 13,2
5,7

839
25,9
6,1
37,4
271
3,1

738
27,8
4,5
34,6
432
1,7

.

4,26

3,62

7,83

7,28

6,08

5,22

2010

728
29,3
4,4
33,5
426
1,7
3,5

Nezaměstnanost je ukazatel závislý na jedné straně na makroekonomické situaci, na druhé
zohledňuje specifika regionu a skladbu uchazečů o zaměstnání. Pro detailnější přehled
kromě klasických údajů podílu nezaměstnaných osob ve věku 15+ v % na populaci uvádíme
taktéž bližší data o struktuře uchazečů o zaměstnání, tj. podíl osob se zdravotním
postižením, absolventy a podíl osob v evidenci se nacházejících po dobu delší než 12 měsíců.

20

Zdroj: Údaje za 2001 – 2018, ČSU Brno, dostupné na https://www.czso.cz/csu/xb/spravni-obvody-orpcasove-rady, údaje za rok 2019 tamtéž dostupné na
https://www.czso.cz/csu/xb/vybrane_udaje_za_spravni_obvody_orp_, 25.5.2020
21
Data za rok 2012 nejsou ve zdrojích ČSU k dispozici.
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Z dat vyplývá, že v ORP Tišnov nezaměstnanost od roku 2013 kontinuálně klesá, a to
z hodnoty 7,83% v roce 2013 na 3,5% v roce 2019, což dokládá absolutní počet uchazečů
o zaměstnání, který klesl z 1557 v roce 2013 na 728 v roce 2019. Kontinuálně v daném
období od roku 2013 klesá podíl nezaměstnaných z řad absolventů. Od roku 2014 pak
kontinuálně klesá podíl počtu osob s evidencí nad 12 měsíců, a to z hodnoty 43,9% v roce
2014 na 33,5% v roce 2019. Se snižujícím se počtem uchazečů o zaměstnání nicméně
můžeme sledovat rostoucí podíl osob se zdravotním postižením v evidenci uchazečů o
zaměstnání. Tyto hodnoty od roku 2013 kontinuálně rostou, tj. ze 17,1% v roce 2013 k 29,3%
v roce 2019. Snížená pracovní schopnost z důvodu zdravotního stavu měla v roce 2019
bezmála 1/3 uchazečů o zaměstnání. Od roku 2013 pak klesá počet uchazečů na jedno
pracovní místo v evidenci ÚP Tišnov, a to z hodnoty 36,2 uchazeče na jedno pracovní místo
v roce 2013 na hodnotu 1,7 uchazeče na jedno evidované pracovní místo v roce 2018 a
v roce 2019. Tento ukazatel jednoznačně referuje o poptávce po pracovní síle v posledních
letech. Dané ukazatele jsou důvodem obtíží všech zaměstnavatelů, tj. i poskytovatelů
sociálních služeb při získávání pracovních sil. Od roku 2013 zažívá Tišnovsko podobně jako
zbytek ČR hospodářsky dobré období.
Prvním typem dávky, která přímo souvisí s relativní mírou chudoby v regionu, je příspěvek
na bydlení. Jedná se o dávku, která je určena pro širší okruh oprávněných osob na podporu
bydlení (zpravidla úhrady nájmu), avšak v případě této dávky jsou stanoveny odlišné
podmínky, než je tomu u následně analyzovaného doplatku na bydlení, s nímž může být tato
dávka kombinována, pokud daná osoba splňuje taktéž podmínky pomoci v hmotné nouzi).
Obecně lze říci, že na příspěvek na bydlení má nárok jednotlivec či domácnost, pokud
odůvodněné náklady na bydlení přesahují 30% příjmu osob v domácnosti. Problematika je
složitější, avšak pro účely tohoto textu je důležité uvědomit si, že tato dávka svými kritérii je
první dávkou, kterou stát podporuje domácnosti s nízkými příjmy v oblasti nákladů na
bydlení. Počet příjemců a objem vyplacených částek tak indikují míru relativní chudoby na
daném území.
Tabulka č. 15 Příspěvek na bydlení ORP Tišnov 2014 - 2019

22

Rok Počet dávek Průměrný počet příjemců23 Vyplaceno v Kč Počet obyvatel
2014
4134
345
12.120.771,00
30248
2015
4285
357
13.431.767,00
30553
2016
4342
362
13.832.358,00
30836
2017
3940
328
12.087.752,00
31167
22

Index počet
dávek na 1000
obyv.24
136,7
140,2
140,8
126,4

Zdroj vstupních dat počtu dávek a objemu vyplacených finančních prostředků v daném kalendářním roce
Úřad práce Tišnov, cit. 31.6. 2020
23
Informační systém úřadu práce na úrovni kontaktního pracoviště neumožňuje generovat statistické údaje o
počtu příjemců, proto jsou užívány údaje o průměrném počtu příjemců, vypočtené jako podíl počtu dávek
v kalendářním roce a dvanácti měsíců.
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Index počtu obyvatel je vypočten pro účely tohoto dokumentu jako údaje, který v případě potřeby umožňuje
komparaci správního obvodu z hlediska daného ukazatele s jiným správním obvodem, a to bez ohledu na
velkost tohoto správního obvodu. Index je vypočten dle vzorce počet dávek v daném kalendářním roce/počet
obyvatel v daném kalendářním roce*1000. Údaj informuje o počtu dávek na 1000 obyvatel správního obvodu.
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2018
2019

3 456
2744

288
229

9.995.955,00
7.584.165,00

31482
31725

109,8
86,5

Vývoj sledovaných ukazatelů příspěvku na bydlení odráží pozitivní trend v oblasti
zaměstnanosti ve sledovaném období. V roce 2014 – 2016 vidíme mírný nárůst příjemců,
který však již od roku 2016 kontinuálně klesá, a to velmi výrazně ve všech sledovaných
ukazatelích.
Jedním ze základních ukazatelů relativní míry chudoby každého správního obvodu jsou údaje
o dávkách poskytovaných osobám v pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006. Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Jde o dávky poskytované osobám
s žádnými či nejnižšími příjmy. Proces rozhodování a výplaty těchto dávek je od 1.1.2012
v kompetenci Úřadu práce ČR. Pro SO ORP Tišnov tyto úkoly vykonává Kontaktní pracoviště
ÚP Tišnov. Data poskytnutá ze strany ÚP Tišnov byla upravena do níže uvedených tabulek.
Celkově je možné konstatovat, že data dokládají pozitivní dopady hospodářské konjunktury
podobně jako v případě nezaměstnanosti, se kterou počty osoby v hmotné nouzi přímo
souvisí, neboť výplata pomoci v hmotné nouzi následuje po podpoře v nezaměstnanosti a
týká se tedy dlouhodobě nezaměstnaných osob.
Tabulka č. 16 Příspěvek na živobytí ORP Tišnov 2014 - 2019
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Příspěvek na živobytí ORP Tišnov 2014 - 2019

Rok Počet dávek
2014
2318
2015
1818
2016
1541
2017
1422
2018
1103
2019
998

Průměrný počet příjemců
193
152
128
119
92
83

Vyplaceno v Kč Počet obyvatel
9.029.689,00
30248
6.812.688,00
30553
5.611.828,00
30836
4.530.865,00
31167
3.500.254,00
31482
3.184.306,00
31725

Index počet
dávek na 1000
obyv.
76,6
59,5
50,0
45,6
35,0
31,5

Výše uvedená data referují o výplatě dávky příspěvku na živobytí v období let 2014 – 2019.
Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či
rodině při žádném či nedostatečném příjmu dle kritérií zákona. Základní výše příspěvku na
živobytí pro jednotlivce činila v daných letech 3410,--Kč měsíčně. Jak vyplývá z tabulky počet
dávek, průměrného počtu příjemců a výše vyplacených prostředků v rámci příspěvku na
živobytí v průběhu sledovaného období klesal. Objem vyplacených prostředků v roce 2019
klesl proti roku 2014 o dvě třetiny, a to z cca. 9 mil. Kč na 3 mil. Kč.
Dalším ukazatelem relativní chudoby správního obvodu je doplatek na bydlení, který je další
dávkou systému pomoci v hmotné nouzi. Doplatek na bydlení je dávkou pomáhající osobě či
25
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rodině při žádném či nedostatečném příjmu dle kritérií zákona v oblasti bydlení. Jde o dávku,
která přichází na řadu tehdy, pokud forma bydlení či výše vyplaceného příspěvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory nepostačují odůvodněným nákladům na bydlení.
Relativně nízký počet příjemců je dán tím, že naprostou většinu příjemců zachytí systém
státní sociální podpory a jeho příspěvek na bydlení. Doplatek na bydlení je např. nástrojem,
kterým lze hradit kromě klasického nájemního bydlení také ubytování na ubytovně, pokud
daná ubytovna splňuje předepsané normy.
Tabulka č. 17 Doplatek na bydlení ORP Tišnov 2014 - 2019

Rok Počet dávek
2014
586
2015
576
2016
523
2017
536
2018
391
2019
417

Průměrný počet příjemců
49
48
44
45
33
35
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Vyplaceno v Kč Počet obyvatel
2.368.737,00
30248
2.116.415,00
30553
1.756.583,00
30836
1.862.874,00
31167
1.116.074,00
31482
1.344.777,00
31725

Index počet
dávek na 1000
obyv.
19,4
18,9
17,0
17,2
12,4
13,1

Vývoj počtu dávek v období 2014 - 2019, počtu příjemců a výše vyplacených finančních
prostředků odpovídá výše uvedeným pozitivním trendům v oblasti zaměstnanosti
a příspěvku na živobytí, má tedy logicky sestupnou tendenci ve všech sledovaných
ukazatelích.
Posledním třetím typem dávky v rámci systému pomoci v hmotné nouzi je dávka mimořádné
okamžité pomoci, které ošetřují situace mimo příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení
shledáváme mírnou odchylku od výše uvedených trendů, což je dáno povahou dávky
samotné. Ve skutečnosti se jedná o celou skupinu dávek, které reagují v praxi na celou řadu
nepředvídatelných situací, tj. osobě hrozí vážná újma na zdraví, postižení vážnou
mimořádnou událostí (živelná pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.),
úhrada jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení
duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků, nákup nebo oprava
předmětů dlouhodobé potřeby, odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se
vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností
souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí, ohrožení sociálním vyloučením (jde např.
o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení
zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí). Celkově je trend taktéž klesající.
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Tabulka č. 18 Mimořádná okamžitá pomoc ORP Tišnov 2014 - 2019

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Počet dávek
105
104
69
76
60
33

Počet příjemců
x
x
x
x
x
x

27

Vyplaceno v Kč
287232,00

324806,00
193347,00
158926,00
145552,00
57553,00

Počet obyvatel
30248
30553
30836
31167
31482
31725

Index počet dávek
na 1000 obyv.
3,5
3,4
2,2
2,4
1,9
1,0

Údaji, které naprosto adresně referují o zdravotním stavu obyvatelstva ORP Tišnov a taktéž
míře jeho závislosti na pomoci druhých osob jsou údaje o příspěvku na péči. Jde o sociální
dávku poskytovanou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Přiznaný stupeň závislosti na péči druhé osoby u osob -18 let a + 18 let se odvíjí od
posouzení zdravotního stavu, které provádí na podkladě údajů ošetřujícího lékaře žadatele
o dávku posudkoví lékaři okresní správy sociálního zabezpečení. O dávce na základě
závazného stanoviska lékařů rozhoduje kontaktní pracoviště úřadu práce, v ORP Tišnov Úřad
práce Tišnov. Příspěvek na péči je sociální dávkou, která je určena na úhradu péče
poskytované blízkou osobou příjemce nebo profesionální sociální službou. Pro účely tohoto
textu se budeme příspěvku na péči věnovat podrobněji než jiným dávkám, neboť je důležitý
pro následující kapitoly analýzy financování sociálních služeb.
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Tabulka č. 19 Přehled výše příspěvku na péči dle legislativního stavu do/od července 2019

28

Výše příspěvku na péči do července 2019

Výše příspěvku na péči od července 2019

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí
za kalendářní měsíc
 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká
závislost)
 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná
závislost)u osob, které využívají pobytové
sociální služby,
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové
sociální služby

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí
za kalendářní měsíc
 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká
závislost)
 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u
osob, které využívají pobytové sociální
služby,
13 900 Kč u osob, které nevyužívají pobytové
sociální služby
 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
u osob, které využívají pobytové sociální
služby,
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové
sociální služby
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za
kalendářní měsíc
 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká
závislost)
 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u
osob, které využívají pobytové sociální
služby,
 12 800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové
sociální služby
 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
u osob, které využívají pobytové sociální
služby,
 19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové
sociální služby

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za
kalendářní měsíc
 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká
závislost)
 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná
závislost)u osob, které využívají pobytové
sociální služby,
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové
sociální služby

Na výše uvedené tabulce vidíme, že příspěvek na péči má u osob -18 let a + 18 let vždy čtyři
stupně, kterým odpovídá stupeň závažnosti závislosti na péči jiných osob. Od července 2019
je kompletně v účinnosti novela příslušného zákona, která valorizovala výši dávek u III. a IV.
u obou věkových kategorií, kdy danou novelou byla finančně zvýhodněna péče mimo
pobytová zařízení, což odpovídá dlouhodobé strategii České republiky na podporu péče
v přirozeném prostředí člověka a zároveň odrážela potřebu valorizace dávky, která tvoří
příjem pečujících osob, které v naprosté většině případů nemohou vykonávat jinou
výdělečnou činnost. Přípěvek na péči je taktéž zdrojem pro úhrady sociálních služeb péče,
které jsou všechny zpoplatněny cenou za hodinu a nyní se bez výjimky pohybují z důvodů
osobních nákladů na max. možné vyhláškové ceně úhrady 130Kč/hodina péče.
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34

Tabulka č. 20 Příspěvek na péči ORP Tišnov 2015 - 2019

Rok Počet dávek
2015
2016
2017
2018
2019

13305
13480
13806
14771
15000

29

Počet příjemců Počet příjemců
Vyplaceno v Kč Počet obyvatel
-18
+18
111
108
105
101
100

998
1015
1045
1130
1150

77 759 000 Kč
84 032 700 Kč
91 634 620 Kč
92 001 200 Kč
104 162 260 Kč

30553
30836
31167
31482
31725

Index počet
dávek na
1000 obyv.
435,5
437,2
443,0
469,2
472,8

Z dat vyplývá, že počet příjemců v kategorii – 18 let v období 2015 – 2019 se v podstatě
nemění, zatímco u osob + 18 let dochází kontinuálně od roku 2015 do 2019 k nárůstu, což
můžeme přičíst dříve doloženému jevu platnému pro ORP Tišnov ve vyšší míře než pro jiná
ORP okresu Brno venkov, a to stárnutí populace a s tím souvisejícími zdravotními problémy.
Pro hlubší analýzu provedl Úřad práce Tišnov analýzu struktury příjemců příspěvku na péči
dle věku a stupně závislosti, z které vyplývají následující údaje. Na tomto místě je nutné
uvést, že jde o stav k 1.5. 2020.
Tabulka č. 21 Příspěvek na péči ORP Tišnov 2015 - 2019

do 18 let
nad 18 let
Počet klientů
celkem
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Stupeň l.
lehká závislost

Stupeň II.
středně těžká
závislost

Stupeň III.
těžká závislost

Stupeň IV.
úplná závislost

38
308

27
374

17
283

18
162

100
1127

346

401

300

180

1227

Pokud vztáhneme počet uživatelů příspěvku na péči k 1.5. 2020 k počtu obyvatel k 31.12.
2019, můžeme konstatovat, že 3,9% populace ORP Tišnov je v různé míře závislá na péči
jiné fyzické osoby z důvodu zdravotního stavu. Jde o ty nejzávažnější případy, které jsou
tímto zachyceny co do četnosti v evidenci. Je nutné uvést, že závislost na péči jiné fyzické
osoby dle příspěvku na péči si nesmíme plést s instituty stupně invalidity či snížené
pracovní schopnosti, které se vztahují nikoliv ke schopnosti zajišťovat vlastní základní
potřeby jako je tomu u příspěvku na péči, ale k posouzení míry schopnosti vykonávat
pracovní aktivity.
Dalším možným pohledem na zdravotní stav populace v kategorii -18 a +18 let umožňuje
počet evidovaných držitelů průkazů osob se zdravotním postižením, a to ve stupních TP,
ZTP a ZTP/P vydávaných žadatelům na základě zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
29
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předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“),
a vyhláškou č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 388/2011 Sb.“). Rozčlenění dle jednotlivých stupňů bohužel není k dispozici, avšak přehled
o celkových počtech k dispozici máme. Jen připomeňme, že pro přiznání průkazu osoby se
zdravotním postižením jsou posuzována kritéria míry postižení tělesným, smyslovým nebo
duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které
podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou
autistického spektra. Jde o jiný způsob hodnocení než u příspěvku na péči, který se zcela
nekryje.
Tabulka č. 22 Počet držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením ORP Tišnov 2015 - 2019
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Rok Počet držitelů celkem Počet držitelů -18 Počet držitelů +18 Počet obyvatel
2015
913
111
802
30553
2016
1110
108
1002
30836
2017
1252
105
1147
31167
2018
1426
101
1325
31482
2019
1612
100
1512
31725

Index počet
držitelů
průkazu na
1000 obyv.
29,9
36,0
40,2
45,3
50,8

V tomto ohledu vidíme, že počet držitelů průkazů ve věkové kategorii -18 let je téměř
totožný s hodnotami přiznaných příspěvků na péči ve věkové kategorii – 18 let, což je dáno
tím, že se jedná zpravidla o velmi závažná postižení, která jsou předjímána jak systémem
příspěvku na péči tak systém posuzování průkazů osob se zdravotním postižením. V případě
držitelů ve věkové kategorii +18 let vidíme, že zde je celkový počet držitelů vyšší než
u příspěvku na péči, což je dáno také tím, že systém průkazů osob se zdravotním postižením
zahrnuje širší spektrum zdravotní problematiky než příspěvek na péči.
Další v současnosti velmi aktuální cílovou skupinou v souvislosti s procesem psychiatrické
reformy jsou osoby s duševním onemocněním, jejichž četnosti statistiky sociálních agend
příspěvku na péči (stejně jako další diagnózy podrobně neevidují), proto je zapotřebí vyjít ze
statistik zdravotnických zařízení, resp. psychiatrických ambulancí. Klíčovým pracovištěm
ORP Tišnov je psychiatrická ambulance MUDr. Jarmily Mendlové. Níže uvedená tabulka
obsahuje počty pacientů ošetřených v roce 2019, kterým bylo celkem poskytnuto 3953
ošetření/vyšetření.
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Tabulka č. 23 Struktura psychiatrických pacientů regionu (2019)
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Struktura psychiatrických pacientů regionu (2019)
Diagnóza
Organické duševní poruchy - demence (F00 - F09)
Poruchy vyvolané alkoholem (F10)
Poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami
(F11 - F19)
Schizofrenie (F20 - F29)
Afektivní poruchy (F30 - F39)
Neurotické poruchy (F40 - F59)
Poruchy osobnosti (F60 - F69)
Sexuální poruchy/deviace (F64 - F66)
Mentální retardace (F70 - F79)
Vývojové poruchy v dětství a adolescenci (F80-F98)
Neurčená duševní porucha (F99)
Celkem

Celkem

Ženy

0 - 14
let

15 – 19
let

20 a
více

44
59

20
11

0
0

0
20

44
39

2
142
763
194
25
0
40
0

1
53
285
99
10
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
7
8
0
0
5
0

2
138
756
186
25
0
35
0

0

0

0

0

0

1269

Nejedná se o data bezezbytku reprezentující výskyt daných onemocnění v populaci ORP
Tišnov, avšak s ohledem na skutečnost, že se jedná o jediné spádové ambulantní zařízení,
výpovědní hodnota je značná. Skutečný výskyt je s vysokou pravděpodobností vyšší, neboť
data neobsahují pacienty, kteří se léčí v ambulancích mimo region, zároveň neobsahují ty,
co odbornou pomoc nevyhledali či ji odmítají např. z důvodu absence náhledu na svoje
onemocnění. Mezi nejzávažnější patří afektivní poruchy v podobě bipolární afektivní
poruchy a závažnějších forem depresivních onemocnění. Mezi velmi závažné duševní
poruchy pak patří zejména schizofrenie.
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Zdroj: Statistický výkaz psychiatrické ambulance MUDr. Jarmily Mendlové za kalendářní rok 2019, cit. 1.8.
2020
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2.3. Analýza sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov
Základní právní normou upravující oblast sociálních služeb je zákon o sociálních službách a
jeho vyhláška. Oba předpisy nabyly účinnosti dne 1.1. 2007 a prošly několika novelami.
V následujícím textu se budeme věnovat analýze registrovaných sociálních služeb
poskytovaných dle zákona o sociálních službách.
V následující tabulce se nachází výčet sociálních služeb se sídlem poskytovatele a zařízení
v ORP Tišnov, kdy dané sociální služby jsou zařazeny do tzv. základní sítě Jihomoravského
kraje. Daná tabulka přehledně uvádí údaje o poskytovateli, druhu služby, cílové skupině dle
registrace a údaje o úvazcích pracovníků v přímé péči či počtu lůžek dle stavu kalendářního
roku 2020.
Tabulka č. 24 Sociální služby sídlící na území ORP Tišnov - základní síť (stav rok 2020)
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Sociální služby sídlící na území ORP Tišnov - základní síť (stav rok 2020)

Poskytovatel/sídlo

Centrum
sociálních služeb
Tišnov,
příspěvková
organizace

Registrovaná
sociální služba
působící ve SO ORP
Tišnov

Pečovatelská služba

Cílová skupina dle registrace

Osoby s chronickým onemocněním
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dítětem/dětmi
Senioři

Pečovatelská služba

Osoby s chronickým onemocněním
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dítětem/dětmi
Senioři

Odlehčovací služba

Dospělí (27 – 64 let)
Starší senioři (nad 80 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dorost (16 – 18 let)

Diecézní charita
Brno – Oblastní
charita Tišnov

33

Úvazky přímé
péče/počet
lůžek dle
základní sítě
34
pro rok 2020

16

10,06

4,4

Výčet sociálních služeb se sídlem na území ORP Tišnov vychází z evidence Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov,
data poskytovatelů jsou aktualizována dle registru poskytovatelů sociálních služeb dostupných na
https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb, cit. aktualizace dat k 15.7.2020
34
Data jsou uvedena ke stavu platnému pro rok 2020, dle pověření v rámci krajské sítě JMK. Zdrojem dat je
KISSOS JMK, cit. 15. 7. 2020
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Klub Čas
(nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež)

Chráněné bydlení
Skryje

Sociální rehabilitace
Skryje

Domov pro
seniory
Předklášteří,
příspěvková
organizace

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
Společensky nežádoucími jevy
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
Návykových látkách
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy
Etnické menšiny
Mladší senioři (65 – 80 let)
Dospělí (27 – 64 let)
Starší senioři (nad 80 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dorost (16 – 18 let)
Klienti s mentální retardací a kombinovaným
postižením.
Mladší senioři (65 – 80 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dospělí (27 – 64 let)
Dorost (16 – 18 let)
Klienti s mentální retardací a kombinovaným
postižením.

3,8

11

3,1

Poradna Porta
(odborné sociální
poradenství)

Oběti domácího násilí
Oběti trestné činnosti
Osoby bez přístřeší
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v krizi
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

Domov pro seniory

Starší senioři (nad 80 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
osobám od 60 let bez omezení horní věkové
hranice

52

Domov se zvláštním
režimem

Cílová skupina jsou senioři, trpící stařeckou,
Alzheimerovou nebo jinou formou demence, v
nepříznivé sociální situaci, se sníženou
soběstačností v základních životních
dovednostech, s omezenou schopností
sebeobsluhy, kteří potřebují trvalou pomoc jiné
osoby a nemohou zůstat v přirozeném prostředí.
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0,77

Starší senioři (nad 80 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)

Domov sv. Alžběty Domov pro seniory

45

39

Na tomto místě je užitečné připomenout několik poznámek k vývoji současné sítě sociálních
služeb v ORP Tišnov. S působností zákona o sociálních službách od 1.1. 2007 došlo
k výraznému zásahu do poskytování činností nyní chápanými dle zákona jako sociální služby,
které podléhají registraci a poměrně náročným pravidlům provozu. Postupně zanikly
pečovatelské služby v obcích jako byly Dolní Loučky či Doubravník, které byly poskytovány
ještě před působností nového zákona o sociálních službách. Městys Lomnice přistoupila
k registraci svojí pečovatelské služby. Pod registrací pokračovala pečovatelská služba
dnešního CSS Tišnov, příspěvkové organizace. Do regionu dojížděla také pečovatelská služba
Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Od počátku roku 2007 po vyřešení majetkových poměrů
v regionu působily dva poskytovatelé pobytových služeb pro seniory, a to Domov pro
seniory Předklášteří (příspěvková organizace Jihomoravského kraje) se dvěma druhy služeb,
a to domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, dále pak Domov sv. Alžběty (zřízený
Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny) se službou
domov pro seniory.
Sociální služby ORP Tišnov v následujícím období zaznamenaly rychlý rozvoj, přičemž
zásadní události byl vstup Diecézní charity Brno – Oblastní charity Tišnov do regionu v roce
2007, kdy tato postupně na podkladě tehdejšího komunitního plánování sociálních služeb
Diecézní charita Brno pod Oblastní charitou Tišnov registrovala a začala občanům poskytovat
následující služby: pečovatelská služba (1.1. 2008), nízkoprahové zařízení pro mládež – Klub
Čas (1.1. 2008), odborné sociální poradenství – Poradna Porta (1.1. 2008), odlehčovací služba
(1. 12. 2009), chráněné bydlení Skryje (1.9. 2011), sociální – rehabilitace (1. 9. 2011).
Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. zřídilo sociálně – aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením (1.4. 2011).
Počínaje rokem 2012 byla ze strany Jihomoravského kraje v rámci plánování sociálních
služeb postupně zaváděna pravidla stanovující konkrétní podmínky pro vstup jednotlivých
nových sociálních služeb do akčního plánu Jihomoravského kraje na příslušný kalendářní
rok a možnost úspěšně žádat o dotace. Hlavním kritériem bylo předložení finanční garance
předepsaného procentní spoluúčasti obcí na provozních nákladech dané sociální služby,
a to u nových sociálních služeb a následně u všech záměrů, které chtějí stávající sociální
služby rozšířit. Do této doby stačila registrace příslušné sociální služby a tato měla možnost
žádat o dotace. Od roku 2015 v souvislosti se zaváděním pravidel přidělování veřejné
finanční podpory dle evropských norem v rámci pravidel síťování a financování
Jihomoravským krajem byly výše uvedené podmínky pro vstup nových a rozšíření stávajících
sociálních služeb doplněny doporučené procentní podíly obcí dle druhu služby a formy
poskytovatele, které se staly závaznými pro výpočet výše vyrovnávací platby (podrobněji
k této problematice viz. část věnovaná financování). Na tomto místě pouze uveďme, že mezi
léty 2012 – 2015 se tak zásadním způsobem změnila podoba plánování a spolufinancování
sociálních služeb v rámci Jihomoravského kraje.
V roce 2012 – 2015 až dosud již nevznikla na základě poptávky komunitního plánování
sociálních služeb v ORP Tišnov žádná nová sociální služba, řešila se otázka zajištění
spolufinancování stávajících sociálních služeb v podmínkách vznikajícího systému veřejné
finanční podpory v rámci Jihomoravského kraje.
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V souvislosti se změnami ve spolufinancování sociálních služeb vyvstal úkol, jak dosud
vytvořenou síť sociálních služeb udržet a adaptovat obecní rozpočty na fakt, že finanční
spoluúčast obcí bude proti předcházejícím letům mnohem vyšší, a že kromě města Tišnova
bude zapotřebí do spolufinancování zapojit i obce správního obvodu ORP Tišnov.
Kromě měnících se pravidel spolufinancování nových, rozšiřujících a stávajících projektu
sociálních služeb v Jihomoravském kraji bylo zapotřebí reagovat také na fakt, že z místních
sociálních služeb byl provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov (pro
práci s dětmi a mládeží nad 15 let) a provoz sociální rehabilitace Skryje Oblastní charity
Tišnov financovány od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014 v rámci projektu „Zajištění vybraných
služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který
byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Stejným způsobem byla činnost
nízkoprahového zařízení financována taktéž v letech 2008 – 2011.V roce 2015 tak nastala
doba, kdy musela být řešena udržitelnost těchto projektů provodně zcela nebo z významné
části financovaných z evropských zdrojů.
Ke konci roku 2015 ukončily ve správním obvodu dvě sociální služby svoji činnost, a to
sociálně – aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytovatele
Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, neboť realizované činnosti
odpovídaly spíše volnočasovým aktivitám než standardům dané sociální služby. Volnočasové
aktivity pro seniory jsou na Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci
poskytovány nadále mimo režim sociální služby. Druhou sociálních službou, která v daném
období ukončila svoji činnosti byla pečovatelská služba městyse Lomnice, pro kterou byla
realizace daných činností v režimu sociální služby příliš administrativně náročná. Městys
Lomnice přistoupil k změně režimu poskytování služeb občanům dle zákona o obcích
č.128/2000Sb. a občanského zákoníku č.89/2012Sb. v jehož rámci realizuje rozvoz obědů,
nákupy občanům, úklid společných prostor apod. Úkony nerealizovatelné v tomto režimu
poskytuje občanům v rámci pečovatelské služby Oblastní charita Tišnov.
Od roku 2018 byly do financování sociálních služeb se sídlem v ORP Tišnov zapojeny
prostředky rozdělované na základě platformy MAS Brána Vysočiny, kdy v rámci daného
dotačního titulu došlo k pořízení automobilů pro pečovatelské služby CSS Tišnov, p.o.
a pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov. Dále Oblastní charita Tišnov využila finanční
prostředky k doplnění personálních kapacit vybraných sociálních služeb v rámci
podporovaných činností dotačního titulu, kdy dané personální kapacity byly nahlášeny na
Jihomoravském kraji v rámci tzv. dočasné sítě, kde se převážně nacházejí sociální služby
financované z evropských prostředků. Tabulka níže uvádí, jaké úvazky byly z těchto
prostředků doplněny o částečné úvazky v rámci příslušných dvou služeb Poradny Porta
(právní poradenství) a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov (terénní
sociální pracovník). V době přípravy tohoto textu probíhá podávání žádostí o financování
z MAS Brána Vysočiny na další období 2021 – 2023.
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Tabulka č. 25 Sociální služby sídlící na území ORP Tišnov - dočasná síť

35

Sociální služby sídlící na území ORP Tišnov - dočasná síť

Poskytovatel/sídlo

Diecézní charita Brno
- Oblastní charita
Tišnov

Registrovaná
sociální služba
působící ve SO ORP
Tišnov

Projekt, zdroj, období

Úvazky přímé
péče/počet lůžek
dle dočasné sítě
pro rok 2020

Klub Čas
(nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež)

Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež a odborné sociální
poradenství - 1.1.2018 - 31.12.2020, cílová
skupina ve věku od 15 do 26 let (zdroj MAS
Brána Vysočiny)

0,5

Poradna Porta
(odborné sociální
poradenství)

Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež a odborné sociální
poradenství - 1.1.2018 - 31.12.2020 (zdroj
MAS Brána Vysočiny)

1,35

Kromě výše uvedeného vývoje došlo v daném období také ke vstupu nového subjektu na
pole poskytování sociálních služeb na území ORP Tišnov, který byl svojí právní formou, tj.
obchodní společnost s.r.o. v regionu novinkou. V roce 2013, konkrétně 1.6. 2013 byla
registrována nová pobytová sociální služba se sídlem v ORP Tišnov poskytovatele Senior sen
s.r.o., a to Chráněné bydlení Deblín, následně od 1.11. 2015 byla stejným poskytovatelem
registrována Pečovatelská služba Deblín. Obě sociální služby jsou řádně registrovány dle
zákona o sociálních službách a splňují veškeré předepsané náležitosti z daného vyplývající.
Působnost služeb je neregionální a přesahuje i na území Kraje Vysočina. Nevznikly v dané
době jako zakázka komunitního plánování sociálních služeb, ale jako záměr příslušného
subjektu, z tohoto důvodu nemají dané sociální služby finanční garanci ze strany obcí
(podrobněji k problematice specifika spolufinancování pobytových zařízení v následující části
věnované financování). Dané služby přišly do regionu v době, kdy byla primárně řešena
především problematika finančního zajištění stávajících sociálních služeb. Poskytovatel
daných služeb od svého vzniku aktivně zapojen do komunitního plánování sociálních služeb
ve formě členství v řídící skupině (komisi). Chráněné bydlení Deblín se v posledních letech
orientuje na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním, čímž reaguje na potřeby dané
cílové skupiny (podrobněji viz. potřeby cílových skupin).

35

Zdroj KISSOS JMK a údaje OSV MěÚ Tišnov, cit. 15.8.2020
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Tabulka č. 26 Sociální služby sídlící na území ORP Tišnov - mimo základní a dočasnou síť
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Sociální služby sídlící na území ORP Tišnov - mimo základní a dočasnou síť

Poskytovatel/sídlo

Registrovaná
sociální služba
působící ve SO ORP
Tišnov

Chráněné bydlení
Deblín
Senior Sen, s.r.o.

Úvazky přímé
péče/počet
lůžek dle
registrace pro
rok 2020

Cílová skupina dle registrace

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

21

Pečovatelská služba osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
Deblín
osoby se zdravotním postižením
senioři

2

V níže uvedené tabulce máme zachycenou stávající strukturu klientů zařízení dle stávajícího
trvalého pobytu k říjnu 2020. 37
Tabulka č. 27 Chráněné bydlení Deblín – složení uživatelů a čekatelů k říjnu 2020

Chráněné bydlení Deblín – složení uživatelů a čekatelů k říjnu 2020
Číslo

Název obce

Počet klientů dle trvalého pobytu
k 10/20

Počet čekatelů dle trvalého pobytu k
10/20

STRUKTURA KLIENTŮ k 10/20 ORP TIŠNOV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
36
37

Běleč
Borač
Borovník
Braniškov
Brumov
Březina
Bukovice
Černvír
Deblín
Dolní Loučky
Doubravník
Drahonín
Drasov
Heroltice
Hluboké Dvory
Horní Loučky
Hradčany
Kaly
Katov
Křiţínkov
Kuřimská Nová Ves
Kuřimské Jestřabí
Laţánky

12

Zdroj údajů Chráněné bydlení Deblín, cit. 25.10.2020
Zdroj údaje Chráněné bydlení Deblín, cit. 25.10.2020
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1

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Lomnice
Lomnička
Lubné
Malhostovice
Maršov
Nedvědice
Nelepeč-Ţernůvka
Níhov
Ochoz u Tišnova
Olší
Osiky
Pernštejnské Jestřabí
Předklášteří
Rašov
Rohozec
Rojetín
Řikonín
Sentice
Skalička
Skryje
Strhaře
Svatoslav
Synalov
Šerkovice
Štěpánovíce
Tišnov
Tišnovská Nová Ves
Újezd u Tišnova
Unín
Úsuší
Vohančice
Vratislávka
Všechovice
Zhoř
Ţďárec
Ţelezné

1

1

1

2

1
1

1

17

CELKEM

4

STRUKTURA KLIENTŮ 10/20 V OBCÍCH MIMO ORP TIŠNOV
Číslo
1
2

Název obce

Počet klientů dle trvalého pobytu
10/20

Počet čekatelů dle trvalého pobytu
10/20

1
1

14

Brno
Přibyslavice
Počet klientů s trvalým pobytem mimo
ORP Tišnov celkem

2

Počet klientů sociální služby celkem

19

U pobytových služeb se sídlem v ORP Tišnov má smysl sledovat také strukturu původního
trvalého pobytu klientů. Zde v níže uvedené tabulce máme k dispozici údaje o 12 klientech
s trvalým pobytem v obci Deblín dle původního trvalého pobytu.
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Trvalý pobyt klientů Chráněného bydlení Deblín - trvalý
pobyt Deblín
ORP Tišnov
Svatoslav
Deblín
Drásov
Tišnov
Celkem
Mimo ORP Tišnov
Čebín
Osová Bítýška
Letovice
Kunovice
Brno
Celkem

12
1
1
1
1
4
1
2
1
1
3
8

Od 1.1. 2007 do regionu postupně začali vstupovat poskytovatelé terénních sociálních
služeb s okresní a celokrajskou působností, kteří se specializují na potřeby méně početných
cílových skupin občanů (služby rané péče, sociální rehabilitace osobní asistence, terénních
programů), přičemž tyto sociální služby reagovaly na potřeby a poptávku konkrétních
cílových skupin občanů ORP Tišnov. Od roku 2015 začaly tyto služby postupně systematicky
žádat o finanční podporu z obcí ORP Tišnov, udržují v různé míře kontakt s Odborem
sociálních věcí MěÚ Tišnov.
Tabulka č. 28 Terénní, ambulantní a pobytové sociální služby se sídlem mimo ORP Tišnov - základní síť
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Terénní, ambulantní a pobytové sociální služby se sídlem mimo ORP Tišnov - základní síť
Poskytovatel/sídlo
Diecézní charita Brno,
- Oblastní charita
Rajhrad

Registrovaná sociální
služba působící ve SO
ORP Tišnov
Odlehčovací služba
(pobytová forma)

Cílová skupina dle registrace

39

Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s tělesným postižením
Osoby se zdravotním postižením
Senioři

38

Výčet sociálních služeb se sídlem na území ORP Tišnov vychází z evidence Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov,
data poskytovatelů jsou aktualizována dle registru poskytovatelů sociálních služeb dostupných na
https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb, cit. aktualizace dat k 15.7.2020
39
Kromě poskytovatele, druhu služby a cílové skupiny na tomto místě nesledujeme parametr služby spočívající
v počtu úvazků přímé péče či počtu lůžek, neboť se jedná o neregionální sociální služby a tento parametr pro
nás není důležitý. U těchto služeb budeme následně sledovat to podstatné, a to je počet klientů a čas
odpracovaný pro klienty s trvalým pobytem v obcích ORP Tišnov.
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Diecézní charita Brno Oblastní charita
Blansko

Chráněné bydlení

Intervenční centrum
SPONDEA o.p.s.

Společnost pro ranou
péči, pobočka Brno

Občanské sdružení
LOGO z.s.

Práh jižní Morava, z.ú.

Sociálně - aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Raná péče

Raná péče

Sociální rehabilitace

Raná péče

DOTYK II, o.p.s.
Sociální rehabilitace

Paspoint, z.ú.

Osobní asistence

Dorost (16 – 18 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dospělí (27 – 64 let)
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
Oběti domácího násilí
Rodiny s dítětem/dětmi v obtížných životních situacích

Děti předškolního věku (1 - 6 let)
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Mladší děti (7 –10 let)
osoby s kombinovaným postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi
Děti předškolního věku (1 - 6 let)
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti s poruchami komunikace a hybnosti, zejména děti s
poruchami autistického spektra, vývojovou dysfázií,
opožděným vývojem řeči, syndromovými vadami pojící se s
opožděním řečového vývoje a s ADHD.
Dospělí (27 – 64 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dorost (16 – 18 let)
Starší děti (11 – 15 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
osoby s chronickým duševním onemocněním
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1 - 6 let)
Děti s poruchami autistického spektra
Dospělí (27 – 64 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dorost (16 – 18 let)
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby se schizofrenií bez projevů agresivního chování,
nezávislých na alkoholu či návykových látkách.
Mladší děti (7 –10 let)
Starší děti (11 – 15 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dorost (16 – 18 let)
Děti předškolního věku (1 - 6 let)
Dospělí (27 – 64 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
Osoby s poruchou autistického spektra
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Sociální rehabilitace

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Terénní programy

Dorost (16 – 18 let)
Starší děti (11 – 15 let)
Dospělí (27 – 64 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Osoby s poruchou autistického spektra
Dorost (16 – 18 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dospělí (27 – 64 let)
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách

Výše uvedené sociální služby lze rozdělit v zásadě na sociální služby terénní (raná péče,
sociální rehabilitace, terénní program atd.), které dojíždějí za klienty do jejich domácnosti
a na ty, které občané některé obce ORP Tišnov využívá v pobytové mimo region (chráněné
bydlení, pobytová odlehčovací služba). Kromě definice cílové skupiny dle věku vidíme
v tabulce i bližší uvedení zdravotní problematiky klientů dané cílové skupiny, u těchto služeb
je faktem relativně vysoká specializace s ohledem na řešenou problematiku. Vidíme zde
dvě velké cílové skupiny, a to děti dle smyslového postižení u raných péčí a následně různé
formy psychiatrických onemocnění, a to u osob s poruchou autistického spektra nebo osob
s duševním onemocněních (schizofrenie).
ANALÝZA ČINNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OBČANŮM S TRVALÝM POBYTEM
V OBCÍCH ORP TIŠNOV
V následující části textu se budeme věnovat analýze činnosti sociálních služeb ve vztahu
k občanům obcí ORP Tišnov. Zvlášť se budeme věnovat činnosti sociálních služeb se sídlem
v ORP Tišnov a zvlášť činnosti sociálních služeb se sídlem mimo ORP Tišnov, které do obcí
našeho správního obvodu dojíždějí nebo je u nich ubytován některý s klientů s trvalým
pobytem v některé z obcí ORP Tišnov. Činnost všech sociálních služeb je při tom měřena
klíčovou časovou jednotkou výkonu (odvedené práce)dle druhu služby, která je standardně
platná v rámci stávajících pravidel Jihomoravského kraje. Zdrojem jsou pro nás data
vykázaná v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb realizovaná městem
Tišnov ve spolupráci s obcemi SO ORP Tišnov a KISSOS JMK. Sledovaným obdobím pro
potřeby tohoto materiálu jsou roky 2017 – 2019. Provedené analýzy vyplývá, že reálné
úvazky jednotlivých služeb se bez problémů pohybují v rozpětí do povolených 15% směrem
dolů od registrovaného max. možného počtu úvazku v základní síti (což bývá zpravidla
ovlivněno nemocností personálu) a výkonnostní ukazatele ve sledovaném období oscilují
taktéž jen velmi mírně zpravidla v korelaci právě na reálné úvazky, tj. u ambulantních
a terénních služeb platí, že jsou tak výkonné, jak je v daném roce zdravý personál. Obecně
lze říci, že u pečujících služeb jsou nevětším nebezpečím dlouhodobější pracovní
neschopnosti zpravidla způsobené zdravotními problémy právě v důsledku fyzické námahy
spojené s manipulací s klienty či psychické vyčerpání (způsobené emoční náročností péče,
bohužel i chováním některých klientů a rodinných příslušníků). Aktuálně pak můžeme zmínit
extrémní podmínky v souvislosti s epidemií COVIDU-19, kdy naprostá většina pečovatelek
sama spadá do rizikové skupiny ve vztahu k možné nákaze.
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Tabulka č. 29 Pečovatelská služba Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace ukazatele 2017 - 2019

Rok
2017
2018
2019

Úvazek PP
12,96
13,26
15,875

Počet
Počet
Osobohodiny
Počet
Počet
klientů
klientů ORP mimo ORP
klientů osobohodin
mimo ORP
Tišnov
Tišnov
celkem
celkem
Tišnov
17120
272
0
0
272
17120
15765
264
53
1
265
15818
17478
261
0
0
261
17478

Osobohodiny
ORP Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace je zřízena městem Tišnov. Mezi
její základní činnosti patří hospodaření se svěřeným majetkem, tj. 205 bytů zvláštního určení
domu s pečovatelskou službou určených pro seniory a invalidní osoby, jejichž zdravotní stav
umožňuje samostatné bydlení v malometrážních bytech s podporou pečovatelské služby,
dále hospodaření s nebytovými prostory v přízemní části hlavního komplexu budov, kulturní
a volnočasová činnost zaměřená na potřeby seniorů.
Pečovatelská služba je terénní sociální službou, v tomto případě je tato terénní sociální
služba svázána s tzv. domem s pečovatelskou službou, což je však termín, který žádný zákon
neupravuje. Dům s pečovatelskou službou není zařízení sociálních služeb dle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ale jedná se komplex bytů
zvláštního určení, kde jsou jednotliví obyvatelé v nájmu a mají možnost kontraktovat si
pečovatelskou službu. Cílovou skupinou těchto malometrážních bytů jsou právě senioři a
osoby s I. a II. stupněm závislosti na pomoci jiné osoby, a to bez závažného duševního
onemocnění a závislosti na omamných a psychotropních látkách.
Dům s pečovatelskou službou je jediný komplex tohoto typu v ORP Tišnov, protože je
rekonstruováno z národní dotace, poskytuje ubytování žadatelům bez ohledu na trvalý
pobyt, primárně z Tišnova a obcí ORP Tišnov, ale také z dalších obci zpravidla těm, kteří
z Tišnova pocházejí a v seniorském věku se sem vracejí. S ohledem na počet bytů patří
k největším v Jihomoravském kraji. S ohledem na omezený bytový fond obcí I. stupně jde o
významný regionální nástroj bytové politiky směrem k cílové skupině seniorů a invalidních
osob. Jakmile nájemník bytu zvláštního určení dosáhne vyššího stupně závislosti na pomoci
péče jiné osoby, měla by rodina zajistit návrat do domácí péče či podání žádosti do domova
pro seniory/se zvláštním režimem. V praxi se tak však převážně neděje a nájemníci v bytech
zvláštního ručení tzv. dožívají (rodina nesouhlasí s přijetím zpět do domácí péče, rodina není
s to péči zajistit, senior/seniorka nesouhlasí se stěhováním, nejsou dostatečné kapacity
v domovech pro seniory, aby mohlo dojít k včasnému přijetí apod.).
Pečovatelská služba Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace je poskytována
obyvatelům domu s pečovatelskou službou i občanům mimo dům s pečovatelskou službou,
40

Zdroj KISSOS JMK a údaje OSV MěÚ Tišnov, cit. 15.8.2020
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v praxi však primárně v městě Tišnově. Obyvatelům poskytují pomoc kromě pečovatelské
služby současně rodinní příslušníci, což je s ohledem na počet obyvatel a kapacity
pečovatelské služby nezbytným předpokladem.
Pečovatelská služba Centra sociálních služeb je specifická třemi skutečnostmi, které je nutné
uvést.
Na základě dosavadního vývoje dle komunitních plánů rozvoje sociálních služeb z let 20082009, 2010 – 2012 města Tišnova je pečovatelská služba poskytována 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu, a to zejména v 6 bytech s klienty s vyšším stupněm závislosti jako tzv. intenzivní
pečovatelská služba a v dalších bytech s klienty s vyšší mírou závislosti na péči jiné osoby.
Standardní v domech s pečovatelskou službou je v současnosti v zásadě denní provoz
v rozsahu max. 12 hodin. Dostupnost pečovatelské služby 24 denně 7 dní v týdnu je tak
v případě některých obyvatel s vysokým stupněm závislosti nezbytností, a to zejména
v případech, kdy se samotní klienti nechtějí stěhovat, rodina není schopna či ochotna
příbuzného převzít do péče. V praxi se tak stává, že z důvodu fyzického zdraví či zhoršujícího
se stavu demence dům s pečovatelskou službou obývají nájemníci, kteří by spíše
odpovídali výhradní domácí péči či pobytovému zařízení sociálních služeb (domov pro
seniory, domov se zvláštním režimem). Z praxe také vyplývá, že s ohledem na 24 hodinovou
dostupnost pečovatelské služby, jsou žádosti o umístění obyvatel s vysokým stupněm
závislosti na pomoci jiné osoby relativně málo úspěšné v navazujících pobytových zařízeních
sociálních služeb. Z 24 hodinové dostupnosti pečovatelské služby vyplývají dva důsledky,
kterým jsou zvýšené náklady na personální zajištění 24 hodinové pečovatelské služby
(směnování denních i nočních služeb 7 dní v týdnu je režim pobytových zařízení sociálních
a zdravotních služeb, nikoliv domů s pečovatelskou službou) a druhým je snížená efektivita
nočního času pečovatelek, které nejsou vykryty úkony, jako je tomu standardně při denních
činnostech na zakázku. Z tohoto pohledu je tak dům s pečovatelskou službou jakýmsi
,,hybridem“ bytů zvláštního určení a pobytového zařízení sociálních služeb. 24 hodinová
dostupnost pečovatelské služby se stala problém s účinností od roku 2019, kdy dle standardu
sociálních karet Jihomoravského kraje musí být registrovaná pečovatelská služba nabízena
klientům mimo komplex domu s pečovatelskou službou ve stejný čas, jak klientům v domě
s pečovatelskou službou, protože formálně ze zákona jde pořád o terénní pečovatelskou
službu. S ohledem na tuto skutečnost byly kapacity pečovatelské služby s účinností od roku
2019 posíleny o dva úvazky na registrovaných 15,30 úvazku přímé péče pro rok 2020.
Dům s pečovatelskou službou Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace
nedisponuje zdravotnickým personálem. V minulosti disponovalo zařízení zdravotnickým
personálem (zdravotními sestrami), avšak od této praxe bylo upuštěno a nyní jsou obyvatelé
domu s pečovatelskou službou až na některé výjimky klienty ambulance praktického lékaře
se sídlem v komplexu domu pečovatelskou službou a stejně jako jiní obyvatelé regionu
využívají služeb ošetřovatelské služby Oblastní charity Tišnov (terénní zdravotní sestry), které
jsou poskytovány na základě poukazu ošetřujícího lékaře.
Pečovatelská služba Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace z historických
důvodů zajišťuje donášku (v domě s pečovatelskou službou) a rozvoz obědů (mimo dům
s pečovatelskou službou) v městě Tišnově a okolních obcích (zejména Předklášteří,
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Hradčany). S ohledem na hledání vnitřních rezerv v systému sociálních služeb je z pohledu
Jihomoravského kraje a logiky sociálních služeb stále častěji diskutována systémová
efektivita řešení dovážky obědů cílové skupině seniorů prostřednictví registrované sociální
služby za situace, kdy daný senior nepotřebuje žádný jiný úkon pečovatelské služby, tj. je
otázkou, zda tento případ spadá do okruhu osob ohrožených sociálním vyloučením a nároku
na státem dotovanou službu. Z podrobnějších ukazatelů pečovatelské služby Centra
sociálních služeb Tišnov víme, že v průměru je z hodnoty ukazatelů 1/3 času věnována
rozvozu obědů a 2/3 času hodinové péči. Obce i v ORP Tišnov se historicky dělí na ty, které
dovážku obědů řeší cestou sociální služby (pečovatelská služba), což předpokládá provedení
sociálního šetření, stanovení individuálního plánu a jeho aktualizace, uzavření smlouvy, tj.
personálně relativně nákladný proces a na ty obce, které danou službu občanům zajišťují
vlastním personálem mimo režim sociálních služeb bez dotací. Na tomto místě uvádíme tuto
problematiku z toho důvodu, že budoucí vývoj může ovlivnit tuto činnost v rámci
pečovatelské služby takovým způsobem, že bude nutné na základě striktnější metodiky
rozdělit klienty s dovážkou obědů na klienty v režimu pečovatelské služby a v režimu mimo
pečovatelskou službu. 41
Tabulka č. 30 Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov ukazatele 2017 - 2019

Počet
Osobohodiny
Počet
Počet
klientů
mimo ORP
klientů osobohodin
mimo ORP
Tišnov
celkem
celkem
Tišnov
104
4030
17
121
13970
93
3426
15
108
15027
101
2663
15
116
14110

Osobohodiny Počet klientů
Rok Úvazek PP
ORP Tišnov
ORP Tišnov
2017
2018
2019

9,56
9,68
10,04

9940
11601
11447

Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov poskytuje své služby klientům v městě Tišnově,
obcích I. typu ORP Tišnov( každý rok mezi 20 – 26 obcemi), ale také v obcích ORP Kuřim
(především Veverská Bítýška, Chudčice, Čebín, Hvozdec). U některých klientů
v podrobnějších ukazatelích nalézáme město Brno, avšak zde se jedná o klienty, které si
z Brna vzali příbuzní do svojí domácí péče a kontraktují pečovatelskou službu. Jedná se tak
o nadregionální službu, což činí problémy především při domluvách spolufinancování, neboť
se týká příliš velkého množství aktérů.
Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov je základní terénní sociální službou zajišťující
obslužnost občanům obcí I. typu v ORP Tišnov i ORP Kuřim.
Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov je terénní sociální službou dojíždějící do
domácností v obcích ORP Tišnov a ORP Kuřim za účelem poskytování péče o osobu
a domácnost. Zatímco u výše uvedené pečovatelské služby CSS Tišnov, p.o. jsme hovořili o
její svázanosti s domem s pečovatelskou službou, zde je nutné zmínit především nároky na
dojíždění v rámci poměrně rozsáhlého území a s tím související čas strávený na cestě,
nároky na zajištění a správu autoparku, kompetence pečovatelek v oblasti řízení
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automobilu za každého počasí, což jsou podmínky dostupnosti služby v rámci daného
území. Pečovatelskou službu Oblastní charity Tišnov je nutné rozlišovat od ošetřovatelské
služby Oblastní charity Tišnov (domácí zdravotní péče, tj. terénní zdravotní sestry jezdící do
domácnosti), která poskytuje na předpis lékaře zdravotnické úkony (ošetření stomií (vývod),
lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru),
které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Pečovatelská služba se zabývá úkony péče
o osobu a domácnost, nemůže poskytovat zdravotní výkony, proto je zapotřebí obě tyto
služby velmi často kombinovat, ale rozlišovat personálně i obsahově.
Standardy sociálních karet JMK platné od roku 2019 přinesly taktéž Oblastní charitě Tišnov
povinnost poskytovat péči minimálně v časech 7:00 – 20:00, rozšíření cílové skupiny o rodiny
s dětmi a taktéž o možnost poskytovat tyto služby o víkendech a ve svátcích, což vedlo ke
snížení okamžité kapacity dané služby tak, aby mohla dostát těmto standardům. Od roku
2021 pak dojde k rozšíření kapacity o 2 nové úvazky a 2 úvazky převedené z odlehčovací
služby Oblastní charity Tišnov, čímž by mělo dojít k dosažení odpovídající kapacity této
nejvíce poptávané sociální služby v ORP Tišnov.
Taktéž u pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov můžeme odkázat na předcházející
kapitole zmíněný text ve věci úkonu rozvážky obědů. Z podrobných ukazatelů víme, že
v tomto případě činí tento úkon průměrně 1/5 z celkové kapacity této služby. Pečovatelská
služby Oblastní charity Tišnov pak vozí zejména cílové skupině seniorů obědy tam, kde
k danému úkonu doposud neexistuje jiná varianta. Bohužel není v kapacitě služby možnost
reagovat z logistických důvodů na každou z těchto zakázek u občana z nové obce.
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Tabulka č. 31 Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov ukazatele 2017 - 2019

Rok Úvazek PP

2017
2018
2019

4,02
3,9725
4,0135

Osobohodiny
ORP Tišnov
2553
3376
3816

Počet
klientů
ORP
Tišnov

Osobohodiny
mimo ORP
Tišnov

22
25
34

1285
1437
1060

Počet
klientů
mimo
ORP
Tišnov
8
10
10

Počet
klientů
celkem
30
35
44

Počet
osobohodin
celkem
3838
4813
4876

Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov je služba, která je velmi podobná službě
pečovatelské, avšak s tím rozdílem, že základní funkcí je zajistit odpočinek od péče pečující
osobě, aby tato si mohla zajistit jiné záležitosti, např. návštěvu vlastního lékaře, úřadů, nákup
apod. Je poskytována v městě Tišnově a dalších 15 – 20 obcích I. typu ORP Tišnov a opět
v obcích ORP Kuřim (Veverská Bítýška, Chudčice, Čebín).Taktéž u této služby tak platí
hodnocení, že se jedná o službu neregionální, tj. působící v ORP Tišnov a ORP Kuřim
S ohledem na jejích funkcí je objem hodin nižší, než u pečovatelské služby. Kapacita této
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služby se v uplynulých letech neměnila, stejně tak její výkonnostní ukazatele zůstávají
v podstatě stejné.
Na základě vnitřní analýzy zakázek klientů provedených Oblastní charitou Tišnov byl navržen
a bude realizován od roku 2021 převod 2,0 úvazky z této služby ve prospěch pečovatelské
služby Oblastní charity Tišnov, kde s ohledem na zakázky ze strany klientů tyto úvazky silně
chybí. Tímto nedojde ke snížení dostupnosti dané služby, protože řada zakázek v rámci
odlehčovací služby směřovala právě k pečovatelské službě a odlehčovací služba tak musela
v rámci svých možností reagovat s ohledem na nedostatečnou kapacitu pečovatelské služby.
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Tabulka č. 32 Chráněné bydlení Skryje - Oblastní charita Tišnov ukazatele 2017 - 2019

Rok Počet lůžek
2017
2018
2019

11
11
11

Lůžkodny
ORP Tišnov
2190
2190
1825

Počet
klientů
ORP
Tišnov
6
6
5

Počet
klientů
mimo ORP
Tišnov
1794
5
1825
5
1932
6

Lůžkodny
mimo ORP
Tišnov

Počet
klientů
celkem
2195
2195
1831

Počet
lůžkodnů
celkem
3984
4015
3757

Chráněné bydlení Skryje Oblastní charity Tišnov je malokapacitním pobytovým zařízením
pro klienty s diagnózou mentální retardace a kombinovaného postižení. Kapacita zařízení je
11 klientů, přičemž složení obyvatel z hlediska místa trvalého pobytu je dlouhodobě stejné
(Horní Loučky, Lomnička, Nelepeč - Žernůvka, Tišnov a dva klienti s trvalým pobytem Skryje,
u kterých však byl trvalý pobyt přehlášen z původního trvalého pobytu, další klienti pochází
trvalým pobytem z dva z Brna, Slavkov u Brna, Chudčice a Blučina). Z daného vyplývá, že i
když se jedná o malokapacitní pobytové zařízení, klientela je nadregionální. Důvodem je
náročnost sladění každého jednotlivce s kolektivem v zařízení rodinného typu, a to z hlediska
diagnózy, povahových vlastností, dalších obtíží zdravotního stavu, nutnosti absence
agresivity, závislostí a přidružených sexuálních a psychotických poruch, klient musí být
mobilní apod.
Klienti kromě chráněného bydlení využívají bezplatně službu sociální rehabilitace, která je
vykonávána v rámci daného zařízení taktéž jako registrovaná sociální služba, a které se
kromě obyvatel chráněného bydlení účastní taktéž někteří klienti, kteří nejsou ubytováni
v chráněném bydlení. Složení klientů chráněného bydlení činí problém z hlediska zajištění
spolufinancování ze strany obcí, neboť klienti z Tišnova a obcí ORP Tišnov jsou systematicky
řešeni v rámci spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov, u ostatních klientů je
nutné, aby Oblastní charita Tišnov žádala individuálně dotace. U klientů z města Brna je
spoluúčast města Brna neřešitelná, neboť město Brno vychází ze zkušenosti, že samo
financuje sociální služby v Brně dle doporučených výší procentního spolufinancování, a tyto
služby jsou z části využívány klienty z obcí okresu Brno – venkov, proto předpokládá, že
financování zařízení mimo území města Brna zajistí na oplátku obce, na jejichž území se
zařízení nachází. Systém spolufinancování sociálních služeb obcí ORP Tišnov drží zásadu, že
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solidárně hradí za klienty z ORP Tišnov a monitoruje původní obce dle trvalého pobytu u
klientů s nahlášeným trvalým pobytem. Malé obce jako Skryje nejsou schopny hradit více za
klienty, kteří změní trvalý pobyt, proto u klientů v chráněném bydlení Skryje již nedochází
k přehlašování trvalého pobytu, aby složení klientů bylo transparentní. V neposlední řadě je
nutné uvést, že ze zkušeností se strukturou klientů z chráněného bydlení Skryje vyplývá
dlouhodobá zkušenost, že ani takto malokapacitní zařízení není s ohledem na faktory
uvedené výše možné obsadit jen klienty z obcí ORP Tišnov.
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Tabulka č. 33 Sociální rehabilitace Skryje - Oblastní charita Tišnov ukazatele 2017 - 2019

Rok Úvazek PP
2017
2018
2019

2,64
2,785
2,685

Intervence
ORP Tišnov
3944
4138
3635

Počet
klientů
ORP
Tišnov

Počet
klientů
mimo ORP
Tišnov
2334
4
2672
4
2951
6

Intervence
mimo ORP
Tišnov
8
9
8

Počet
klientů
celkem
12
13
14

Počet
intervencí
celkem
6278
6810
6586

Sociální rehabilitace Skryje Oblastní charity Tišnov je službou rozvíjející kompetence
obyvatel chráněného bydlení a jednotlivých klientů, kteří se služby účastní v rámci dojíždění
ambulantně. Klienty jsou opět osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem služby
je zvyšovat schopnosti klientů ve vztahu k nárokům každodenního života. Praxe služby byla
v minulých letech orientována spíše na skupinové aktivity, nyní se služba zaměřuje na
individuální práci. Z informací získaných v rámci kulatého stolu vyplývá, že navýšení kapacity
pro dojíždějící klienty není možné, služba zaznamenává zakázky, které spíše odpovídají
stacionáři pro osoby s kombinovaným postižením. Klienti dle trvalého pobytu pochází opět
z obcí Horní Loučky, Lomnička, Nelepeč-Žernůvka, 3 – 4 z Tišnova a dva klienti s trvalým
pobytem Skryje, dále z obcí mimo ORP Tišnov 2 z Brna, dále po jednom z Chudčic, Blučiny,
Slavkova u Brna). Z daného vyplývá, že služba je taktéž nadregionální.
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Tabulka č. 34 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Čas Tišnov - Oblastní charita Tišnov ukazatele 2017 - 2019

Rok Úvazek PP
2017
2018
2019

3,27
3,9427
3,661

Počet klientů
pracoviště
Tišnov

Počet klientů
pracoviště
Lomnice

Počet
klientů
celkem

Počet
intervencí
celkem

Počet
kontaktů
celkem

98
99
104

40
46
37

138
145
141

4299
5235
6406

1980
2208
2131

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov Oblastní charity Tišnov je sociální
služba zaměřená na neorganizované děti a mládež. Metodika práce odpovídá věku a
potřebám cílové skupiny, skrze osobní kontakt, bezpečný prostor a pro cílovou skupinu
zábavné aktivity poskytuje dětem a mládeži poradenství se zaměřením na prevenci výskytu
a rozvoje sociálně – patologických jevů u dané cílové skupiny (delikvence, užívání omamných
44
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a psychotropních látek, zvládání agresivity, zvládání školní zátěže, poradenství v otázce
rodinných vztahů, partnerských vztahů, sexuality…). Kde se může dítě jinak přijít bezplatně
a bez byrokracie poradit, když potřebuje s něčím pomoci, kdo ho vyslechne, poradí, poskytne
doprovázení ve složité části života, když všichni okolo jsou v podstatě součástí problému?
Služba má dvě pracoviště, a to na v Tišnově a v Lomnici. Jak výše uvedeno, v rámci služby
z prostředků MAS Brána vysočiny působí na částečný úvazek i terénní sociální pracovník.
Službu spolufinancuje Město Tišnov a Lomnice jakožto spádové obce relativně vysokého
počtu žákovské populace dojíždějící za vzděláváním do daných sídel a trávících během
volných hodin a po škole čas neorganizovanými aktivitami. Z ukazatelů činnosti je patrné, že
z hlediska počtu je klientela sociální služby stabilní, z praxe víme, že často doprovází
jednotlivé klienty od dětského věku až do mladé dospělosti.
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Tabulka č. 35 Odborné sociální poradenství - Poradna Porta - Oblastní charita Tišnov ukazatele 2017 - 2019

Rok
2017
2018
2019

Odborné sociální poradenství - Poradna Porta - Oblastní charita Tišnov
Počet klientů
Počet
Počet klientů
Počet intervencí
Úvazek PP
mimo město
klientů
město Tišnov
celkem
Tišnov
celkem
0,6
0,77
0,7678

116
115
147

82
127
40

198
242
187

1045
1557
1628

Počet
kontaktů
celkem
181
106
135

Poradna Porta Oblastní charity Tišnov je jedinou službou, která v ORP Tišnov poskytuje
odborné sociální a právní poradenství. Jen díky této službě lze říci, že občan z ORP Tišnov
má k dispozici bezplatné právní poradenství. Služba poskytuje poradenství sociálního
pracovníka a právníka. Z praxe víme, že nejžádanějším a zároveň nejvíce odborně a časově
náročným je právní poradenství ve věci problematiky dluhů a insolvence. Jak výše uvedeno,
sociální služba čerpá část úvazků z prostředků MAS Brána Vysočiny. U této služby je také
zapotřebí uvést, že právě s touto službou nejvíce spolupracují sociální pracovníci Odboru
sociálních věcí MěÚ Tišnov ve věci cílové skupiny dospělých. Pod Poradnou Porta běží
současně program potravinové a materiální pomoci pro osoby v hmotné nouzi či osoby,
které stojí dočasně či dlouhodobě mimo nástroje pomoci v hmotné nouzi. Pro Poradnu Porta
je příznačné, že náklady na poskytovanou službu značně převyšují normativní náklady
představující strop pro spolufinancování ze strany obcí, JMK a MPSV (viz. další kapitola
financování), což je dáno především potřebnou odborností pro právní služby. Za zmínku stojí
to, že spolufinancování probíhá od začátku solidárního systému výhradně z města Tišnova,
neboť klíčování klientů dle trvalého pobytu je poměrně nespolehlivé, přesto je referenčně
sledujeme, viz. tabulka výše. Z daných ukazatelů vyplývá, jaký byl v jednotlivých letech
poměr klientů z města Tišnova a mimo město Tišnov.
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Tabulka č. 36 Domov pro seniory - Domov sv. Alžběty ukazatele 2017- 2019

Rok
2017
2018
2019

Domov pro seniory - Domov sv. Alžběty
Počet
Počet
Lůžkodny
Lůžkodny
klientů
klientů
Počet lůžek
mimo ORP
ORP Tišnov
ORP
mimo ORP
Tišnov
Tišnov
Tišnov
45
13848
50
2940
14
45
13340
45
2899
10
45
13832
58
2297
9

Počet
klientů
celkem

Počet
lůžkodnů
celkem

64
55
67

16788
16239
16129

Domov sv. Alžběty je domov pro seniory. Cílovou skupinou jsou tedy senioři, u nichž
zdravotní stav odpovídá závislosti na péči jiné osoby v III. – IV. stupni v rámci klasifikace pro
účely příspěvku na péči. Klienti jsou senioři, pokud je přítomna demence, pak se jedná o
stařeckou demenci a klient není mobilní, ale převážně ležící. Zařízení není určeno pro mobilní
klienty s demencí, pro osoby s diagnózou psychózy, závislosti na OPL. Kapacita domova pro
seniory je 45 lůžek. Jde o druhé největší pobytové zařízení sociálních služeb v ORP Tišnov48
(viz. poznámka pod čarou) a největší zařízení spolufinancované obcemi ORP Tišnov na jeho
území, proto bedlivě OSV MěÚ Tišnov sleduje složení klientů a původní trvalé pobyty, neboť
obce ORP Tišnov mají zájem na tom, aby zařízení přijímalo v maximální možné míře zdejší
občany z hlediska dostupnosti pro místní rodinné příslušníky (viz. dále).Na výše uvedené
tabulce vidíme, že v pobytovém zařízení s ohledem na věk a zdravotní stav klientů dochází
k častější obměně uživatelů. Z údajů o celkové kapacitě 45 míst a celkovém počtu klientů
v daném roce si lze udělat představu o počtu nově přijatých klientů v daném roce, ale také
přirozeně o počtu úmrtí klientů v daném kalendářním roce.
Nyní se zaměříme na téma, které nás velmi zajímá, a to je složení klientů Domova sv. Alžběty
dle trvalého pobytu doplněné o další ukazatel, a to je počet čekatelů (tj. počet občanů
s podanou žádostí o přijetí, která byla zařazena do pořadníku) dle trvalého pobytu čekatelů.
Údaje demonstrují, jaký je o službu v regionu zájem.
Tabulka č. 37 Domov sv. Alžběty – složení uživatelů a čekatelů k říjnu 2020
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Domov sv. Alžběty – složení uživatelů a čekatelů k říjnu 2020
Číslo

Název obce

Počet klientů dle trvalého pobytu
k 10/20

Počet čekatelů dle trvalého pobytu k
10/21

STRUKTURA KLIENTŮ V ROCE ORP TIŠNOV
1
2
3
4

Běleč
Borač
Borovník
Braniškov

2
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Domov pro seniory Předklášteří, který je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, tento má v rámci
režimu domova pro seniory kapacitu 52 uživatelů a v rámci režimu domov se zvláštním režimem - určen pro
klienty s demencí - 32 uživatelů. Domov pro seniory Předklášteří má z hlediska původního trvalého pobytu
klientů významné zastoupení klientů z obcí ORP Tišnov. Konkrétní ukazatele nesledujeme, neboť jakožto
příspěvková organizacenepodléhá přímému spolufinancování ze strany obcí.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Brumov
Březina
Bukovice
Černvír
Deblín
Dolní Loučky
Doubravník
Drahonín
Drasov
Heroltice
Hluboké Dvory
Horní Loučky
Hradčany
Kaly
Katov
Křiţínkov
Kuřimská Nová Ves
Kuřimské Jestřabí
Laţánky
Lomnice
Lomnička
Lubné
Malhostovice
Maršov
Nedvědice
Nelepeč-Ţernůvka
Níhov
Ochoz u Tišnova
Olší
Osiky
Pernštejnské Jestřabí
Předklášteří
Rašov
Rohozec
Rojetín
Řikonín
Sentice
Skalička
Skryje
Strhaře
Svatoslav
Synalov
Šerkovice
Štěpánovíce
Tišnov
Tišnovská Nová Ves
Újezd u Tišnova
Unín
Úsuší
Vohančice
Vratislávka
Všechovice
Zhoř
Ţďárec
Ţelezné

2

1

1
1
1

12
5

2

1
2
1
2
1
1
1

1
4
4
1

8
2
18
1
1

1

4
2
1

1

1
1

1
1
1

5

1
36
1

1

1
2
1

35

104

1

CELKEM

Ve výše uvedené tabulce vidíme, že v Domově sv. Alžběty žije k říjnu 2020 celkem 35 osob
s trvalým pobytem v některé z obcí ORP Tišnov. O přijetí žádá celkem 104 osob. Praxe není
ovšem tak jednoduchá, protože u pobytových zařízení tradičně dochází k přehlašování
trvalého pobytu z původní obce na adresu zařízení, proto nás zajímá, z jakých obcí původně
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pochází 18 klientů s trvalým pobytem v obci Nelepeč – Žernůvka. Na tuto otázku nám odpoví
následující tabulka.
Domov sv. Alžběty - trvalý pobyt klientů Nelepeč - Žernůvka
k 10/2020 - rozdělení na původní obce 50

ORP Tišnov

Mimo ORP Tišnov

18 klientů

Tišnov
Žernůvka
Dolní Loučky
Celkem
Makov
Brno
Březí
Znojmo
Žďár nad Sázavou
Pivonice
Celkem

4
1
1
6
1
7
1
1
1
1
12

Výše uvedená tabulka ukazuje, že z 18 klientů zařízení s trvalým pobytem v obci Nelepeč –
Žernůvka je 6 z některé z obcí ORP Tišnov a zbylých 12 je z obcí mimo ORP Tišnov. Dále je
dobré analyzovat zbylé složení klientů z obcí mimo ORP Tišnov, tedy těch klientů, u kterých
nedošlo k přehlášení.
STRUKTURA KLIENTŮ V ROCE V OBCÍCH MIMO ORP TIŠNOV51
Číslo

Název obce

Počet klientů dle trvalého pobytu
10/20

1

Kuřim

3

2

Brno

4

3

Jihlava

1

4

Adamov

1

5

Lipůvka
Počet klientů s trvalým pobytem mimo
ORP Tišnov celkem

1

Počet čekatelů dle trvalého pobytu
10/20

163

10

Počet klientů sociální služby celkem

45

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že k říjnu 2020 je z celkem 45 klientů zařízení klientem
s trvalým pobytem z obce ORP Tišnov či původem z obce ORP Tišnov23 klientů, z jiné obce
než ORP Tišnov je aktuálně dle trvalého pobytu či původem 22 klientů. Jak vyplývá z těchto
údajů, poměr místních a přespolních klientů je cca. půl na půl.
Další skupinou sociálních služeb jsou ty sociální služby, které do ORP Tišnov dojíždějí, či ty,
jejichž pobytové zařízení sídlící mimo ORP Tišnov poskytuje službu některému občanů ORP
50
51

Zdroj: Domov sv. Alžběty, cit. 20.10.2020
Zdroj: Domov sv. Alžběty, cit. 20.10.2020
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Tišnov. Nejsou zde zachyceny všechny, ale jen ty, u kterých alespoň v jednom roce došlo
k zapojení do dotačního systému ORP Tišnov. 52
Tabulka č. 38 Ukazatele činnosti terénních sociálních služeb se sídlem mimo ORP Tišnov v letech 2017 - 2019

Registrovaná
sociální služba
Poskytovatel/sídlo
působící ve SO ORP
Tišnov

Počet
klientů
ORP
Tišnov
2017

Počet
intervencí
ORP
Tišnov
2017

Počet
klientů
ORP
Tišnov
2018

Počet
intervencí
ORP
Tišnov
2018

Počet
klientů
ORP
Tišnov
2019

Počet
intervencí
ORP
Tišnov
2019

Společnost pro
ranou péči Brno,
z.s.

Raná péče

4

247

5

380

2

168

DOTYK II, o.p.s.

Sociální rehabilitace

1

34

1

370

1

509

Občanské sdružení
LOGO z.s.

Raná péče

4

367

8

695

7

1722

DOTYK II, o.p.s.

Raná péče

1

74

3

181

2

392

Paspoint, z.ú.

Sociální rehabilitace

3

312

3

1404

2

25

SPONDEA o.p.s.

Intervenční centrum

4

74

23

237

12

126

2

44

7

68

6

50

SPONDEA o.p.s.

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

1

62

2

60

3

266

3

436

5

141

7

342

17

171

16

42

16

133

2

102

3

153

3

62

Osobní asistence
Paspoint, z.ú.
Práh jižní Morava,
Sociální rehabilitace
z.ú.
Podané ruce,
Terénní programy
o.p.s.
Slezská diakonie

Raná péče

Ve výše uvedené tabulce vidíme výčet terénních sociálních služeb, které do našeho
správního obvodu dojíždějí. Jak již víme z textu v úvodu kapitoly, jedná se o specializované
sociální služby zaměřené na specifické potřeby méně početných cílových skupin klientů.
Jedná se zpravidla o služby s nadregionální působností, zpravidla s působností v celém
Jihomoravském kraji, s vysokou mírou specializace personálu.
Raná péče je terénní, případně ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve
věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.53Ve výše uvedeném výčtu uvádíme pouze ty
rané péče, které působí v regionu kontinuálně a jsou zapojeny do financování sociálních
služeb. Raná péče je první podpůrnou službou vhodnou pro rodiny s dítětem s určitým
typem postižení, která doplňuje péči lékařů a ve věku do 7 let věku dítěte, paralelně se
52

Zdroj KISSOS JMK a údaje OSV MěÚ Tišnov, cit. 20.8.2020 – 25.8.2020
Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji, 2015, str. 137, dostupné na:
file:///C:/Users/oem/AppData/Local/Temp/Adresar+socialnich+sluzeb+v+JMK.pdf, cit. 25.8.2020
53
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zapojením speciálně pedagogických poradenských pracovišť, inkluze ve vzdělávání či
speciálního školství. Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že kontinuálně obce ORP Tišnov
spolufinancují ranou péči pro rodiny s dětmi s postižením zraku, řeči, autistického spektra,
tělesným a mentálním postižením. Ve výčtu chybí raná péče Centrum pro dětský sluch
Tamtam, která je součástí sítě MPSV ČR, působí s centry pro Čechy, pro Moravu a Slezsko se
sídlem v Olomouci a specializuje se na rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Raná péče
je kombinací odborného sociálního poradenství a speciální pedagogiky. Jedná se o
bezplatnou službu pro klienta poskytovanou v jeho domácnosti, distančně či v některých
případech ambulantně.
Sociální rehabilitace představuje další skupinu různě specializovaných terénních sociálních
služeb. Sociální rehabilitace zajišťuje podporu osobám, které potřebují pomoc v dosažení
samo-statnosti, soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností, posilováním
54
návyků a nácvikem nezbytných činností pro samostatný život . Z výše uvedeného vyplývá, že
z hlediska cílové skupiny v ORP Tišnov působí sociální rehabilitace pro osoby s poruchou
autistického spektra, osoby s duševním onemocněním. Jedná se o bezplatnou službu pro
klienta poskytovanou v jeho domácnosti či distančně.
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Je poskytovaná bez
časového omezení, v přirozeném prostředí osob. Jedná se především o pomoc v oblasti
osobní péče, péče o domácnost, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.55 Jde o hrazenou
službu. Cílovou skupinou v uvedeném případě v tabulce jsou osoby s poruchou autistického
spektra.
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny
osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší,
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby
je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.56 Cílovou skupinou
terénních programů Podané ruce o.p.s. jsou uživatelé nealkoholových návykových látek.
V Tišnově především cílová skupina uživatelů pervitinu. Z tabulky vyplývá, kolik primárních
klientů má služba v roce, žádanou službou je především výměna injekčních stříkaček,
testování na infekční choroby, odborné poradenství. Z ukazatelů víme, že komunita uživatelů
je v Tišnově stabilní co do počtu.
Intervenční centrum poskytuje bezprostřední i následnou psychologickou, zdravotní, sociální
a právní pomoc osobám ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob
obývajících společné obydlí. Sociální služba v intervenčním centru je poskytovaná jako služba
ambulantní, terénní nebo pobytová.57V kombinaci se sociálně – aktivizační službou pro
54

Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji, 2015, str. 137, dostupné na:
file:///C:/Users/oem/AppData/Local/Temp/Adresar+socialnich+sluzeb+v+JMK.pdf, cit. 28.8.2020
55
Tamtéž. str. 135 – 136, cit. 28.8.2020
56
Tamtéž. str. 135 – 136, cit. 28.8.2020
57
Tamtéž. str. 136, cit. 28.8.2020
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rodiny s dětmi pod SPONDEA o.p.s. jde o službu poskytující pomoc obětem domácího násilí
a danému rodinnému systému, pokud jsou přítomny děti.
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Tabulka č. 39 Ukazatele činnosti pobytových sociálních služeb se sídlem mimo ORP Tišnov v letech 2017 - 2019

Poskytovatel/sídlo

Registrovaná
sociální služba
působící ve SO
ORP Tišnov

Počet
klientů
ORP
Tišnov
2017

Počet
lůžkodnů
ORP
Tišnov
2017

Počet
klientů
ORP
Tišnov
2018

Počet
lůžkodnů
ORP
Tišnov
2018

Počet
klientů
ORP
Tišnov
2019

Počet
lůžkodnů
ORP
Tišnov
2019

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Rajhrad

Odlehčovací
služba
(pobytová
forma)

6

475

7

91

7

151

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita

Chráněné
bydlení Betany
Boskovice

0

0

1

365

2

516

Ve výše uvedené tabulce vidíme dvě pobytové sociální služby. První je odlehčovací služba
Diecézní charity Brno, Oblastní charity Rajhrad, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
kde v tabulce vidíme počty klientů a lůžkodnů v jednotlivých letech, jedná se o občany
z Tišnova a okolních obcí, kteří využívají odlehčovací službu zpravidla ve vztahu k hospicové
péči v závěru života zpravidla v návaznosti na hospitalizaci.
Druhou službou je Chráněné bydlení Betany Boskovice určené pro osoby s mentálním a
kombinovaným postižením, kde jsou evidováni dva klienti z obcí Lomnice a Březina.
2.4. Financování sociálních služeb v základní síti ORP Tišnov
Na následujících stránkách jsou uvedeny přehledně ve formě tabulek údaje o příjmech
jednotlivých sociálních služeb v letech 2017 – 2019 ve vztahu k jednotlivým zdrojům. Jsou
orientačně uvedeny i výše tzv. optimalizovaných (maximálních možných nákladů) dle
pravidel JMK pro příslušný kalendářní rok a samozřejmě reálné náklady dané sociální služby
v příslušném kalendářním roce ve vztahu k tzv. základním činnostem a registrovaným
úvazkům přímé a nepřímé péče u ambulantních a terénních služeb a lůžkodnů u pobytových
služeb.
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Zdroj KISSOS JMK a údaje OSV MěÚ Tišnov, cit. 20.8.2020 – 25.8.2020
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Tabulka č. 40 Pečovatelská služba Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace zdroje financování 2017 - 2019

Název hodnoty
Příjmy od klientů (bez příspěvku na péči) 60
Příspěvek na péči
Finanční podpora dle § 101a (MPSV)
Finanční podpora dle § 105 (JMK)
Jihomoravský kraj - dotace, dary
Příspěvek zřizovatele61
Obce - dotace, dary 62
Strukturální fondy EU
Příspěvek z ministerstva zdravotnictví a z RVKPP
Další veřejné zdroje (Úřad práce a jiné úřady)
Další výnosy - dary, příspěvky
Výnosy související s poskytováním sociální služby v
rozsahu stanoveném základními činnostmi
Optimalizované náklady služby v rozsahu základních
činností
Reálné náklady sociální služby v příslušném
kalendářním roce

2017
1 400 937,00 Kč

59

%
28,3%
0,0%
23,9%
4,5%
0,0%

2018
1 263 026,00 Kč

%
21,8%
0,0%
33,7%
3,2%
0,0%

2019
1 749 407,00 Kč

651 577,00 Kč

13,2%

678 853,00 Kč

11,7%

1 000 000,00 Kč

12,7%

1 487 000,00 Kč

30,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1 705 170,00 Kč

1 985 935,00 Kč

5 614,00 Kč

29,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

13 295,00 Kč

25,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%

100,0%

5 788 463,00 Kč

100,0%

7 893 357,00 Kč

100,0%

1 183 500,00 Kč
223 000,00 Kč

4 946 014,00 Kč

1 951 300,00 Kč
184 500,00 Kč

%
22,2%
0,0%
36,8%
3,0%
0,0%

2 900 900,00 Kč
236 800,00 Kč

7 020,00 Kč

7 469 280,00 Kč

6 894 720,00 Kč

9 033 120,00 Kč

4 870 194,00 Kč

5 712 634,00 Kč

8 035 249,00 Kč
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Zdroj KISSOS JMK, vlastní výpočty OSV MěÚ Tišnov, cit. 1.9.2020
Pro účely tohoto materiálu byly z nákladů i výnosů odečteny v jednotlivých letech částky připadající na nákup a prodej obědů, které činily 2,8 – 3,2 mil. Kč.
61
Řádek obsahuje uvedené částky, které byly příspěvkovou organizací použity k dofinancování činnosti pečovatelské služby v jednotlivých letech ze zdroje
obecného příspěvku zřizovatele. Jde o náklady související se zajištěním 24 hodinové péče na domě s pečovatelskou službou ve vztahu k počtu úvazků a výši dotací
v jednotlivých letech. Vidíme zřetelně růst osobních nákladů v daném období.
62
Řádek obsahuje uvedené částky, které byly určeny jako příspěvek zřizovatele na spolufinancování pečovatelské služby CSS Tišnov, p.o. v jednotlivých letech a
příspěvky třetích obcí v rámci II. kola spolufinancování v letech 2017 a 2018. Na rok 2019 se již vztahovala garance za +2,0 úvazky uhrazená jednorázově
zřizovatelem. Podobně jako v případě následujícím byl rok 2019 pro pečovatelské služby dotačně méně úspěšný.
60

61

Tabulka 41 Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov zdroje financování 2017 - 2019

Název hodnoty
Příjmy od klientů (bez příspěvku na péči)
Příspěvek na péči
Finanční podpora dle § 101a (MPSV)
Finanční podpora dle § 105 (JMK)
Jihomoravský kraj - dotace, dary
Příspěvek zřizovatele (příspěvkové organizace kraje,
příspěvkové organizace obce a organizační složky obce)
Obce - dotace, dary 64
Strukturální fondy EU
Příspěvek z ministerstva zdravotnictví a z RVKPP
Další veřejné zdroje (Úřad práce a jiné úřady)
Další výnosy - dary, příspěvky 65
Výnosy související s poskytováním sociální služby v
rozsahu stanoveném základními činnostmi

63

2017
1 253 976,00 Kč
0,00 Kč
2 003 800,00 Kč
197 300,00 Kč
0,00 Kč

%
29,9%
0,0%
47,8%
4,7%
0,0%

2018
1 211 300,00 Kč
0,00 Kč
2 652 700,00 Kč
187 300,00 Kč
0,00 Kč

%
25,0%
0,0%
54,8%
3,9%
0,0%

2019
1 264 809,00 Kč
0,00 Kč
2 769 600,00 Kč
229 900,00 Kč
0,00 Kč

%
23,1%
0,0%
50,6%
4,2%
0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

704 715,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
30 000,00 Kč

16,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%

791 965,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

16,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1 023 072,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
182 598,00 Kč

18,7%
0,0%
0,0%
0,0%
3,3%

4 189 791,00 Kč

100,0%

4 843 265,00 Kč

100,0%

5 469 979,00 Kč

100,0%

Optimalizované náklady služby v rozsahu základních
činností

5 649 696,00 Kč

5 215 104,00 Kč

5 939 424,00 Kč

Reálné náklady sociální služby v příslušném
kalendářním roce

4 289 473,00 Kč

4 951 798,00 Kč

5 475 738,00 Kč

63

Zdroj KISSOS JMK, vlastní výpočty OSV MěÚ Tišnov, cit. 1.9.2020
Řádek obsahuje dotace obcí, a to ze systému spolufinancování ORP Tišnov i obcí mimo ORP Tišnov, které danou službu v jednotlivých letech taktéž dotačně
podpořily.
65
V letech 2017 a zejména 2019 bylo nutné dofinancovat činnost pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov z darů získaných vlastní činností. Rok 2019 byl pro
pečovatelské služby dotačně méně úspěšný, což se projevilo právě v nutnosti dofinancování z darů.
64
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Tabulka č. 42 Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov zdroje financování 2017 - 2019

Název hodnoty
Příjmy od klientů (bez příspěvku na péči)
Příspěvek na péči
Finanční podpora dle § 101a (MPSV)
Finanční podpora dle § 105 (JMK)
Jihomoravský kraj - dotace, dary
Příspěvek zřizovatele (příspěvkové organizace kraje,
příspěvkové organizace obce a organizační složky obce)
Obce - dotace, dary 67
Strukturální fondy EU
Příspěvek z ministerstva zdravotnictví a z RVKPP
Další veřejné zdroje (Úřad práce a jiné úřady)
Další výnosy - dary, příspěvky
Výnosy související s poskytováním sociální služby v
rozsahu stanoveném základními činnostmi

66

2017
371 194,00 Kč
0,00 Kč
1 016 400,00 Kč
96 200,00 Kč
0,00 Kč

%
22,5%
0,0%
61,7%
5,8%
0,0%

2018
389 774,00 Kč
0,00 Kč
1 417 600,00 Kč
98 300,00 Kč
0,00 Kč

%
19,0%
0,0%
69,0%
4,8%
0,0%

2019
462 806,00 Kč
0,00 Kč
1 311 100,00 Kč
116 100,00 Kč
0,00 Kč

%
22,3%
0,0%
63,1%
5,6%
0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

143 016,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
20 000,00 Kč

8,7%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%

148 880,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

7,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

189 320,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

9,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1 646 810,00 Kč

100,0%

2 054 554,00 Kč

100,0%

2 079 326,00 Kč

100,0%

Optimalizované náklady služby v rozsahu základních
činností

2 471 040,00 Kč

2 280 960,00 Kč

2 280 960,00 Kč

Reálné náklady sociální služby v příslušném
kalendářním roce

1 647 267,00 Kč

2 055 032,00 Kč

2 079 521,00 Kč
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Zdroj KISSOS JMK, vlastní výpočty OSV MěÚ Tišnov, cit. 2.9.2020
Řádek obsahuje dotace obcí, a to ze systému spolufinancování ORP Tišnov i obcí mimo ORP Tišnov, které danou službu v jednotlivých letech taktéž dotačně
podpořily.
67

63
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Tabulka č. 43 Sociální rehabilitace Skryje Oblastní charity Tišnov zdroje financování 2017 - 2019

Název hodnoty
Příjmy od klientů (bez příspěvku na péči)
Příspěvek na péči
Finanční podpora dle § 101a (MPSV)
Finanční podpora dle § 105 (JMK)
Jihomoravský kraj - dotace, dary
Příspěvek zřizovatele (příspěvkové organizace kraje,
příspěvkové organizace obce a organizační složky obce)
Obce - dotace, dary
Strukturální fondy EU
Příspěvek z ministerstva zdravotnictví a z RVKPP
Další veřejné zdroje (Úřad práce a jiné úřady)
Další výnosy - dary, příspěvky69
Výnosy související s poskytováním sociální služby v
rozsahu stanoveném základními činnostmi

2017
0,00 Kč
0,00 Kč
1 184 500,00 Kč
101 500,00 Kč
0,00 Kč

%
0,0%
0,0%
79,2%
6,8%
0,0%

2018
0,00 Kč
0,00 Kč
1 404 200,00 Kč
95 300,00 Kč
0,00 Kč

%
0,0%
0,0%
78,2%
5,3%
0,0%

2019
0,00 Kč
0,00 Kč
1 528 400,00 Kč
113 900,00 Kč
0,00 Kč

%
0,0%
0,0%
77,9%
5,8%
0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

209 840,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

14,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

284 064,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
11 624,00 Kč

15,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%

297 673,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
21 552,00 Kč

15,2%
0,0%
0,0%
0,0%
1,1%

1 495 840,00 Kč

100,0%

1 795 188,00 Kč

100,0%

1 961 525,00 Kč

100,0%

Optimalizované náklady služby v rozsahu základních
činností

1 982 760,00 Kč

2 272 920,00 Kč

2 079 480,00 Kč

Reálné náklady sociální služby v příslušném
kalendářním roce 70

1 572 540,00 Kč

1 795 830,00 Kč

1 962 076,00 Kč
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Zdroj KISSOS JMK, vlastní výpočty OSV MěÚ Tišnov, cit. 3.9.2020
V letech 2018 a 2019 bylo nutné dofinancovat činnost sociální rehabilitace Oblastní charity Tišnov z darů získaných vlastní činností
70
Reálné náklady sociální rehabilitace je nutné vždy uvažovat v přímé souvislosti s náklady chráněného bydlení, neboť daná služba pracuje převážně s klienty
chráněného bydlení.
69

64

Tabulka č. 44 Chráněné bydlení Skryje Oblastní charity Tišnov zdroje financování 2017 - 2019

Název hodnoty
Příjmy od klientů (bez příspěvku na péči)
Příspěvek na péči
Finanční podpora dle § 101a (MPSV)
Finanční podpora dle § 105 (JMK)
Jihomoravský kraj - dotace, dary
Příspěvek zřizovatele (příspěvkové organizace kraje,
příspěvkové organizace obce a organizační složky obce)
Obce - dotace, dary
Strukturální fondy EU
Příspěvek z ministerstva zdravotnictví a z RVKPP
Další veřejné zdroje (Úřad práce a jiné úřady)
Další výnosy - dary, příspěvky 72
Výnosy související s poskytováním sociální služby v
rozsahu stanoveném základními činnostmi

71

2017
1 339 529,00 Kč

%
39,6%
0,0%
34,3%
6,4%
0,0%

1 161 900,00 Kč
215 600,00 Kč

2018
1 351 618,00 Kč

%
32,0%
0,0%
56,4%
5,1%
0,0%

2 381 600,00 Kč
214 900,00 Kč

0,0%
195 190,00 Kč

2019
1 303 428,00 Kč

%
29,0%
0,0%
56,4%
5,4%
0,0%

2 533 300,00 Kč
240 600,00 Kč

0,0%
272 174,00 Kč

472 641,00 Kč

5,8%
0,0%
0,0%
0,0%
14,0%

3 384 860,00 Kč

100,0%

0,0%
256 673,00 Kč

6 000,00 Kč

6,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

157 758,00 Kč

5,7%
0,0%
0,0%
0,0%
3,5%

4 226 292,00 Kč

100,0%

4 491 759,00 Kč

100,0%

Optimalizované náklady služby v rozsahu základních
činností 73

3 613 500,00 Kč

6 022 500,00 Kč

6 424 000,00 Kč

Reálné náklady sociální služby v příslušném
kalendářním roce

3 505 394,00 Kč

4 344 884,00 Kč

4 520 815,00 Kč
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Zdroj KISSOS JMK, vlastní výpočty OSV MěÚ Tišnov, cit. 3.9.2020
Služba je vysoce dofinancovávána z darů získaných vlastní činností.
73
Chráněné bydlení Skryje je svým počtem 11 lůžek dle typologie pravidel JMK malokapacitním zařízením, v roce 2018 došlo k navýšení max. možných
(optimalizovaných) nákladů, zařízení se svými reálnými náklady drží pod těmito náklady, a to taktéž z toho důvodu, že denní aktivity z velké části zajišťuje sociální
rehabilitace. Součtem reálných nákladů těchto dvou služeb dosáhneme cca. hodnoty optimalizovaných nákladů chráněného bydlení.
72

65
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Tabulka č. 45 Poradna Porta Oblastní charity Tišnov zdroje financování 2017 - 2019

Název hodnoty
Příjmy od klientů (bez příspěvku na péči)
Příspěvek na péči
Finanční podpora dle § 101a (MPSV)
Finanční podpora dle § 105 (JMK)
Jihomoravský kraj - dotace, dary
Příspěvek zřizovatele (příspěvkové organizace kraje,
příspěvkové organizace obce a organizační složky obce)
Obce - dotace, dary 75
Strukturální fondy EU
Příspěvek z ministerstva zdravotnictví a z RVKPP
Další veřejné zdroje (Úřad práce a jiné úřady)
Další výnosy - dary, příspěvky
Výnosy související s poskytováním sociální služby v
rozsahu stanoveném základními činnostmi

2017
0,00 Kč
0,00 Kč
408 200,00 Kč
28 800,00 Kč
0,00 Kč

%
0,0%
0,0%
78,3%
5,5%
0,0%

2018
0,00 Kč
0,00 Kč
464 400,00 Kč
22 500,00 Kč
0,00 Kč

%
0,0%
0,0%
58,7%
2,8%
0,0%

2019
0,00 Kč
0,00 Kč
391 100,00 Kč
25 700,00 Kč
0,00 Kč

%
0,0%
0,0%
52,7%
3,5%
0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

24 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
60 134,00 Kč

4,6%
0,0%
0,0%
0,0%
11,5%

52 900,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
251 960,00 Kč

6,7%
0,0%
0,0%
0,0%
31,8%

105 700,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
219 730,00 Kč

14,2%
0,0%
0,0%
0,0%
29,6%

521 134,00 Kč

100,0%

791 760,00 Kč

100,0%

742 230,00 Kč

100,0%

Optimalizované náklady služby v rozsahu základních
činností

528 528,00 Kč

528 528,00 Kč

528 528,00 Kč

Reálné náklady sociální služby v příslušném
kalendářním roce 76

526 489,00 Kč

1 189 732,00 Kč

742 561,00 Kč
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Zdroj KISSOS JMK, vlastní výpočty OSV MěÚ Tišnov, cit. 4.9.2020
V letech 2017 – 2019 dle pravidel JMK rostlo doporučené procento spolufinancování tohoto typu odborného poradenství z 5% na 10% a následně na 20%.
Adekvátně tomuto faktu rostla výše dotace ze strany města Tišnova, které spolufinancování zajišťuje v rámci I. kola dotačního programu.
76
Reálné náklady sociální služby vysoce převyšují maximální možné s ohledem na úvazky v základní síti zejména z toho důvodu, že pokrývají mzdy právníků
poskytujících služby odborného poradenství. Daná služba je pak ve vysokých částkách dofinancovávána z darů získaných vlastní činností.
75
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Tabulka č. 46 Nízkoprahové zařízení Klub Čas Oblastní charity Tišnov zdroje financování 2017 - 2019

Název hodnoty
Příjmy od klientů (bez příspěvku na péči)
Příspěvek na péči
Finanční podpora dle § 101a (MPSV)
Finanční podpora dle § 105 (JMK)
Jihomoravský kraj - dotace, dary
Příspěvek zřizovatele (příspěvkové organizace kraje,
příspěvkové organizace obce a organizační složky obce)
Obce - dotace, dary 78
Strukturální fondy EU
Příspěvek z ministerstva zdravotnictví a z RVKPP
Další veřejné zdroje (Úřad práce a jiné úřady)
Další výnosy - dary, příspěvky 79
Výnosy související s poskytováním sociální služby v
rozsahu stanoveném základními činnostmi

2017
0,00 Kč
0,00 Kč
1 544 400,00 Kč
133 400,00 Kč
0,00 Kč

%
0,0%
0,0%
73,8%
6,4%
0,0%

2018
0,00 Kč
0,00 Kč
1 755 200,00 Kč
103 100,00 Kč
0,00 Kč

%
0,0%
0,0%
75,1%
4,4%
0,0%

2019
0,00 Kč
0,00 Kč
1 430 400,00 Kč
120 800,00 Kč
0,00 Kč

%
0,0%
0,0%
62,8%
5,3%
0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

365 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
50 000,00 Kč

17,4%
0,0%
0,0%
0,0%
2,4%

455 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
23 031,00 Kč

19,5%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%

701 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
24 522,00 Kč

30,8%
0,0%
0,0%
0,0%
1,1%

2 092 800,00 Kč

100,0%

2 336 331,00 Kč

100,0%

2 276 722,00 Kč

100,0%

Optimalizované náklady služby v rozsahu základních
činností 80

2 430 480,00 Kč

2 786 160,00 Kč

2 252 640,00 Kč

Reálné náklady sociální služby v příslušném
kalendářním roce

2 106 533,00 Kč

2 507 278,00 Kč

2 277 371,00 Kč
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Zdroj KISSOS JMK, vlastní výpočty OSV MěÚ Tišnov, cit. 4.9.2020
Základní spolufinancování této služby zajišťuje město Tišnov a Městys Lomnice, kdy částky v jednotlivých letech mohou obsahovat i dílčí dotace jiných obcí. Výše
dotace rostla dle zvyšujících se doporučených procent spolufinancování obcí dle pravidel JMK v letech 2017 – 2019 z 10% na 20% a následně na 30%.
79
Služba je pravidelně dofinancován na z darů získaných vlastní činností.
80
V letech 2017 – 2019 se v systému JMK hledala úroveň optimálního stropu nákladů daného typu služby. Vidíme poměrně rozsáhlé výkyvy nastavení tohoto
stropu v jednotlivých letech.
78
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Tabulka č. 47 Domov pro seniory - Domov sv. Alžběty zdroje financování 2017 - 2019

Název hodnoty
Příjmy od klientů (bez příspěvku na péči)
Příspěvek na péči
Finanční podpora dle § 101a (MPSV)
Finanční podpora dle § 105 (JMK)
Jihomoravský kraj - dotace, dary
Příspěvek zřizovatele (příspěvkové organizace kraje,
příspěvkové organizace obce a organizační složky obce)
Obce - dotace, dary
Strukturální fondy EU
Příspěvek z ministerstva zdravotnictví a z RVKPP
Další veřejné zdroje (Úřad práce a jiné úřady)
Další výnosy - dary, příspěvky
Výnosy související s poskytováním sociální služby v
rozsahu stanoveném základními činnostmi

2017
5 147 335,00 Kč
5 699 111,00 Kč
2 918 100,00 Kč
886 900,00 Kč
0,00 Kč

%
31,3%
34,6%
17,7%
5,4%
0,0%

2018
5 080 241,00 Kč
5 953 921,00 Kč
4 874 000,00 Kč
791 200,00 Kč
0,00 Kč

%
27,1%
31,8%
26,0%
4,2%
0,0%

2019
5 453 004,00 Kč
5 900 448,00 Kč
5 361 000,00 Kč
861 000,00 Kč
0,00 Kč

%
27,8%
30,0%
27,3%
4,4%
0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

0,00 Kč

0,0%

935 273,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
85 904,00 Kč
779 700,00 Kč

5,7%
0,0%
0,0%
0,5%
4,7%

1 034 460,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
89 516,00 Kč
910 016,26 Kč

5,5%
0,0%
0,0%
0,5%
4,9%

1 170 440,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
893 697,00 Kč

6,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,6%

16 452 323,00 Kč

100,0%

18 733 354,26 Kč

100,0%

19 639 589,00 Kč

100,0%

Optimalizované náklady služby v rozsahu základních
činností bez zdravotnického personálu
Reálné náklady sociální služby v příslušném
kalendářním roce v rozsahu základních činností bez
zdravotnického personálu
Reálné náklady sociální služby v příslušném
kalendářním roce v rozsahu základních činností se
zdravotnickým personálem

81

81

14 782 500,00 Kč

18 067 500,00 Kč

18 888 750,00 Kč

15 668 421,00 Kč

17 914 281,00 Kč

19 757 495,00 Kč

17 644 349,00 Kč

20 648 647,00 Kč

22 240 222,00 Kč

Zdroj KISSOS JMK, vlastní výpočty OSV MěÚ Tišnov, cit. 5.9.2020
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U Domova sv. Alžběty se zastavíme, neboť zde je zapotřebí podrobnější komentář. Jedná se
o domov pro seniory, který eviduje příjmy od klientů na tzv. byt a stravu samostatně od
příjmů z příspěvku na péči, který náleží zařízení celý ze zákona. Důchod klienta je poté také
příjmem zařízení kromě 15%, které ze zákona zůstávají klientovi na úhradu dalších potřeb.
Kromě personálu přímé péče (pečovatelky), který je financován z dotací sociálních služeb
(viz. výše) zahrnuje domov pro seniory také zdravotnický personál, který je financován
z veřejného zdravotního pojištění. Zkušenosti jsou takové, že zdravotní pojišťovny platí se
zpožděním, cílovou částku za odvedenou péči pak dorovnávají až v březnu/dubnu
následujícího roku, a to je problém s cashflow, které zařízení musí řešit jak jinak u neziskové
organizace než díky darům získaným vlastní činností. Dle informací zařízení úroveň
zdravotnické péče v zařízení je na dané úrovni právě díky darům, protože zdravotní
pojišťovny nekryjí vše, co klienti ve skutečnosti potřebují. Zřizovatelem je Kongregace
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, úkolem
zařízení je v rámci svého zaměření poskytnout péči potřebným duchovním a členům řádů.
Domov sv. Alžběty hradí řádu jakožto svému zřizovateli nájem, který z daného splácí úvěr,
který byl pro účely daného zařízení čerpán, kdy zřizovatel následně hradí potřebné
významnější opravy a investice. Na výše uvedené tabulce můžeme vidět, jak se výše
optimalizovaných (max. možných) nákladů v rámci systému JMK hledala. Markantní je nárůst
mezi rokem 2017 a 2018, kdy rok 2017 byl z pohledu pobytových zařízení výrazně dotačně
podfinancován. V tabulce poté můžeme vidět jaké jsou reálné náklady bez a se
zdravotnickým personálem. Často kladenou otázkou je nákladnost pobytové péče o seniora,
k orientační částce můžeme dospět tak, že náklady za kalendářní rok vydělíme počtem lůžek
v zařízení a pro lepší představu vydělíme dané číslo ještě 12 měsíci. V tomto případě
můžeme říci, že průměrné měsíční náklady na jedno lůžko činily v daném zařízení v roce
2019 částku 41 185,--Kč. Pobytovému zařízení pro seniory se věnujeme velmi detailně také
z toho důvodu, že v kapitole věnované potřebám občanů ORP Tišnov se setkáme s údaji
o poptávce občanů ORP Tišnov směrem k pobytovým zařízením v JMK (domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením) a zjistíme, že
poptávka občanů z ORP Tišnov po pobytových službách je ve srovnání s jinými ORP výrazně
vyšší,82 což nás již nyní nemůže tolik překvapovat při znalosti výše uvedených údajů o počtu
čekatelů směrem k zařízení Domova sv. Alžběta, o který je mezi občany ORP Tišnov velká
poptávka. Cílem spolupráce se zařízením je dospět do takového stavu, aby podíl občanů
ORP Tišnov byl v tomto zařízení co nejvyšší, neboť tato strategie zcela odpovídá zjevné
poptávce občanů ORP Tišnov.

82

Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021 – 2023, str. 28 – 29,
cit. 10.10.2020, dostupné na: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415703&TypeID=2
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Společné charakteristiky analýzy zdrojů financování sociálních služeb se sídlem v ORP
Tišnov v letech 2017 - 2019
Vidíme, že sociální služby se sídlem v ORP Tišnov v letech 2017 – 2019 nedosáhly velmi často
reálně maximálních možných nákladů.Některé sociální služby to neplánovaly, jiné na tyto
nálady skrze reálnou výši dotací nedosáhly.83
Klíčová je dotace MPSV ČR přerozdělovaná Jihomoravským krajem na základě Pravidel
o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje, která je zpravidla nyní
stavována na dva roky dopředu a meziročně zpravidla aktualizována. Z výše uvedených
tabulek vidíme, že kromě dotace MPSV ČR jsou z hlediska výše jsou v součtu důležité dotace
obcí, z hlediska výše dotace JMK je proti těmto zdrojům o poznání nižší. JMK financuje jako
své příspěvkové organizace síť pobytových sociálních služeb, které jsou bez omezení
dostupné všem občanům JMK, tyto služby nejsou přímo spolufinancovány obcemi, obce se
však na spolufinancování podílejí nepřímo tím, že plní úlohu spolufinancování v doporučené
procentní výši k dalším sociálním službám. Pokud by pobytová zařízení byla kompletně
financována z krajské úrovně i za cenu zvýšení spolufinancování obcí vůči ostatním
druhům služeb, odpadla by pracná a často nedůstojná diskuse o trvalých pobytech občanů
v těchto zařízeních a obtíže skrze spolufinancování na úrovni obcí.
Z analýzy zdrojů financování z let 2017 – 2019 vyplývá, že bez příspěvku zřizovatele
(pečovatelská služba CSS Tišnov, p.o. ve vazbě na 24hodinovou dostupnost péče v domě
s pečovatelskou službou) a bez darů získaných vlastní činností v případě nestátních
neziskových organizací (Oblastní charita Tišnov a Domov sv. Alžběty), by sociální služby
nemohly fungovat v takovém rozsahu a na takové úrovni, jak je tomu v současnosti.
Samotné výsledky mechanických dotačních řízení neodpovídají nákladům, navíc dochází ke
snížení poskytnutých dotací alokováním nižších prostředků např. i na úrovni rozpočtů obcí
proti plánu (viz. následující stránky) a teoretickým modelům financování. Tyto prostředky
pak reálně chybí.
V letech 2017 – 2019 u všech sociálních služeb rostly osobní náklady. Příspěvková
organizace se ze zákona řídí platovými tabulkami, které byly opakovaně zvyšovány.
Neziskové organizace se v rámci možností snažily držet krok ve svých mzdách
s příspěvkovými organizacemi, aby si udržely personál. Všechny sociální služby poté
v uplynulých letech řešily nedostatek kvalifikovaného personálu především v oblasti přímé
péče ve vztahu k uvolněným pozicím a při zástupech za dlouhodobé nemocenské. Obraz
odpovídal obecně známé situaci na trhu práce v podmínkách ekonomické konjunktury.
Sociální služby si tak kvalifikované pracovníky spíše přetahovaly.
Zvýšené osobní náklady vedly také ke zvyšování úhrad za poskytované služby. Během čtyř
let pečovatelské služby z původních 80 - 90,--Kč v roce 2019 ustálily svoje ceny za hodinu
83

Je zapotřebí zopakovat, že optimalizované náklady jsou tzv. max. možné náklady skrze počet úvazků přímé
péče či počet lůžek, kdy jejich výše je stanovována ze strany Jihomoravského kraje prostřednictvím normativů
na úvazek či lůžko. Výše těchto normativů představuje jednoduše řečeno představu o průměrných nákladech
dle daného druhu služby.
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péče na maximu povoleného vyhláškou č. 505/2006 Sb., tj. na 130,--Kč. Dané souviselo
s navýšením příspěvku na péči ve III. a IV. stupni v polovině roku 2019, což se pro změnu
výrazně dotklo dostupnosti služeb pro klienty s I. a II. stupněm příspěvku na péči, kteří
pečovatelskou službu využívali. Navýšení příspěvku na péči se netýkalo těch klientů, kteří
jsou umístěni v pobytových zařízeních sociálních služeb, pro tyto zůstal příspěvek na péči ve
stejné výši, neboť stát chtěl podpořit neformální pečující osoby v domácnostech zvýšením
reálné hodnoty příspěvku na péči. Dané pochopitelně souvisí i se záměrem snížit tlak na
nákladné pobytové sociální služby zvýšenou motivací k domácí péči. Tam, kde v tabulkách
nevidíme v příjmech od klientů žádné hodnoty se jedná ze zákona o bezplatné sociální
služby pro klienty, které jsou zcela závislé na příjmech z veřejných rozpočtů a darech.
Nejvyšší nárůst v procentech spolufinancování ze strany obcí zaznamenaly sociální služby
nízkoprahové zařízení sociálních služeb pro děti a mládež a odborné sociální poradenství
pokud není primárně zaměřeno na poruchy příjmu potravy nebo domácí násilí. JMK vychází
z úvahy, že jde o regionální služby, u kterých mají obce jasno, zda tyto služby chtějí či
nechtějí, případně v jakém rozsahu, proto model předpokládá nejvyšší procenta
spolufinancování ze strany obcí.
2.5. Spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov
V souvislosti se změnami financování sociálních služeb, ke kterým došlo v roce 2015
převedením kompetencí přerozdělování finančních prostředků dle pravidel veřejné finanční
podpory EU došlo v ORP Tišnov k diskusi a od roku 2016 vytvoření jednotného systému
spolufinancování sociálních služeb ORP Tišnov.
Systém je založen na dvoukolovém dotačním programu, který každý rok vyhlašuje Město
Tišnov. V rámci I. kola dotačního programu město Tišnov uhradí sociálním službám za práci
odvedenou ve prospěch občanů s trvalým pobytem v městě Tišnově. Dotace jsou vypočteny
dle ukazatelů rozhodného období s limity danými plánovanými výdaji sociálních služeb,
nejvýše však optimalizovanými (maximálním možnými náklady) stanovenými normativy
pravidel JMK. Pečovatelskou službu svojí příspěvkové organizace v rámci první splátky
příspěvku zřizovatele podpoří taktéž částkou vypočtenou dle stejných pravidel, jako je tomu
u ostatních sociálních služeb. V rámci II. kola dotačního programu jsou poté rozděleny
finanční prostředky, které na základě smluv o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb a zajištění dotačního programu shromáždilo město Tišnov na úhradu služeb
vykonaných pro občany s trvalým pobytem z obcí ORP Tišnov mimo město Tišnov, kdy
plánované výdaje jsou předem vypočteny a rozděleny mezi jednotlivé obce dle kritéria počtu
obyvatel dané obce k 1.1. příslušného kalendářního roku. Výhodnou daného dotačního
programu je, že poskytovatelé sociálních služeb se sídlem v obcích ORP Tišnov či
poskytovatelé dojíždějící do ORP Tišnov či poskytující další služby mimo region občanům ORP
Tišnov nemusejí podávat desítky žádostí na jednotlivé obce, tyto obce nemusejí tyto žádosti
administrovat, uzavírat desítky smluv, sociální služby pak nemusí administrovat desítky
dotačních vyúčtování jednotlivým obcím často na velmi nízké částky, které by však v součtu
dané službě chyběly. Každá obec uzavře s městem Tišnovem jednu smlouvu ročně a obdrží
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na začátku následujícího roku závěrečnou zprávu o získaných a vynaložených prostředcích.
Každý poskytovatel podá jednu žádost na I. a II. kolo na město Tišnov a poté tyto
prostředky pro I. a II. kolo vyúčtuje. Tímto se výrazně snížila byrokratická zátěž obcí
a poskytovatelů sociálních služeb. Bylo dosaženo přehlednosti požadovaných
a vynaložených prostředků, které je takto možné z úrovně ORP Tišnov řídit.
Systém spolufinancování je solidární, a to na úrovni obcí, neboť výše příspěvků je
stanovena velikostí obce, kdy se vychází z principu, že větší obce mají vyšší
pravděpodobnost, že budou jejich občané čerpat sociální služby, dále pak že tyto obce
pomohou menším obcím. Aby bylo dosaženo přijatelných částek pro obce I. typu, s ohledem
na počet občanů město Tišnov hradí v rámci II. kola svým zapojením s ohledem na poměr
počtu obyvatel města Tišnova a ostatních obcí cca. 1/3 nákladů, které se vztahují k práci
odvedené pro občany obcí I. typu ORP Tišnov. Z pravidla mechanického výpočtu je poté
vyňaty částky hrazené obcemi do systému na základě specifického zájmu, tj. obce, které mají
na svém území zařízení sociálních služeb. Jsou to obce Skryje, obec Nelepeč – Žernůvka,
Lomnice, které hradí do sytému částky dohodnuté, nikoliv vypočtené dle počtu obyvatel (viz.
tabulka níže), čímž deklarují svůj specifický zájem na daném zařízení sociálních služeb. Na
úrovni sociálních služeb je systém solidární v tom smyslu, že sociální služby se dělí
o prostředky shromážděné v rámci II. kola dotačního programu poměrem dle velikosti svého
rozpočtu, zároveň však případné ztráty dané snížením příspěvků ze strany obcí odpovídají
tomuto poměru.
Tabulka č. 48 Příspěvky obcí do systému spolufinancování sociálních služeb ORP Tišnov 2017 - 2020
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Plán 2017

Schválené
částky
2017

Plán 2018

Schválené
částky
2018

Plán 2019

Schválené
částky
2019

Plán 2020

Schválené
částky
2020

Běleč

11 200,00

11 200,00

11 600,00

11 600,00

15 200,00

15 200,00

13 300,00

13 300,00

Borač

24 000,00

Název obce

20 700,00

20 700,00

21 700,00

21 700,00

27 000,00

27 000,00

24 000,00

Borovník

6 000,00

6 000,00

6 100,00

6 100,00

7 600,00

7 600,00

7 000,00

7 400,00

Braníškov

11 600,00

11 573,87

11 400,00

11 400,00

15 000,00

14 966,91

13 400,00

13 409,00

Brumov

13 800,00

5 000,00

14 800,00

5 000,00

19 300,00

5 000,00

16 900,00

8 450,00

Březina

18 300,00

18 305,62

19 500,00

19 500,00

25 300,00

25 300,00

22 200,00

22 205,00

Bukovice

4 000,00

4 000,00

4 600,00

4 600,00

5 900,00

5 900,00

5 200,00

5 200,00

Černvír

8 800,00

8 857,56

9 200,00

9 200,00

11 700,00

11 700,00

10 500,00

10 449,00

Deblín

61 600,00

61 648,59

64 200,00

64 183,53

81 300,00

81 300,00

72 200,00

72 200,00

Dolní Loučky

73 000,00

73 000,00

76 300,00

76 300,00

98 200,00

98 200,00

86 400,00

86 400,00

Doubravník

48 600,00

48 600,00

51 600,00

51 600,00

66 000,00

66 000,00

58 400,00

58 400,00

7 000,00

7 500,00

7 500,00

9 400,00

9 400,00

Drahonín

7 000,00

Drásov

97 000,00

10 000,00 104 100,00

Heroltice

11 900,00

11 816,12

Hluboké Dvory

12 800,00

10 000,00 138 800,00
12 799,78

16 600,00

8 600,00

8 600,00

10 000,00 127 000,00

10 000,00

14 900,00

14 851,00

16 600,00

4 800,00

4 783,08

5 300,00

5 292,22

6 400,00

6 400,00

6 000,00

6 000,00

Horní Loučky

17 500,00

17 500,00

18 500,00

18 500,00

23 600,00

23 600,00

21 900,00

21 900,00

Hradčany

37 400,00

37 437,94

39 600,00

39 600,00

50 300,00

50 300,00

45 200,00

45 200,00

Kaly

15 600,00

15 600,00

16 800,00

16 800,00

21 400,00

21 400,00

19 300,00

19 300,00

Katov

14 000,00

13 995,00

14 800,00

14 800,00

19 300,00

19 300,00

17 500,00

17 500,00
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Zdroj evidence Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov, cit. 5.9.2020

72

Křiţínkov

11 900,00

11 869,12

Kuřimská Nová Ves

7 000,00

7 000,00

7 200,00

7 200,00

9 500,00

9 500,00

9 100,00

9 100,00

Kuřimské Jestřabí

9 100,00

9 100,00

10 500,00

10 500,00

13 200,00

13 200,00

12 300,00

12 300,00

Laţánky

42 300,00

42 339,12

44 700,00

44 737,71

56 100,00

56 100,00

48 800,00

48 800,00

Lomnice

171 600,--

171 600,-- 200 800,00

Lomnička

30 800,00

30 800,00

32 600,00

32 600,00

41 200,00

41 200,00

37 100,00

37 100,00

2 700,00

3 000,00

2 700,00

3 000,00

3 600,00

3 600,00

3 300,00

3 300,00

Malhostovice

56 900,00

10 000,00

59 000,00

15 000,00

75 200,00

10 000,00

66 800,00

10 000,00

Maršov

29 300,00

29 300,00

31 100,00

29 300,00

40 500,00

29 300,00

35 600,00

29 300,00

Nedvědice

78 900,00

78 900,00

82 500,00

82 500,00

104 100,--

82 500,00

92 800,00

92 800,00

Nelepeč-Ţernůvka

80 000,00

80 000,00

85 700,00

85 661,44

97 300,00

97 300,00

96 000,00

96 000,00

Níhov

13 000,00

13 000,00

13 900,00

13 900,00

17 900,00

17 900,00

16 400,00

16 400,00

7 000,00

5 000,00

7 100,00

5 000,00

8 700,00

8 700,00

7 900,00

7 900,00

18 800,00

18 778,02

19 800,00

19 800,00

25 300,00

25 300,00

22 400,00

22 400,00

Lubné

Ochoz u Tišnova
Olší

12 600,00

12 600,00

16 500,00

16 500,00

15 800,00

15 800,00

200 800,-- 298 200,00 298 200,00 294 300,00 294 300,00

8 600,00

8 562,30

7 500,00

7 500,00

9 600,00

9 600,00

8 300,00

8 300,00

Pernštejnské Jestřabí

10 200,00

10 200,00

10 700,00

10 700,00

14 000,00

14 000,00

12 900,00

12 900,00

Předklášteří

85 300,00

85 300,00

89 000,00

89 000,00

112 300,--

112 300,--

97 600,00

97 600,00

Rašov

13 600,00

13 600,00

14 200,00

14 125,00

17 800,00

17 800,00

16 400,00

16 400,00

Rohozec

13 700,00

13 700,00

14 400,00

14 400,00

18 000,00

14 700,00

15 900,00

15 900,00

4 300,00

4 300,00

4 600,00

4 600,00

5 800,00

5 800,00

5 200,00

5 200,00

Osiky

Rojetín
Řikonín

2 500,00

0,00

2 600,00

0,00

3 100,00

3 100,00

3 200,00

3 200,00

Sentice

35 800,00

35 800,00

37 500,00

37 500,00

48 400,00

40 000,00

43 700,00

40 000,00

Skalička

9 000,00

9 000,00

9 700,00

9 700,00

12 200,00

0,00

10 800,00

0,00

Skryje

68 800,00

68 800,00

73 600,00

73 600,00

84 700,00

84 700,00

83 500,00

83 500,00

Strhaře

7 000,00

7 000,00

7 500,00

0,00

9 400,00

9 400,00

9 200,00

9 200,00

25 500,00

5 000,00

26 700,00

5 000,00

34 800,00

5 000,00

30 100,00

5 000,00

7 000,00

7 000,00

7 100,00

7 100,00

8 900,00

8 900,00

8 200,00

8 200,00

Šerkovice

15 200,00

15 235,00

17 100,00

17 100,00

23 900,00

23 900,00

22 000,00

22 017,00

Štěpánovice

29 200,00

10 000,00

30 400,00

15 000,00

40 000,00

15 000,00

36 000,00

20 000,00

Tišnov

537 400,--

537 400,--

565 000,--

565 000,--

718 300,--

718 300,--

640 800,-- 651 800,-85

Tišnovská Nová Ves

5 400,00

5 400,00

5 500,00

5 500,00

7 100,00

7 100,00

6 100,00

Újezd u Tišnova

7 900,00

7 900,00

8 000,00

8 000,00

10 100,00

10 100,00

8 900,00

8 900,00

13 400,00

5 000,00

14 500,00

5 000,00

18 900,00

10 000,00

16 600,00

10 000,00

Svatoslav
Synalov

Unín
Úsuší

6 100,00

8 100,00

8 100,00

8 400,00

8 400,00

10 400,00

10 400,00

9 100,00

9 100,00

Vohančice

11 100,00

10 000,00

11 600,00

11 600,00

15 300,00

15 278,72

13 800,00

15 000,00

Vratislávka

5 500,00

5 500,00

6 200,00

6 200,00

7 800,00

7 800,00

6 700,00

6 700,00

Všechovice

14 200,00

14 200,00

15 700,00

15 700,00

20 600,00

20 600,00

18 500,00

18 500,00

4 000,00

0,00

4 200,00

0,00

5 700,00

5 700,00

4 900,00

4 900,00

21 900,00

21 907,69

22 800,00

22 800,00

28 800,00

28 800,00

25 200,00

25 225,00

Zhoř
Ţďárec
Ţelezné

27 000,00

27 000,00

28 300,00

28 300,00

36 900,00

36 900,00

33 400,00

33 400,00

Celkem

2 033 700,--

1 833 609,--

2 163 400,--

1 950 899,--

2 788 400,--

2 459 645,--

2 535 500,--

2 297 306,--

100,00%

90,16%

100,00%

90,18%

100,00%

88,21%

100,00%

90,61%

Plán x realita
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Částka spoluúčasti města Tišnova v II. kole je vyšší proti plánu o vratku dotace z roku 2018, která byla dle
smlouvy s obcemi I. typu uhrazena v roce 2020 a o tuto částku byla již při plánování snížena spoluúčast těchto
obcí pro rok 2020.
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Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, do systému s podařilo v jednotlivých letech zapojit
bezmála všechny obce. Jednotlivé případy v prvních letech, kdy obec nepřispěla do systému
v žádné míře se týkala toho, že zejména menší obce opomněly danou záležitost projednat.
Jednotlivé obce jsou suverénní v tom, kolik do systému spolufinancování poskytnou, obce
mají z města Tišnova pro tyto účely k dispozici statistické údaje o tom, kolik reálně jejich
občané dle trvalého pobytu od jednotlivých sociálních služeb čerpaly péče. Některé obce,
zejména ty větší v situacích, kdy nečerpají vyšší objemy péče, částky do systému
spolufinancování snižují. Celkově má však systém v poměru plánovaných příjmů a reálných
příjmů vysokou úspěšnost, která se pohybuje v průměru na téměř 90% získání
plánovaných prostředků.Jedinou obcí, která v posledních dvou letech na základě svého
rozhodnutí stojí zcela mimo tento systém je obec Skalička.
Prostředky získané ve spolupráci s obcemi I. typu pro účely II. kola dotačního programu a
přístup jednotlivých obcí v otázce dodržení doporučené částky v rámci spolufinancování či
snížení dané částky, je ukazatelem toho, jaká je reálná možnost na získání potřebného
spolufinancování ve vztahu k případné nové sociální službě zřízené v ORP Tišnov, jejíž
kapacita by musela být garantována spolufinancováním ze strany obcí. Solidární systém je
schopen pojmout navýšení úvazků některé ze sociálních služeb, je schopen se, jak je patrné
z dat, adaptovat na růst platů/mezd v horizontu tří let postupně, systém však není schopen
bez detailního předchozího vyjednávání pojmout vznik nové sociální služby.
Již nyní některé střední a velké obce pravidelně snižují svůj příspěvek, což naznačuje, že již
současné částky atakují hranici, kterou vidí obce jako legitimní výdaj do oblasti sociálních
služeb. Domníváme se, že každý nový projekt nové sociální služby musí být předem detailně
diskutován s obcemi I. typu a musel by být získán převážný souhlas s dopady vzniku nové
sociální služby na výši příspěvků obcí. V opačném případě by nová sociální služba musela být
čistě v režii města Tišnova.
Následující tabulka obsahuje přehled finančních prostředků poskytnutých příspěvkové
organizaci a třetím subjektům v rámci I. a II. kola dotačního programu v letech 2019 – 2020.
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Tabulka č. 49 Dotace sociální služby ORP Tišnov 2017 - 2020

86

2017

2018

2019

2020

Služba

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

Paspoint,z.ú.,

Sociální
rehabilitace

0 Kč

0 Kč

0 Kč

11 500 Kč

1 500 Kč

11 700 Kč

43 848 Kč

31 100 Kč

Paspoint,z.ú.,

Osobní
asistence

0 Kč

15 500 Kč

0 Kč

3 900 Kč

0 Kč

1 900 Kč

0 Kč

0 Kč

Dotyk II., o.p.s.

Raná péče

0 Kč

0 Kč

0 Kč

4 100 Kč

0 Kč

5 700 Kč

2 976 Kč

12 900 Kč

Dotyk II., o.p.s.

Sociální
rehabilitace

0 Kč

10 900 Kč

0 Kč

11 200 Kč

0 Kč

2 200 Kč

0 Kč

17 500 Kč

Raná péče

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

23 900 Kč

26 800 Kč

19 291 Kč

45 500 Kč

Pečovatelská
služba

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

27 400 Kč

0 Kč

0 Kč

Odlehčovací
služba

0 Kč

0 Kč

18 900 Kč

25 500 Kč

13 700 Kč

20 400 Kč

590 Kč

4 300 Kč

Raná péče

10 862 Kč

19 700 Kč

7 400 Kč

37 600 Kč

3 900 Kč

15 800 Kč

1 360 Kč

26 000 Kč

Terénní
programy

20 010 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Odlehčovací
služba

10 842 Kč

91 700 Kč

33 400 Kč

58 300 Kč

34 000 Kč

77 100 Kč

24 061 Kč

69 100 Kč

Chráněné
bydlení Skryje

26 645 Kč

141 900 Kč

33 700 Kč

176 500 Kč

35 800 Kč

155 900 Kč

29 200 Kč

130 600 Kč

90 000 Kč

315 000 Kč 115 000 Kč 488 000 Kč 188 000 Kč 460 000 Kč 197 000 Kč

Poskytovatel

LOGO, z.s.
Diecézní
charita Brno Oblastní
charita
Rajhrad
Diecézní
charita Brno Oblastní
charita
Rajhrad
Středisko rané
péče SPRP
Společnost
Podané ruce,
o.p.s.
Diecézní
charita Brno Oblastní
charita Tišnov
Diecézní
charita Brno Oblastní
charita Tišnov
Diecézní
charita Brno Oblastní
charita Tišnov
Diecézní
charita Brno Oblastní
charita Tišnov
Diecézní
charita Brno Oblastní
charita Tišnov

Klub Čas
(nízkoprahové
300 000 Kč
zařízení pro děti
a mládež)
Poradna Porta
(odborné
24 000 Kč
sociální
poradenství)
Sociální
rehabilitace
Skryje

40 720 Kč

0 Kč

52 900 Kč

0 Kč

105 700 Kč

0 Kč

95 135 Kč

0 Kč

126 400 Kč

94 000 Kč

118 800 Kč

89 800 Kč

148 500 Kč

76 284 Kč

124 200 Kč

86

Zdroj: Údaje OSV MěÚ Tišnov, cit. 10.10.2020, informace o rozdělených dotacích městem Tišnov jsou
dostupné na: https://www.tisnov.cz/urad/informace/dotacni-programy-mesta
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Diecézní
charita Brno Oblastní
charita Tišnov
Diecézní
charita Brno Oblastní
charita
Blansko

Pečovatelská
služba

152 227 Kč 424 400 Kč 182 100 Kč 458 900 Kč 218 300 Kč 623 800 Kč 200 915 Kč 642 700 Kč

Chráněné
bydlení Betany
Boskovice

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

38 900 Kč

Domov sv.
Alžběty

Domov pro
seniory

64 224 Kč

825 500

119 700

862 200

94 400

1 003 500

70 840 Kč

771 900

SPONDEA
o.p.s.

Intervenční
centrum

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

7 138 Kč

11 900 Kč

SPONDEA
o.p.s.

Sociálně aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

3 589 Kč

1 300 Kč

649 530

1 746 000

857 100

1 883 500

1 109 000

2 308 700

1 035 227

2 124 900

87 700

1 637 670

67 500

1 985 935

0

2 065 215

0

1 833 700

2 494 770

1 951 000

3 094 935

2 308 700

3 100 442

2 124 900

Centrum
sociálních
Pečovatelská
1 399 000
služeb
služba
Tišnov, p.o.

CELKEM

2 048 530

2017

2018

2019

2020

Na výše uvedené tabulce můžeme vidět, že jsou sociální služby, které jsou podporovány
kontinuálně každý rok, sociální služby, které se postupně přihlásily do spolufinancování
sociálních služeb a jsou financovány nově, dále pak služby s nárazovým financováním daným
okolnostmi (např. pečovatelská služba Rajhrad v roce 2019), kdy výše dotace závisí na počtu
odvedených klíčových jednotek práce v rozhodném období pro občany města Tišnova a
občany obcí ORP Tišnov dle trvalého pobytu. Na výši dotace však má vliv i stanovená výše
normativů pro jednotlivé sociální služby, která není v každém roce stejná a také
doporučené procento spolufinancování ze strany obcí. Tak můžeme vidět, že i přes vyšší
počet podpořených sociálních služeb v roce 2020 došlo u vybraných sociálních služeb ke
snížení doporučeného procenta spolufinancování, což po nejvyšších nákladech v roce 2019
vedlo k poklesu nákladů v roce 2020 co do částek potřebných ke shromáždění z obcí I. typu
i co do výše vyplacených jednotlivých dotací i částky jako celku. U všech sociálních služeb
platí, že jde o registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a všechny podpořené sociální služby jsou součástí základní
sítě sociálních služeb a mají ze strany Jihomoravského kraje k dispozici pro daný kalendářní
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roktzv. pověření k výkonu činnosti v obecném hospodářském zájmu, což jim dovoluje
poskytovat sociální službu v regulovaných podmínkách a přijímat dotace představující
veřejnou podporu, neboť plní zakázku danou veřejnými institucemi.
Při znalosti výše uvedených dat je možné poté sestavit tabulku, která shrnuje výdaje města
Tišnova na sociální služby v letech 2017 – 2020. V tabulce pracujeme s detailní znalostí,
proto odečítáme pro naše účely částky, které byly v roce 2019 a 2020 vyplaceny jako
prostředky tzv. vratek poskytovatelů sociálních služeb z předešlých let, které se nevrací
obcím I. typu, o jejich výši je pro příslušný rok snížena jejich spoluúčast a město Tišnov dané
částky vyplatí znovu. Jde o menší částky, jejichž přepočítáváním a přerozdělováním mezi 58
obcí by byly přeposílány desítkové a stovkové částky, což není efektivní. Současně v tabulce
počítáme s tím, že od roku 2019 Město Tišnov jako zřizovatel garantuje celou výši procentní
spoluúčasti na svoji pečovatelskou službu dle doporučených procent ze strany JMK.
V takovém případě pak část příspěvku dle podílu pečovatelské služby CSS Tišnov, p.o.
představuje příjem města Tišnova, který již celkové prostředky vyplatil, nadrbou stranu
snížení příspěvků obcí I. typu znamená ztrátu proti plánu, která jde na vrub města Tišnova.
Výši této ztráty samostatně sledujeme od roku 2019, v letech 2017 a 2018 šlo o ztrátu
rozpočtu CSS Tišnov, p.o. 87
88

Tabulka č. 50 Výdaje města Tišnova v oblasti sociálních služeb v letech 2017 - 2020

2017

2018

2019

I. kolo dotační program

649 530 Kč

857 100 Kč

1 094 000 Kč

II. kolo dotační program

537 400 Kč

565 000 Kč

718 300 Kč

2020
89

1 035 227 Kč
640 800 Kč

90

Příspěvek PS CSS

1 399 000 Kč 1 637 670 Kč

1 812 560 Kč

1 872 427 Kč

Garance PS CSS
CELKEM

0 Kč
0 Kč
2 585 930 Kč 3 059 770 Kč

173 375 Kč
3 798 235 Kč

192 788 Kč
3 743 262 Kč

145 600 Kč

172 500 Kč

3 652 635 Kč

3 570 762 Kč

27 775 Kč

20 288 Kč

Podíl PS CSS Tišnov na příspěvku od
obcí ORP Tišnov (příjem)
CELKEM
Ztráta na garanci pro PS CSS

0 Kč

0 Kč

2 585 930 Kč 3 059 770 Kč
0 Kč

87

0 Kč

Tyto informace nás zajímají také v souvislosti garancí udělené pečovatelské službě Oblastní charity Tišnov
v souvislosti s rozšířením její kapacit + 2,0 úvazku, kdy ztrátu proti plánu doplácenou městem Tišnov budeme
sledovat stejným způsobem.
88
Zdroj údaje OSV MěÚ Tišnov, cit. 15.10.2020
89
Částka neobsahuje 15 tis. Kč vyplacených v roce 2019, šlo o vratku z NZDM Klub Čas z roku 2017 a byl to
podíl městyse Lomnice na dané vratce, kdy tyto prostředky byly stejné služby vyplaceny v roce 2018 a o tuto
částku byl snížen podíl městyse Lomnice na dané sociální službě pro daný rok.
90
Částka neobsahuje 11 tis. představující vratku (poměrná část příspěvku obcí I. typu z roku 2018) vyplacenou z
rozpočtu města Tišnova v rámci II. kola v roce 2020. Nešlo důsledně vzato o prostředky města Tišnova

77

Růst výdajů v letech 2017 – 2019 takřka o 0,5 mil meziročně byl zastaven v roce 2020, což je
dáno tím, že pro rok 2020 nebyl plánován růst osobních výdajů a JMK snížil obcím pro rok
2020 doporučená procenta spolufinancování, což se na výši dotací odrazilo.91
Velmi častou otázkou je, jak si stojí jednotlivé dotační oblasti města Tišnova vůči sobě
navzájem co do výše vyplacených prostředků. Výše jsme detailně odpověděli na otázku,
jaká je výše výdajů města Tišnova v oblasti registrovaných sociálních služeb, nyní máme
k dispozici tabulku jednotlivých dotačních oblastí, a to včetně údajů o částce vyplacené
v rámci mimořádných dotací v jednotlivých letech 2017 – 2020.Za zmínku stojí, že
v některých oblastech jsou zahrnuty aktivity, které navazují na potřeby, které jsou
diskutovány v rámci plánování sociálních služeb. V rámci prorodinných jsou
spolufinancovány poradenské aktivity psycholožky při Rodinném centru Studánka z.s., což
představuje jedinou v Tišnově bezplatně dostupnou kapacitu psychologa. V rámci ostatní
zájmové činnosti jsou spolufinancovány aktivity Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek a Svazu
tělesně postižených ČR, z.s. místní organizace Tišnovsko. V rámci mimořádných dotací byl
v roce 2020 podpořen rozjezd Domácí hospicové péče Oblastní charity Tišnov. Celkově se
pak zejména dotační oblast prorodinné aktivity jeví jako vhodná pro stanovení priorit, které
nespadají primárně do oblastí sociálních služeb, avšak s identifikovanými potřebami,
o kterých bude pojednáno v následující kapitole, logicky přímo souvisí. Dotační alokace
prorodinných aktivit 2017 – 2020 nebyla dosud vyčerpána.
Tabulka 51 Výdaje dotačních oblastí města Tišnova 2017 - 2020

92

Dotační oblasti
Prorodinné aktivity
Životní prostředí
Sport a tělovýchova
Kultura
Ostatní zájmová činnost
Volný čas mládeže
Vzdělávání pracovníků s dětmi
Podpora trenérů mládeže
Mimořádné dotace93

2017
124 000 Kč
102 500 Kč
1 467 800 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
0 Kč
298 800 Kč
1 474 168 Kč

Celkem

4 167 268 Kč 9 191 440 Kč 4 771 508 Kč Neuzavřeno

91

2018
121 000 Kč
150 000 Kč
1 600 000 Kč
350 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
18 404 Kč
326 050 Kč
6 225 986 Kč

2019
90 000 Kč
98 154 Kč
1 600 000 Kč
509 500 Kč
186 700 Kč
161 900 Kč
17 004 Kč
346 250 Kč
1 762 000 Kč

2020
95 390 Kč
110 200 Kč
2 000 000 Kč
686 000 Kč
199 875 Kč
250 000 Kč
Neuzavřeno
Neuzavřeno
Neuzavřeno

Podmínky průběhu roku 2020 v souvislosti s coronavirovou epidemií samozřejmě reálný obraz změnily.
Zdroj web. Města Tišnova, cit. 20.10. 2020, dostupné na: https://www.tisnov.cz/urad/informace/dotacniprogramy-mesta
93
V částce mimořádných dotací v roce 2019 je zahrnuto 5 mil. Kč na rekonstrukci fotbalového areálu Ostrovec
v Tišnově.
92
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2.6. Analýza potřeb občanů ORP Tišnov v oblasti sociálních služeb
Pro účely zpracování Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov pro léta 2021 – 2023
bylo shromážděno rozsáhlé množství kvantitativních dat prezentovaných v tomto
dokumentu v kapitolách týkajících se socio-demografické analýzy a analýzy sociálních služeb,
se kterými budeme v této kapitole pracovat. Především z daných kapitol vyplývají zjištění,
jaké sociální služby v ORP Tišnov působí, jaké množství občanů v jednotlivých cílových
skupinách tyto služby využívá, protože tyto služby reagují na jejich potřeby.
Potřeba v obecně psychologickém významu může být definována jako stav nedostatku
tělesného či psycho – sociálního, kdy člověk prožívá rozdíl mezi stavem stávajícím
a žádoucím.94
Nositelem potřeb je vždy konkrétní člověk. Sdílení určitých potřeb mezi lidmi umožňuje
identifikovat mezi občany v daném regionu různě početné skupiny. Potřeby mohou být
uspokojovány v rámci rodinných a jiných soukromých vztahů, v rámci komerčně obchodních
vztahů či na základě veřejného zájmu např. formou sociálních služeb. Potřeba v rámci
systému sociálních služeb poskytovaných občanům na území určitého regionu může být
definována jako rozdíl mezi přítomným stávajícím stavem v oblasti množství, druhu, kapacit,
kvality sociálních služeb působících na daném území a optimálním možným budoucím
stavem z hlediska potřeb občanů.95
Analýza potřeb je systematický postup zahrnující zejména sběr informací referujících
o potřebách občanů ve vymezeném regionu, pojmenování těchto potřeb, jejich kvalitativní
a kvantitativní popis a následné srovnání získaných informací s aktuálními parametry sítě
(sociálních) služeb dostupných v regionu.96
V této kapitole si tedy položíme otázku: Jaké potřeby a jakých cílových skupin jsou či
nejsou (případně v jaké míře) v oblasti sociálních služeb v ORP Tišnov uspokojeny?
Především je nutné konstatovat, že Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady
města Tišnova, ve které jsou zastoupeni všichni místní poskytovatelé sociálních služeb,
zástupci občanů, zástupce odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov, města Tišnova a městyse
Lomnice z povahy svojí vlastní činnosti mají aktéři představu o tom, jaké potřeby občanů
v ORP Tišnov jsou nedostatečně či naprosto neuspokojeny, resp. které konkrétní sociální
služby v ORP Tišnov chybí a jsou nedostupné. Názor jednotlivých aktérů je mimo jiné
založen na osobních zkušenostech a také komunikaci s jednotlivými občany ve složitých
životních situacích. Metodologie přípravy dokumentu povahy komunitního plánu však kromě
sekundární analýzy dat a expertního názoru vyžaduje ,,vstup do terénu“ a uplatnění technik
sběru kvantitativních a kvalitativních dat zaměřených na potřeby občanů v oblasti sociálních
služeb.

94

Nákonečný, Milan: Úvod do psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2003, s. 197.
Topinka, Daniel. Mapování potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. In. Metodické a koordinační
dovednosti v sociálních službách. Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta – katedra
sociální práce, 2007, s. 131.
96
Tamtéž s. 127.
95
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Pro samotný sběr informací referujících o potřebách občanů metodiky komunitního
plánování sociálních služeb nabízí sadu metod převzatých zpravidla ze sociologie. Jsou to
rozhovor, dotazníkové šetření, případová studie, studium písemných pramenů, řízený
skupinový rozhovor (focus group), veřejná setkání, metoda klíčových informantů a metoda
hodnocení programů. Tyto metody jsou používány v rámci kvalitativního či kvantitativního
výzkumného designu.97
Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova provedla v rámci
svých jednání analýzu vlastního expertního názoru, tj. definovala témata, která jsou pro ni
v dalším období 2021 – 2023 aktuální a tyto promítla do obsahu a volby techniky sběru dat.
Bylo rozhodnuto, že v 1. pol. roku 2020 proběhnou tři kulaté stoly vedené nezávislým
odborníkem na komunikaci ve skupině (facilitátorem) za účasti zvolených zástupců sociálních
služeb, zástupců obcí, zástupců z cílové skupiny občanů, jejichž potřeb se dané téma týká.
Dále bylo rozhodnuto o realizaci dotazníkového šetření, jehož cílem bude ověřit názory na
širší skupině občanů, ovšem nezávisle na stávajících sociálních službách a při zastoupení
občanů nejen z města Tišnova, ale i obcí I. typu v ORP Tišnov.
2.6.1. Výsledky kulatých stolů na téma potřeby vybraných cílových skupin
Dne 11. 6. 2020 v čase 16:30 – 18.30 proběhl kulatý stůl na téma ,,Potřeby osob
s kombinovaným postižením a potřeby pečujících osob.“98
Základní zjištění:
1) V ORP Tišnov zcela chybí sociální služba denní stacionář pro osoby s těžkým
kombinovaným postižením ve věku 18 – 65 let (osoby s tělesným a mentálním
postižením, osoby s poruchou autistického spektra), kdy po ukončení speciálního
vzdělávání v 18 letech je daná osoba zcela odkázána na péči rodičů, kdy tito marně
hledají místo v denních stacionářích v Brně či jiném regionu, které jsou beznadějně
obsazené.
Návrh řešení: Zavedení do komunitního plánu sociálních služeb pro roky 2021 – 2023,
realizovat studii proveditelnosti s ohledem na četnost cílové skupiny, deklarovaného
zájmu konkrétních uživatelů z obcí ORP Tišnov službu využívat, definování místa,
poskytovatele, kapacity, nákladů.
2) V ORP Tišnov chybí možnosti zapojení dětí s těžkým kombinovaným postižením do
volnočasových aktivit.
Návrh řešení:Od roku 2021 zavedení finanční podpory individuální a skupinové
inkluze osob s těžkým kombinovaným postižením do dotačního programu města
Tišnova pro rok 2021 v rámci oblasti prorodinné aktivity.
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Dne 18.6. 2020 v čase 16:30 – 18.30 proběhl kulatý stůl na téma ,,Potřeby osob s těžkým
duševním onemocněním a potřeby pečujících osob.“99
Základní zjištění:
1) V rámci ORP Tišnov chybí chráněné bydlení s cílovou skupinou osob s těžkým
duševním onemocněním (zejm. osoby s paranoidní schizofrenií, bipolární afektivní
poruchou) ve věku 18 – 65 let, kteří nejsou schopni sami bydlet v domácnosti.
Návrh řešení: Od roku 2022 spolufinancování části potřebné kapacity již existujícího
Chráněného bydlení Deblín, které je schopné v rámci svojí cílové skupiny poskytnout
tuto službu spolupracujícím klientům.
2) V rámci ORP Tišnov zcela chybí jakékoliv kapacity pro umístění osoby starší 65 let do
domova se zvláštním režimem, v rámci Jihomoravského kraje jsou tyto kapacity
naprosto nedostačující.
Návrh řešení: Zřízení takového zařízení v rámci ORP Tišnov není pravděpodobné, jako
logické se jeví navrhnout Jihomoravskému kraji, aby tyto kapacity vytvořil v rámci
stávající sítě domovů se zvláštním režimem.
3) ORP Tišnov ani celý Okres Brno – venkov nebudou v dohledné době pokryty
působností Centra duševního zdraví, stávající psychiatrická ambulance je přetížena
a nemá k dispozici žádné terénní kapacity pro práci s pacienty v terénu.
Návrh řešení: Od roku 2021 spolufinancování již existující sociální rehabilitace Prah
JM z.ú., která bude tuto službu systematicky poskytovat klientům z řad občanů obcí
ORP Tišnov a podpoří rodinné příslušníky v roli osob pečujících
4) V ORP Tišnov chybí podpůrné programy pracující s osobami pečujícími o osoby
s těžkým duševním onemocněním.
Návrh řešení: Od roku 2021 zavedení finanční podpory pro individuální a skupinové
aktivity neformálních pečujících o osoby s těžkým duševním onemocněním do
dotačního programu města Tišnova pro rok 2021 v rámci oblasti prorodinné aktivity.
Současně je zde aktuální realizace návrhu dle bodu 3), neboť služba sociální
rehabilitace pracuje i s rodinnými příslušníky osob s těžkým duševním onemocněním.
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Dne 25.6. 2020 v čase 16:30 – 18:30 proběhl kulatý stůl na téma ,,Potřeby seniorů a potřeby
pečujících osob.“100
Základní zjištění:
1) V ORP Tišnov zcela chybí pobytová odlehčovací služba pro seniory, tj. možnost na 14
dní až 3 měsíce umístit seniora do pobytového zařízení, pokud potřebuje pečující
osoba odpočinek, absolvovat sama lékařský zákrok, čas na dovolenou apod.
Návrh řešení:Zavedení do komunitního plánu sociálních služeb pro roky 2021 – 2023,
realizovat studii proveditelnosti s ohledem na četnost cílové skupiny, deklarovaného
zájmu konkrétních uživatelů z obcí ORP Tišnov službu využívat, definování místa,
poskytovatele, kapacity, nákladů.
2) V ORP Tišnov nejsou systematicky propojeny sociální a zdravotní služby směrem
k adresnému poradenství osobám pečujícím, které z nemocnice či LDN berou do
péče svého rodinného příslušníka. Tito lidé nemají jednoduchý návod na to, kam se
obrátit ve věci komplexního poradenství, co, v jakém pořadí a kde zařídit.
Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov zaznamenává poptávku od neformálních
pečujících po praktické ukázce, jak o seniora pečovat v domácích podmínkách,
reagovat na tyto požadavky není v možnostech pečovatelské služby.
Návrh řešení: a) Od roku 2021 zavedení finanční podpory pro individuální a
skupinové poradenství a programů podpory neformálních pečujících o seniory, b)
Uzavření dohody o provedení práce mezi městem Tišnovem a kvalifikovanou
pečovatelkou, která zájemcům bude schopna předvést v domácnosti úkony péče
osobu závislou na péči jiné osoby, c) Navázání spolupráce s Pečuj doma v rámci
aktuálně probíhajícího EU projektu a zavedení jejich poradenského pracoviště
v Tišnově, d) Zavedení informačního letáku pro začínající pečující osoby o seniory
adaptovaného na podmínky ORP Tišnov a sdílení těchto informací v rámci všech
zainteresovaných pracovišť.
2.6.2. Dotazníkové šetření mezi občany ORP Tišnov pro oblast informovanosti a
potřeb
Ve dnech 15. 6. – 15. 8. 2020 byl realizováno dotazníkové šetření mezi občany ORP Tišnov
zaměřené na informovanost občanů správního obvodu města Tišnova v oblasti sociálních
služeb, na jejich názor, jak hodnotí stávající sociální služby a jaký je jejich názor týkající se
potřeby nových sociálních služeb. Dotazníkové šetření si nekladlo ambici být
reprezentativním výzkumem, ale spíše sondou mezi respondenty, kteří nejsou dotazováni
přímo poskytovateli sociálních služeb či nejsou zainteresováni na prosazení určitého druhu
sociální služby.
Formulář dotazníku potřeb občanů byl zkonstruován Prof. PhDr. Tomášem Katrňákem, a to
na základě podnětů Komise pro komunitní plánování sociálních služeb RM Tišnova.
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Distribuce dotazníku probíhala skrze spolky a byla vyplňována zájemci tak, aby bylo
zajištěno, že dotazník bude vyplněn taktéž občany nebydlícími v městě Tišnově. Subjekty
provádějící distribuci dotazníku byli Svaz tělesně postižených 100ks, členka komise pro ulici
Jiráskova v Tišnově 25 ks, Římskokatolická farnost 30 ks, Církev adventistů 15 ks, Rodinné
centrum studánka 20 ks, Svaz diabetiků 30 ks tj. celkově v papírové podobě 220 ks. Následně
byl dotazník elektronicky zaslán všem obcím ORP Tišnov, všem zastupitelům města Tišnova
a jejich politickým stranám, Úřadu práce Tišnov, všem zaměstnancům města Tišnova, kromě
toho byl dotazník se zájemci individuálně vyplněn na OSV MěÚ Tišnov. Kalkulováno, že na
navedení dat z jednoho formuláře do matice je zapotřebí cca. 15 minut. Celkem v období
pol. července 2020 do konce srpna 2020 bylo doručeno celkem 111 vyplněných dotazníků,
které byly průběžně doručeny zpracovateli, profesoru Katrňákovi, který provedl vyhodnocení
a zpracoval výzkumnou zprávu. 101 Ačkoliv součástí výzkumu nebylo sledování postojů
jednotlivých respondentů dle bydliště, z hlediska zdrojů se navrátilo prokazatelně 14
dotazníků ze Svazu diabetiků, 8 z obce Lažánky, 24 z obce Nedvědice, 10 z RC Studánka,
5 z římskokatolické farnosti, ostatní dotazníky byly doručeny individuálně nebo po
skupinkách bez možnosti rozlišit zdroj.
Závěry dotazníkového šetření:
-

-

-

-

-

-

téměř 60% respondentů považuje sociální služby na Tišnovsku za dobré a je s nimi
spokojeno;
důchodci hodnotí jako velmi dobré sociální služby ve větší míře než zbytek
respondentů;
největší podíl respondentů odpovídá, že někdo z jejich blízkého okolí využil
pečovatelskou službu a domov pro seniory, tyto dvě služby jsou ve sledovaném
vzorku nejrozšířenější;
podle téměř třech čtvrtin respondentů jsou na Tišnovsku lehce dostupné informace
o pečovatelské službě, o něco hůře jsou dostupné informace o domově pro seniory;
nejhůře dostupné jsou informace o rané péči, intervenčním centru a sociálně
aktivizačních službách;
z hlediska bezproblémového kontaktu dominují dvě služby: pečovatelská služba
a domov pro seniory; nejhůře jsou na tom sociální rehabilitace, raná péče
a intervenční centrum (získat kontakt na tyto služby je obtížné)
největší podíl respondentů využívá internet jako informace o sociálních službách; pak
se obracejí na rodinu, přátele a známé; pouze malá část respondentů využívá
kontaktní místa, jako je poradna v Tišnově nebo informační centrum v Tišnově;
nejvíce respondentů někdy poptávalo domov pro seniory a pečovatelskou službu;
ihned a bez problémů je poskytováno odborné sociální poradenství, terénní
odlehčovací služba, o něco později pak pečovatelská služba, sociální rehabilitace
a domov pro seniory; na domov pro seniory se čeká ve srovnání s předchozími
službami nejdéle;
ženy pečují o závislé osoby ve větší míře než muži;
ženy ve větší míře než muži pobírají finanční příspěvek pro závislou osobu, nicméně
ve stejné míře jako muži hodnotí jeho nedostatečnost pro stav opatrovaného;
nejvíce respondentů ví o existenci finančního příspěvku na péči;
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-

-

-

většina respondentů souhlasí s tím, že kdyby potřebovali sami péči, volili by raději
péči doma než v pobytovém zařízení;
drtivá většina respondentů počítá s rodinnou pomocí v případě obtížné sociální
situace;
pouze malá část respondentů by se obrátila na přátele či obec či poskytovatele
sociálních služeb, kdyby musela;
ženy se v mnohem větší míře než muži obracejí na rodinu, muži se naopak více obrací
na poskytovatele sociálních služeb;
na Tišnovsku nejvíce chybí: možnost ubytovat seniora do 14 dnů v pobytovém
zařízení; dostupnost pečovatelské služby, pokud vznikne náhlá potřeba; zajištění péče
při zaměstnání o člověka s duševním onemocněním; bydlení a odborná pomoc pro
osoby s vážným duševním onemocněním a zajištění péče při zaměstnání o seniora;
důchodcům nejvíce chybí: možnost ubytovat seniora do 14 dnů v pobytovém zařízení
a dostupnost pečovatelské služby, pokud vznikne náhlá potřeba;
ostatním respondentům (ve srovnání s důchodci) nejvíce chybí: zajištění péče při
zaměstnání o člověka s duševním onemocněním a možnost ubytovat seniora do 14
dnů v pobytovém zařízení;
lidem, kteří někdy pečovali nebo pečují o rodinného příslušníka nejvíce chybí: pomoc
s blízkými v domácnosti a pak odborná pomoc formou rady.

2.6.3. Senioři a osoby pečující
Stárnutí obyvatelstva v ČR je faktem, na který tu více tu méně úspěšně reaguje již od roku
2015 systematicky Politika přípravy na stárnutí ČR v řadě oblastí sociální politiky. Základní
příčinou je snížená porodnost a zvýšená šance na dožití, která zapříčiňuje zvýšení podílu osob
starších 65 let na populaci.102 Logicky se zvyšuje počet seniorů závislých na péči jiné osoby.
V kapitole věnované demografii ORP Tišnov jsme zjistili, že podíl osob starších 65 let od roku
2001 kontinuálně roste, v roce 2019 činil 19,6%, při stávajícím tempu růstu očekáváme, že
v roce 2030 bude tato hodnota činit 22,7%. V letech 2015 – 2019 kontinuálně rostl počet
osob pobírajících příspěvek na péči ve skupině věk 18+ (z 998 na 1150), zatímco ve skupině
18+ zůstává počet osob pobírajících příspěvek na péči v podstatě stejný. Právě kategorie
seniorů se na daném růstu podílí nejvíce.
V rámci přípravy Střednědobého plánu sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období
2021 – 2023 byla v květnu 2020 zpracována analýza čekatelů (prošetřená žádost) a žadatelů
(dosud neprošetřená žádost)do pobytových zařízení (domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením), dle sídla pobytového
zařízení. 103 Z dané tabulky vyplývá, že v Domově sv. Alžběty a v Domově pro seniory
Předklášteří v režimu domov pro seniory i domov se zvláštním režimem je podáno 670
žádostí od zájemců o přijetí. Dané číslo neudává počet zájemců, ale počet žádostí. Je běžnou
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praxí, že žádosti se pro zvýšení šance na přijetí podávají do více zařízení, tedy pořadníky
obou zařízení se mohou překrývat a pravděpodobně z části skutečně překrývají, navíc jde
o žádosti zájemců z ORP Tišnov i ostatních ORP JMK.
Data o počtu žádostí můžeme upřesnit. Z kapitoly analýza sociálních služeb víme, že v říjnu
2020 evidoval Domov sv. Alžběty celkem 267 žádostí o přijetí,z toho104 žádostí od občanů
s trvalým pobytem v některé z obcí ORP Tišnov,104 v Domově pro seniory v Předklášteří
evidují ke konci listopadu 2020 celkem189 žádostí o přijetí, z toho 115 od občanů s trvalým
pobytem v některé z obcí ORP Tišnov a pro službu domov se zvláštním režimem celkem
208 žádostí o přijetí, z toho 103 od občanů s trvalým pobytem z některé z obcí ORP Tišnov.
Tyto hodnoty nelze jednoduše sčítat, protože jeden člověk může mít podanou žádost
v Domově sv. Alžběty i v Domově pro seniory v Předklášteří (dané platí pro službu domov pro
seniory). Dvě výše zmíněná zařízení však tvoří základ monitoringu zájmu o pobytová zařízení
pro cílovou skupinu senioři.
Je nutné si uvědomit, že zvyšování počtu osob ve věkové kategorii + 65 let povede
v následujících letech ke zvyšujícímu se zájmu o pobytová zařízení pro seniory, což při
zachování stejného počtu lůžek povede ke snížené dostupnosti této služby pro žadatele.
Stávající celostátní a krajskou politikou je však podpora terénních a ambulantních
sociálních služeb, a to z finančního hlediska i z hlediska přání každého člověka žít pokud
možno nejvíce doma,105 což potvrzují i sociologická šetření,106 avšak v praxi dané naráží na
možnosti rodinných příslušníků. Pozornost se tak obrací na služby, které působí přímo
v domácnostech (pečovatelská služba, terénní odlehčovací služba), ambulantní služby (denní
stacionáře) a pobytové odlehčovací služby, které tvoří základní podporu a pomoc osobám
pečujícím v domácnosti. Výrazně je daná problematika patrná v rámci klientů domu
s pečovatelskou službou, kdy obyvatelé chápou byt zvláštního určení často jako svůj domov,
kde chtějí dožít.
Z kapitoly analýzy sociálních služeb vyplývá, že v ORP Tišnov jsou tři poskytovatelé
pečovatelské služby, a to Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. s dominantním působením
v domě s pečovatelskou službou a domácnostech v městě Tišnově, dále Oblastní charita
Tišnov s působením v městě Tišnově a obcích ORP Tišnov a ORP Kuřim, dále pak
pečovatelská služba Senior sen s.r.o. působící v Deblíně a přilehlých obcích. Otázkou je tedy
adekvátnost kapacit pečovatelské služby pro ORP Tišnov dle pravidel sociálních karet
platných od roku 2019, tj. za nutnosti splnění podmínky rozšíření počtu hodin, poskytování o
víkendech a svátcích, rozšíření cílové skupiny nejen na rodiny s dětmi a osoby se zdravotním
postižením. Indikátorem toho, jak si stojí poptávka po sociální službě nad kapacitou je právě
počet neuspokojených žádostí, a to z důvodu nedostatečné kapacity.
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Tabulka č. 52 Pečovatelská služba Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. - počty neuspokojených žadatelů z důvodu
107
kapacity 2017 - 2020

Počet odmítnutých žadatelů o službu z důvodu kapacity
ORP Tišnov

2017

2018

2019

2020

0

4

8

4 zatím

Tabulka č. 53 Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov - počty neuspokojených žadatelů z důvodu kapacity
108
2017 - 2020

2017
Počet odmítnutých žadatelů o službu z důvodu kapacity
celkem ORP Tišnov + ORP Kuřim

Počet odmítnutých žadatelů o službu z důvodu kapacity
celkem ORP Tišnov

2018

2019

2020

50

43

34

38
zatím

2017

2018

2019

2020

23

31
zatím

43

39

Z výše uvedených čísel vyplývá, že kapacity dvou největších pečovatelských služeb jsou pod
poptávkou. Pečovatelská služba CSS Tišnov, p.o. a Oblastní charity Tišnov pokrývají město
Tišnov, kdy CSS Tišnov, p.o. se na město Tišnov kromě rozvozů obědů orientuje takřka
výhradně. Ukazatele neuspokojených klientů CSS Tišnov, p.o. ukazují, že počet odmítnutých
klientů je relativně nízký. Dostupnost pečovatelské služby v městě Tišnove je zjevně
relativně dobrá díky působení dvou pečovatelských služeb. Naopak pečovatelská služba
Oblastní charity Tišnov pokrývá taktéž obce ORP Tišnov a ORP Kuřim. V horních tabulkách
vidíme počty odmítnutých žadatelů celkem a zvlášť pro ORP Tišnov. Z kombinace těchto dat
vyplývá, že největší počet odmítnutých žadatelů z důvodů kapacity připadá na obce ORP
Tišnov mimo město Tišnov jako takové.
Z praxe pak je nutné konstatovat, že samotný počet klientů není zcela vypovídajícím
ukazatelem, protože se ukazuje, že přibývá klientů s vysokou mírou závislosti, kteří chtějí žít
v domácnosti (a to i přes neshodu se svým nejbližším okolím, které odmítá poskytovat
jakoukoliv další péči, nebo prostě žádní rodinní příslušníci k dispozici nejsou) a pečovatelská
služba je jedinou pomocí. Z výše uvedených důvodů došlo v roce 2019 k navýšení kapacit
pečovatelské služby Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. o 2,0 úvazku a v roce 2021 dojde
k navýšení kapacity pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov o 2,0 úvazků převedených
z terénní odlehčovací služby a navýšení o 2,0 nové úvazky. Případné další navýšení úvazků
pečovatelských služeb by mělo být konfrontováno právě s výše uvedenými ukazateli.
Odlehčovací služby pro seniory jsou dvojího druhu, a to terénní odlehčovací služba, jejíž
pracovnice obstará péči o seniora v době, kdy si pečující osoba potřebuje vyřídit záležitosti
na úřadě, zajít na nákup apod. V praxi se však ukazuje, že mnohem větší poptávka je po
úkonech péče, kdy samotné odlehčení je vyplněno úkony péče (hygiena na lůžku, podávání
jídla apod.), proto od roku 2021 budou v rámci terénní odlehčovací služby převedeny 2,0
107
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úvazku na pečovatelskou službu, která lépe odpovídá danému typu zakázky. Dále se ukazuje,
že v rámci dané služby volající klienti mají zájem spíše o pobytovou odlehčovací službu,
která není v ORP Tišnov k dispozici. Dané se poté promítá do zájmu o umístění do domova
pro seniory, kdy však je nutné uvést, že tento zájem artikulují dominantě pečující osoby,
které dané vidí často jako jediné východisko, avšak v dlouhodobém horizontu. V praxi se tak
stává, že pečující osoby prosí ošetřující lékaře a tito indikují pobyt v LDN.
Obce ORP Tišnov, jak vyplývá z analýzy služeb, spolufinancují odlehčovací službu Oblastní
charity Tišnov, pod Domem léčby bolesti sv. Josefa, avšak zde se jedná o pobytovou
odlehčovací službu, která je spojena s péči o osoby v závěru života v kombinaci s indikovanou
paliativní léčbou. Do této odlehčovací služby jsou klienti indikováni z nemocnic v závěrečné
fázi života. Od roku 2019 částečně a plně od roku 2020 je alternativou tohoto řešení při
možné spolupráci rodiny domácí hospicová péče Porta Vitae Oblastní charity Tišnov, která
je kombinací zdravotnické, sociální psychologické a duchovní péče pro nevyléčitelně
nemocné klienty v závěrečné fázi života včetně doprovázení a poradenství rodinám. Jedná se
o službu financovanou zdravotními pojišťovnami v rozsahu zdravotních výkonů a v rozsahu
nezdravotnických úvazků více zdrojově včetně obcí, darů apod. S ohledem na
nezařaditelnost dané služby do čistě zdravotních služeb či čistě sociálních (služba tzv. na
sociálně zdravotním pomezí) je nezbytné zařadit finanční podporu dané služby, která bude
nutně každoročně nezbytná, do návrhové části tohoto dokumentu.109
V ORP Tišnov chybí právě pobytová odlehčovací služba, která by umožnila pobyt seniora
na 14 dnů až 3 měsíce, stejně tak není k dispozici denní stacionář pro seniory, tj. možnost
pro pracující pečující osoby umístit seniora na 8 – 10 hodin do ambulantního zařízení
a následně jej po pracovní době vyzvednout. Jsou zde v podstatě dva okruhy potřebných
seniorů a jejich pečujících osob jakožto potenciální cílová skupina těchto služeb: a) osoby
převážně nebo zcela ležící s nebo bez více méně rozsáhlého typu některého z onemocnění
demence, b) mobilní senioři s rozvinutou formou některé z diagnóz onemocnění demence.
Každá z daných cílových skupin vyžaduje jiný přístup v podmínkách konkrétního typu sociální
služby. Podrobný průzkum proveditelnosti a reálného zájmu potenciálních uživatelů bude
předmětem dalších plánovacích aktivit v nejbližším období a lze předpokládat, že žadatelé
o umístění z obcí ORP Tišnov do pobytových zařízení pro seniory a jejich osoby pečující jsou
cílovou skupinou tohoto opatření.
Z provedených výstupů pak vyplývá, že do současnosti je v ORP Tišnov nerozvinutá podpora
činnosti neformálních pečujících, a to v oblasti relevantní pro cílovou skupinu seniorů, tj.
poradenství pro začínající pečující osoby spočívající v informovanosti o stávajících sociálních
i nesociálních službách, možnosti praktické ukázky péče v domácnosti, ukazuje se jako
nezbytné koncentrovat informace o sociálních službách a návazných službách nejlépe na
specializovaných webových stránkách, protože informace jsou velmi roztříštěné.
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2.6.4. Osoby se zdravotním postižením a osoby pečující
Dle členění Jihomoravského kraje rozlišujeme v této oblasti následující cílové skupiny ve
vztahu k sociálním službám: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením,
osoby se smyslovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým
duševním onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra,110 jimž jejich postižení
brání v zapojení do běžného života, je důvodem nepříznivé sociální situace a hrozby
sociálního vyloučení.
V této části je zapotřebí zdůraznit, že pečovatelská služba, o níž bylo obsáhle pojednáno
výše, není jen službou zaměřenou na seniory, ale do její kompetence spadají také osoby se
zdravotním postižením a rodiny s dětmi. Pečovatelská služba je tak službou v současném
pojetí s nejširším vymezením cílové skupiny a je aktuální i ve vztahu k osobám se zdravotním
postižením.
Z místních sociálních služeb je v systému sociálních služeb nejlépe zaopatřena cílová skupina
osob s mentálním a kombinovaným postižením. Oblastní charita Tišnov provozuje
Chráněné bydlení Skryje, které je primárně zaměřeno na tuto cílovou skupinu, dále Oblastní
charita Tišnov provozuje Sociální rehabilitaci Skryje. Dále je v ORP Tišnov zřízeno Chráněné
bydlení Deblín poskytovatele Senior sen s.r.o., které v rámci svého zaměření má tuto cílovou
skupinu také zahrnutu. V obou pobytových zařízeních jsou klienti pouze částečně z obcí ORP
Tišnov, z čehož je možné usuzovat, že s ohledem na reálnou poptávku daná zařízení
překračují poptávku čistě z obcí ORP Tišnov. Je nutné uvést, že daná zařízení musí velmi
dobře vybírat klienty z hlediska jejich adaptace na prostředí zařízení a kolektiv, který je již
v zařízení ubytován. Ne každý potenciální klient je ochoten v zařízení být, záleží tedy i na
motivaci potenciálního klienta, o řadu osob s mentálním postižením se poté starají rodinní
příslušníci či žijí samy s podporou obecních úřadů a sociálních služeb. Ze zkušeností sociální
rehabilitace Skryje pak vyplývá, že některé zakázky z řad klientů spíše odpovídají stacionáři
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, který na Tišnovsku chybí a volná
místa v jiných zařízeních v jiných regionech jsou obecně málo dostupná.
Z výstupů kulatého stolu se poté jeví jako smysluplný a potřebný záměr na zřízení denního
stacionáře pro osoby s těžkým kombinovaným postižením ve věku 18 – 65 let (osoby
s mentálním postižením, osoby s poruchou autistického spektra), kdy po ukončení
speciálního vzdělávání v 18 letech je daná osoba zcela odkázána na péči rodičů, kdy tito
marně hledají místo v denních stacionářích v Brně či jiném regionu, které jsou beznadějně
obsazené. Tato služba umožňuje rodičům pracovat, zajišťuje odlehčení stran péče. Nyní
existuje částečně možnost využít služeb terénní odlehčovací služby, avšak počet hodin, které
jsou k dispozici, aby mohli rodiče pracovat, není řešením. Alternativa asistenta péče, který by
v domácnosti poskytoval péči osobě s těžkým kombinovaným postižením je považována
rodiči nedostatečné řešení, daná osoba se obtížně hledá, v případě její absence není zástup,
rodiče popisují neustálou přítomnost cizího člověka v domácnosti negativně i přes sebevětší
snahu dané osoby.
Další významnou cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním (zejm.
paranoidní schizofrenie, bipolární afektivní porucha) a jejich osoby pečující/rodinní
příslušníci. Obce ORP Tišnov dlouhodobě spolufinancují sociální rehabilitaci DOTYK II. o.p.s.,
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dále zde působí sociální rehabilitace Prah JM z.s., která svým terénním týmem Brno –
venkov od roku 2020 pokrývá taktéž ORP Tišnov, jde o terénní sociální službu, jejíž náplní je
práce s osobami se závažným duševním onemocněním v terénu, práce s jejich rodinnými
příslušníky a napojování daných osob na zdroje jako jsou sociální dávky, sociální služby,
zdravotní služby, doprovázení těchto klientů a jejich rodin apod. Od roku 2021 je v plánu
systematické spolufinancování sociální rehabilitace Prah JM z.s., kdy kapacity pro Brno –
venkov se do této doby kryly z velké části financováním z města Brna, což bylo nyní
delegováno na obce Brno – venkov. Této sociální služby, je zapotřebí, neboť disponuje
sociálními pracovníky, psychologem, peer konzultantem a potenciální klientela je početná,
jak ukazují statistiky místní psychiatrické ambulance. Pokrytí ORP Tišnov touto službou má
návaznost na reformu psychiatrické péče, která v ČR a JMK probíhá, která směřuje k co
nejkratším pobytům pacientů v psychiatrických nemocnicích, co nejrychlejšímu návratu do
přirozeného prostředí, ukončení dlouhodobých pobytů ve zdravotnickém zařízení, tam kde
probíhaly, a přenesení péče na terénní sociální služby, pobytové sociální služby jako
chráněná bydlení, kterých je ovšem v ČR i JMK naprostý nedostatek, stejně jako lékařů
psychiatrů a sester v psychiatrii, které znemožňují provádění terénní zdravotnické práce
s psychiatrickými pacienty, což současná právní úprava umožňuje, ale není naplňována.
Budoucí koncepce stojí na Centrech duševního zdraví (CDZ), které však pro region Brno –
venkov v dohledné době zřízeno nebude, terénní týmy sociální rehabilitace tak jsou
jedinou nyní reálnou cestou, jak zvýšit dostupnost práce s osobami se závažným duševním
onemocněním přímo v terénu. S podrobnější analýzou procesu psychiatrické reformy v JMK
ve vztahu k sociálním službám je možné se seznámit na níže citovaném zdroji, ve kterém je
danému tématu věnován relativně velký rozsah.111Z výstupů kulatého stolu vyplývá, že pro
cílovou skupinu osob se závažným duševním onemocněním, jak byly výše definováni, není
dostatek pobytových sociálních služeb. Dané diagnózy naprostá většina pobytových zařízení
vede jako kontraindikaci s přijetí, což je překážkou přijetí i u těch klientů, kteří jsou
spolupracující či již v zásadě imobilní. V ORP Tišnov je aktuálně pouze jediná pobytová
služba, a to chráněné bydlení Senior sen s.r.o., která je v rámci registrované cílové skupiny je
ochotna přijmout spolupracující osobu se závažným chronickým duševním onemocněním.
Pro tuto cílovou skupinu není určeno žádné pobytové zařízení v ORP Tišnov, a to ani částí
svojí kapacity. Pokud potřebuje např. obec, v případech, kdy se stane veřejným
opatrovníkem dané osoby, zajistit jeho každodenní potřeby, nemá v současné době žádnou
šanci umístit i spolupracujícího klienta do chráněného bydlení pokud je mimobrněnský.
V tomto případě zde je k dispozici zařízení, které je schopno poskytnout část kapacity pro
tyto účely. Chráněné bydlení Deblín je doposud mimo základní síť sociálních služeb, pro
vstup sítě alespoň částečnou kapacitou je zapotřebí finanční spoluúčast obcí, dle pravidel
JMK. Je zapotřebí upřesnit potřebnou kapacitu, např. 5 – 10 lůžek, a tuto ve vztahu k cílové
skupině osob s chronickým duševním onemocněním, kteří nejsou schopni samostatně
bydlet takto alokovat.
Z přehledu spolufinancovaných sociálních služeb vyplývá, že obce ORP Tišnov spolufinancují
činnosti terénních sociálních služeb, které jsou zaměřeny na cílovou skupinu osob
s poruchou autistického spektra. Pro dospělou klientelu jsou určeny sociální rehabilitace
a osobní asistence Paspoint, z.ú.. Z výstupů kulatého stolu vyplývá, že dané cílové skupiny by
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se měl týkat záměr denního stacionáře, kdy z diskusí není zřejmé shoda mezi praktiky
o slučitelnosti osob s poruchou autistického spektra s jinými klienty s těžkým mentálním
a kombinovaným postižením. Absence dostupnosti denního stacionáře ve vztahu k této
cílové skupině a tím i řešení otázky odlehčení a zajištění péče v době výkonu povolání byla
jednoznačně konstatována. Jsou uváděny praktické příklady, že dané je možné a vzájemně
obohacující pro klienty, kdy však následně je zapotřebí vlastní prostor především pro klienty
s poruchou autistického spektra, jedná se také o individuální posouzení potřeb každého
jednotlivce.
2.6.5. Rodiny s dětmi ve složité životní situaci
Ve vztahu k rodinám s dětmi je základní situaci relevantní pro rodiny s dětmi zejména situace
některé formy zdravotního postižení dítěte. V této souvislosti je aktuální především služba
raná péče, která je zaměřena na sociální poradenství a speciálně pedagogickou práci
s rodinami se zdravotně postiženým dítětem ve věku 0 – 6 let. Jde o terénní sociální službu
navštěvující domácnosti klientů, příp. ambulantní službu. V rámci spolufinancování obce
ORP Tišnov podporují ranou péči Občanského sdružení LOGO z.s. (děti s poruchou
komunikace v důsledku řady typů postižení), Dotyk II, o.p.s. (děti s poruchou autistického
spektra), Společnost pro ranou péči, pobočka Brno (děti se zrakovým a kombinovaným
postižením), Slezská diakonie (děti s tělesným a kombinovaným postižením). Počty dětí
i počty intervencí se v jednotlivých letech proměňují. Jde o vysoce specializované služby dle
typu postižení dítěte.
V ORP Tišnov je k dispozici pro cílovou skupinu dětí a mladistvých sociální služba
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov poskytovatele Oblastní charity
Tišnov, které má svoje pracoviště v městě Tišnově a městysi Lomnice. Hlavním zřetelem
potřebnosti je četnost žákovské populace v městě Tišnově s ohledem na koncentraci
a potřeba dostupnosti nízkoprahového poradenství dětem, mládeži a mladým dospělým
a taktéž potřeba práce s neorganizovanou mládeží. V rámci rozšíření stávajících kapacit
základní sítě disponuje služba úvazkem streetworkera z prostředku MAS Brána vysočiny 2019
– 2020, a taktéž v rámci navazujícího projektu 2021 – 2022.
Tradičně diskutovanou otázkou je potřeba zajištění bydlení pro matky s dětmi a rodiny,
kterým hrozí, či u kterých již proběhla ztráta bydlení, a to především s přímo či nepřímo
uváděným rizikem tzv. odebrání dítěte v důsledku ztráty bydlení. Na tomto místě je nutné
uvést, že současná legislativa neumožňuje odebrání dítěte z bytových důvodů
a dovolujeme si uvést, že v ORP Tišnov nebylo z bytových důvodů odebráno žádné dítě.
V ORP Tišnov neexistuje pro rodiče s dětmi žádná forma krizového bydlení.
Ze zkušeností OSPOD MěÚ Tišnov a bytového referátu MěÚ Tišnov je nutné informovat, že
na rychle dostupné bydlení se zpravidla informují matky, které mapují možnosti ukončení
bydlení ve společné domácnosti se stávajícím manželem či partnerem, dále pak rodiče řešící
chronicky svoji bytovou situaci. Aktuální reálné možnosti v této situaci je podání žádosti
o přidělení bytu z majetku města Tišnova, které je však dlouhodobou záležitostí. Podmínkou
je trvalý pobyt v městě Tišnově. Za tímto účelem dochází k přehlašování trvalého pobytu do
města Tišnova. Nejde však o masivní jev. Mnohem rychleji jsou úspěšnější zájemci o nájemní
bydlení při pohybu na trhu se soukromým nájemním bydlením, otázkou je cenová
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dostupnost s ohledem na příjmy zájemce. V řadě případů využívají osoby řešící otázku
bydlení s dětmi možností rodiny, širších příbuzných, někdy dočasně kamarádů, než se podaří
bytovou situaci vyřešit, nejčastěji právě nájemním bydlením u soukromého poskytovatele.
Ve sledovaném období 2017 – 2020 dosud eviduje OSPOD MěÚ Tišnov jeden případ
umístění matky s dítětem v azylovém domě pro matky s dětmi na vlastní žádost matky za
součinnosti OSPOD MěÚ Tišnov, kdy však se jednalo o matku s dítětem, která se
přistěhovala do města Tišnova a možnost bydlení u přítele ztratila. Pobyt v azylovém domě
trval následně 1,5 měsíce. Všechny azylové domy jsou situovány mimo ORP Tišnov,
zájemkyně o bydlení danou možnost již při sdělení vstupních informací odmítají z toho
důvodu, že v místě děti chodí do školky či školy, mají zde práci, dle vnímání zájemkyň
o bydlení daná služba neodpovídá jejich sociálnímu statusu, azylový dům je vnímaný jako
poslední řešení. Zpravidla otázku bydlení vyřeší jiným výše uvedeným způsobem. Doplňme,
že v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nemusel za sledované období 2017 –
2020 umístit dítě na vlastní žádost z bytových důvodů ani jeden rodič. Dovolujeme si zde
vyjádřit názor, že ve srovnání s jinými výše diskutovanými potřebami cílových skupin otázka
bydlení není problematikou efektivně řešitelnou v režimu sociálních služeb, vytvoření
jakýchkoliv krizových kapacit s následným prostupným mechanismem k běžnému bydlen by
vedlo k tomu, že sníží motivaci hledat nájemní bydlení na běžném trhu či jiné řešení. Jsou to
často velmi složité situace, avšak základní ukazatele prokazují, že rodiče s dětmi tuto otázku
v zásadě řešit umějí, což znamená, že na bytovém trhu je relativní dostatek možností
nájemního bydlení, byť komerční nájmy jsou pro řadu osob i za použití sociálních dávek jen
stěží dostupné, často doslova na hranici živoření i v oblasti jídla, nemluvě o jiných potřebám.
Právě tyto osoby poté žádají o přidělení městského bytu s argumentem nižšího nájmu,
stabilního právního vztahu. Právě proto Bytová koncepce města Tišnova na období 2017 –
2027 vytyčila jako cíl pomocí bytového fondu pomoci těm, kteří mají právě nižší šanci uspět
na trhu s komerčním nájemním bydlením. Řešením potřeb v této oblasti je mnohem spíše
výstavba nových obecních bytů, což má v městě Tišnově rovině iniciativního a poradního
orgánu Komise bytová Rady města Tišnova, která vidí jako dva stěžejní projekty na období
2021 – 2023 rekonstrukci bytového domu Na Mlékárně 795 (viz. následně část osoby
ohrožené sociálním vyloučením) a následnou výstavbu malometrážních bytů na městském
pozemku na ulici Wágnerova (bývalé inženýrské stavby).
Odborné sociální poradenství je v rámci koncepčních dokumentů rozdělováno do dvou
oblastí, a to odborné sociální poradenství specializované na osoby s poruchou příjmu potravy
a domácí násilí, dále pak odborné sociální poradenství, které se nespecializuje na výše
uvedené cílové skupiny, jejich záběr je širší. V této časti je nutné zmínit především služby
Manželské a rodinné poradny Brno, která poskytuje služby odborného sociálního
poradenství – psychologické poradenství především manželům v oblasti párového
poradenství a rodičům, v případech řešení otázek rodičovské odpovědnosti a vzájemných
vztahů. Manželská a rodinná poradna Brno je součástí příspěvkové organizace města Brna,
a to Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace. Služby jsou poskytovány na
pracovištích Bratislavská, Buzkova, Táborská, Starobrněnská a v rámci EU Projektu Minská,
kdy na dané adrese probíhají taktéž kromě odborného poradenství i asistované kontakty
rodičů s dětmi v indikovaných případech (jediné pracoviště poskytující asistence o víkendech
na 1 – 2 hodiny). Služby těchto poraden využívají občané obcí ORP Tišnov buď dobrovolně,
na doporučení OSPOD MěÚ Tišnov, na doporučení či z nařízení Okresního soudu Brno –
venkov nebo nově od října 2019 v rámci tzv. interdisciplinárního přístupu při řešení
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opatrovnických sporů povinně v rámci tzv. edukací před soudním jednáním v případě, že
rodiče dosud nedosáhli dohody v otázce úpravy rodičovské odpovědnosti, což zajišťuje ještě
před soudním jednáním OSPOD MěÚ Tišnov. Upozorňujeme, že tento systém funguje pouze
před Okresním soudem Brno – venkov, Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou od října 2020
funguje na jiném principu, a to principu rodičovských plánů z důvodu naprostého nedostatku
poradenských pracovišť, kdy poradenství nařizuje až sám soud v průběhu řízení, Okresní
soud v Blansku zatím žádnou koncepční změnu v opatrovnických řízeních. Na tomto místě
pouze uveďme, že každoročně desítky manželských/partnerských/rodičovských párů
využijí v některém z uvedených režimů služeb pracovišť Manželské a rodinné poradny
Brno, aniž se na tom obce ORP Tišnov jakýmkoliv způsobem finančně podílejí. V této
oblasti dosud systematické nastavení spolufinancování nedošlo. Zátěž spolufinancování
tak zcela nese město Brno. Pro úplnost uveďme, že tyto poradny jsou základním odborným
nástrojem pro práci s rodiči v krizi pro opatrovnické soudy i pro orgány sociálně – právní
ochrany dětí, jde o psychologické poradenství v režimu sociálních služeb, jde o práci
s manželskými/partnerskými/rodičovskými páry, zejména v oblasti úpravy práv a povinností
k dětem je cílem prevence vzniku chronického konfliktu ve věci dítěte či jeho eskalace.
Alternativou této služby jsou služby soukromých psychologů a psychoterapeutů, kde jsou
služby zpoplatněny zpravidla hodnotou 800 – 1000,--Kč za 50 minut, zde se však předpokládá
kromě schopnosti úhrady ceny služby taktéž určitá míra motivace a spolupráce směrem
k poradenskému pracovníkovi i mezi manžely/partery/rodiči. V rámci města Tišnova je v této
oblasti jedinou dostupnou bezplatnou službou v současnosti psychologické poradenství
v rámci Rodinného centra Studánka, která pracuje s rodiči na dobrovolné bázi v rámci
primární prevence, tyto služby jsou spolufinancovány v rámci dotační oblasti prorodinné
aktivity ze strany města Tišnova (cca. 90 tis. Kč za rok) a dotací MPSV ČR.
2.6.6. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Cílová skupina osob ohrožených sociálním vyloučením je velmi různorodá. Může se jednat
např. osoby bez domova či přístřeší, osoby se zkušeností s uvězněním, osoby navracející se z
výkonu trestu odnětí svobody, osoby s látkovou či nelátkovou závislostí, pachatelé trestné
činnosti či jejich oběti, mladé dospělé opouštějící některé ze školských zařízení pro výkon
ústavní výchovy, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách či osoby, které vedou rizikový
způsob života, osoby s nedostatečnými kompetencemi či zdroji pro adekvátní sociální
fungování, osoby propadající se záchrannou sociální sítí, osoby s obtížemi v oblasti dluhové
problematiky a osoby ohrožené důsledky zadlužení či předlužení či osoby s nedostatečnou
finanční gramotností.112V ORP Tišnov platí, že žádná z těchto skupin není početná, avšak
OSV MěÚ Tišnov eviduje od každého typu klienta několik případů.
Sociálním vyloučením pak rozumíme vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti
a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace,113 kterou pak dle
zákona chápeme jako situaci oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu věku, nepříznivého
zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke
konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou
112
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činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto
řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.114
Z praxe OSV MěÚ Tišnov vyplývá, že v podmínkách našeho správního obvodu se v této
kategorii jedná především o muže a ženy jednotlivce, kteří:
-

-
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mají mladí, kteří mají ,,výrazně disharmonickou“ strukturu osobnosti (v důsledku
ADHD, deprivace uspokojení potřeb v dětství) takovým způsobem, že i když jsou jako
mladí fyzicky zdraví a nedisponují žádnou závažnější duševní nemocí, nejsou
z hlediska míry dráždivosti svojí nervové soustavy schopni získat a udržet si
zaměstnání, často nemají od malička základní pracovní návyky, jsou obratem či brzy
propouštěni či sami odcházejí, jsou evidováni na úřadu práce, nemají žádný vlastní
příjem pokud žijí společně se svojí rodinou, kdy následně dochází ke konfliktům v této
domácnosti a odchodu tohoto jednotlivce z domácnosti, nejsou schopni respektovat
žádná pravidla ani na ubytovnách, kde dochází ke konfliktům se spolu ubytovanými či
personálem, zpravidla pobírá jen příspěvek na živobytí v rámci agendy pomoc
v hmotné nouzi, je marně zasílán úřadem práce na pohovory k zaměstnavatelům či
pro nedostavení se na evidenci uchazeče o zaměstnání na půl roku sankčně vyřazen,
čímž nemůže pobírat ani hmotnou nouzi, následně se tento jednotlivec protlouká po
známých, dočasných partnerech či partnerkách, finančně i bydlením parazituje,
přidružuje se alkohol, pervitin, přestupky, majetková a trestná činnost, následuje
výkon trestu odnětí svobody, propuštění a opakování cyklu s prohlubujícími se rysy
jednotlivých patologií.
muži/ženy středního a staršího věku s rozvinutým alkoholismem, pro který dochází
k celkovému úpadku osobnosti, část až alkoholické demenci, jsou nezaměstnatelní,
může jim být relativně brzy přiznána invalidita v III. stupni, avšak bez přiznaného
invalidního důchodu (zpravidla nemají odpracovánu potřebnou dobu), nemusí být
tedy vedeni jako uchazeči o zaměstnání, pokud žijí se svými rodiči, tito jsou již
vysokého věku, žít s těmito dětmi je pro tyto rodiče peklo, tito lidé okrádají své
rodiče, dopouští se na nich psychického a ekonomického násilí, opakovaně na místo
vyjíždí policie, řeší se přestupky, kdy rodiče oznámení a souhlasy opět stahují,
v minulosti se snažili tyto osoby držet opakovaně v psychiatrických léčebnách po
opakovaných pobytech na záchytné stanici, rodičům nezbývá, rodiče se snaží najít
řešení, rodina vytlačí tohoto jednotlivce ,,na ulici“, v lepším případě mu vyčlení
některou z nemovitost rodiny, někdy se snaží řešit situaci opatřením omezení na
svéprávnosti, avšak fakticky ani ustanovení opatrovníka neznamená, že tento dá
souhlas a psychiatrická léčebna jej na 3 měsíce dá na léčbu nebo jej podrží ,,co
nejdéle“, na léčbu alkoholismu jsou nyní bráni pouze motivovaní pacienti, ne ti, co již
,,v rejstříku“ mají z minulosti i desítky hospitalizací; pobytové zařízení sociálních
služeb pro osoby s alkoholickou diagnózou v podstatě neexistuje, po záchytu, když
klesne hladina pod 1,00 promile jsou ze záchytky opět propouštěni, postupem času
nezbývá, než tohoto jedince oddělit od zbylých členů rodiny, neboť tyto ničí, přežívá
s přidělovaným příjmem ze sociálních dávek, je v podstatě vydržován na náklady
rodiny a státu, následně se kolem 50 let objeví první zdravotní problémy interního
charakteru, kdy dříve či později umírají na některou z interních diagnóz vzniklou
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v důsledku masivní konzumace alkoholu, z této kategorie se rekrutuje největší počet
faktických bezdomovců
muži a ženy s chronický sníženými mentálními kapacitami, kteří z důvodu úmrtí
rodičů a absence či nezájmu příbuzných žijí samostatně - jde velmi často
o jednotlivce s invaliditou z mládí, kteří mají určité bytové zázemí po rodičích, pokud
v důsledku svojí neužitelnosti, dluhů apod. toto původní bydlení po rodičích neztratili,
často je otázkou nutnost omezení svéprávnosti, určité kompetence k samostatnému
životu mají, avšak tyto jsou nízké proti běžnému standardu, co se týče hospodaření
s financemi, zařizování úředních záležitostí, dodržování termínů atd., v řadě obcí
takové osoby žijí s neformální podporou obecních úřadů, v některých případech jsou
obecní úřady veřejnými opatrovníky, když se dostanou tyto osoby do úřadní evidence
pozdě a přijdou o střechu nad hlavou, jde o potenciální klienty obecních bytů
s podporou sociálních služeb či potenciální klienty chráněných bydlení, pokud není
přítomen např. alkoholismus
muži a ženy s chronickým duševním onemocněním, u kterých v důsledku
onemocnění není přítomen náhled a potřebná spolupráce s rodinou a ambulantním
psychiatrem, často se rodině podaří zajistit přiznání invalidity, invalidního důchodu,
příspěvku na péči, v některých případech rodina přistoupí k omezení svéprávnosti,
pokud však nemocný žije dlouhodobě sám, nemoc propukne samostatně, vše
z těchto možných opatření chybí a daná osoba se do úřední evidence dostává
v důsledku evidence konfliktních situací v sousedském soužití či opakovanou
přestupkovou činností, záleží pak na vývoji daného případu, zda se podaří napojit
daného klienta na sociální příjmy, zdravotnické služby a zajistit bydlení, zpravidla se
jedná o ,,podivíny“, kteří tu s větší tu menší mírou s úřady spolupracují, či žijí
samostatně z důchodu odtržení od okolního sociálního prostředí, zajímavostí je, že u
těchto osob nedochází k opakovaným hospitalizacím, obávají se lékařů, pokud svým
jednáním překročí hranici zákona a je jejich stav řešen v rámci trestního řízení,
protože ze zákona nelze nikoho bez ochranné léčby léčit proti jeho vůli, pokud akutně
neohrožuje sebe nebo druhé, ani na přání opatrovníka, což je častý problém při
nespolupráci osob omezených na svéprávnosti, protože každá léčba předpokládá
dodržování pravidel medikace, docházku do ambulance atd.
chroničtí uživatelé nealkoholových návykových látek – v našich podmínkách se
jedná především o jednotlivce, kteří jsou dlouhodobými uživateli především
pervitinu, nemají žádné oficiální bydlení, jsou permanentními cestovali, žijí z hmotné
nouze, opakovaně ztrácejí občanský průkaz, rodné listy jsou již uloženy na odboru
sociálních věcí, slouží k opakovanému vyřizování nového občanského průkazu,
jakékoliv opatření nemá smysl, protože tyto osoby nejsou schopny bydlet na
ubytovnách, v případě přidělení bytu se ihned z bytu stává ,,drogové doupě“, jsou to
osoby poletující neustále v rauši mezi ostatními obyvateli zpravidla se spádem
směrem na město Brno a občas do Tišnova.
osoby opakovaně se nacházející ve výkonu trestu odnětí svobody – pokud se
nejedná o žádný z výše uvedených případů, jde v podmínkách ORP Tišnov o několik
jedinců, u kterých se již počet realizovaných výkonů trestu odnětí svobody počítá ve
dvojmístných cifrách, kdy se jedná o programové pachatele majetkové trestné
činnosti, kteří v zásadě nepotřebují od úřadů nic, po propuštění se zařídí po svém a
dříve či později jsou zadrženi a je rozhodnuto o vazbě v důsledku pokračující
majetkové trestné činnosti
94
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někteří ,,naši a hlavně cizí cestovatelé,“ kteří se nacházejí dočasně v městě Tišnově
případě na sebe upoutají pozornost v některé z obcí ORP Tišnov – jde o jednotlivce
,,sociální případy“, kteří jsou permanentními cestovateli v rámci Jihomoravského
kraje, ale i celé ČR, ať jsou úplně bez příjmů a nyní ztratili doklady a potřebují pomoci
je zařídit, nebo někde v ČR jsou evidování na úřadu práce a pobírají hmotnou nouzi,
jen neustále cestují, naše osoby známe a víme, do jaké kategorie výše uvedené
spadají nebo jde o cizí osoby, o těchto se musíme informovat v místě na jiných
úředních místech
oběti domácího násilí – v praxi se zpravidla jedná o ženy (s dětmi) a seniory, počty
vykázání ze společně obývaného domu či bytu, které odráží výše uvedený počet
klientů intervenčního centra za ORP Tišnov nejsou vypovídajícím ukazatelem daného
typu problému, jde pochopitelně o špičku ledovce, daný typ násilí ve všech svých
formách je složitým problémem a řešení nebývá jednoduché, vyžaduje psychické,
ekonomické, bytové, právní odpoutání od agresora vč. úpravy práv a povinností
k nezletilým dětem, daná problematika bývá často latentně skryta v rozchodech
partnerů/rodičů/manželů nebo naopak účelově zneužívána při bitvách o děti
a majetek, posouzení každého případu je individuální; násilí na seniorech je pak
v praxi ještě hůře prokazatelné a řešitelné, než v případě žen (s dětmi).

Jak vyplývá z výše uvedeného nástinu obsahu řešené problematiky osob ohrožených či již
fakticky sociálně vyloučených, problémem nejsou důsledky, tj. ztráta příjmu, ztráta bydlení,
toto jsou důsledky, které v zásadě je možné u těchto osob v některých případech
kompenzovat, zásadním problémem je primární příčina a její projevy, tj. patologická
struktura osobnosti, alkoholová a nealkoholová závislost, neléčené chronické duševní
onemocnění, vysloveně kriminální profil osobnosti. Je zřejmé, že v těchto případech je nutné
pracovat s každým jednotlivcem individuálně, přičemž ne všechna opatření v ORP Tišnov
a městě Tišnově jsou v režimu sociálních služeb.
V městě Tišnově působí sociální služba prevence terénní programy Podané ruce, o.p.s. Jde
o sociální službu se sídlem v Brně, která je terénního charakteru, pracuje s uživateli
nealkoholových návykových látek. Z ukazatelů činnosti vyplývá, že ORP Tišnov eviduje
v letech 2017 – 2019 16 – 17 počtu klientů. Víme, že komunita uživatelů návykových látek se
skládá hlavně z uživatelů pervitinu, kterým jsou vyměňovány použité stříkačky za nové,
realizovány testy na infekční choroby, poskytováno poradenství v návazných službách. Služby
jako terénní program jsou pak na úrovni třetího stupně prevence, pracují anonymně s těmi,
ke kterým se žádná jiná služba nedostane. Z činnosti agend odboru sociálních věci MěÚ
Tišnov v oblasti péče o dospělé či sociálně – právní ochrany dětí víme, že dostupnost
pervitinu je v Tišnově potažmo v okolních obcích bezproblémová. Uživatele můžeme
rozdělit na ,,rekreační,“ u kterých užívání této látky nemá evidované sociální důsledky, sami
přiznávají, že ,,si občas dají“, ale prokazatelně dlouhodobě pracují, mají bydlení, vedou
rodinný život, a poté na ty, u kterých je užívání pervitinu součástí komplexně složité sociální
situace, buď nikdy neměli či ztratili to, co mají ,,rekreační uživatelé“. U některých je hranice
mezi ,,bezproblémovou rekreační konzumací“ a ,,patologickou konzumací“
nepostřehnutelným mezníkem. Řada nám známých patologických uživatelů pervitinu
začínala jako mladí ,,rekreační konzumenti.“ Velké problémy se objevují tehdy, pokud se
z těchto ,,rekreačních konzumentů“ stanou rodiče, kdy rodičovství je podrobeno mnohem
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vyšší sociální kontrole a po rodičích se chce mnohem vyšší míra sociálního fungování
v oblasti rodičovské odpovědnosti.
Další situací relevantní pro sociální služby jsou případy vykázání ze společně obývaného
domu či bytu při řešení domácího násilí a následné zapojení na podnět státní policie
intervenčního centra, které je pro Jihomoravský kraj realizováno pod SPONDEA z.ú. se
sídlem v Brně. Počet případů zapojení intervenčního centra je v každém roce různý (2017 – 4,
2018 – 23, 2019 – 12), přičemž služba pracuje s ohroženou osobou především v oblasti
sociálního, právního, psychologického poradenství. Je paradoxní, že klienty institucí se
v případě vykázání stávají příležitostně také samotné násilné osoby, se kterými se pracuje
jako s jednotlivci, protože ztrátou bydlení se stávají klienty ubytoven, pokud si nezajistí
bydlení vlastní cestou.
V ORP Tišnov s osobami ohroženými sociálním vyloučením pracuje Odbor sociálních věcí
MěÚ Tišnov (sociální práce v přenesené působnosti, sociální kurátor = 2 sociální pracovnice),
který funguje kromě sociálního poradenství především na bázi výkonu zvláštního příjemce
nepojistných a pojistných sociálních dávek a výkonu veřejného opatrovnictví s cílem zajistit
hospodaření se sociální příjmy směrem k uspokojení základních životních potřeb klienta
k listopadu 2020 u celkem 18 klientů, a to za použití postupů terénní sociální práce, využití
bytů města Tišnova a zapojení potřebných sociálních, zdravotních a dalších služeb
dostupných v regionu. Zde se jedná o dlouhodobé klienty, u kterých je zapotřebí být
několikrát týdně v osobním kontaktu. Bez zavedení daných opatření by z různých důvodů
dané osoby doslova ,,skončily na ulici.“
Další institucí, která pracuje s danou cílovou skupinou je orgán pomoci v hmotné nouzi
Úřadu práce Tišnov a evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce Tišnov, který kromě
běžných klientů, kterým se sníží příjmy pod zákonem vymezenou hranici, má ve své evidenci
právě klienty ohrožené sociálním vyloučením či dokonce již zcela sociálně vyloučené.
Pokud vezmeme jako klíčové kritérium ztrátu bydlení v domě, bytě či obyvatelné chatě
kolaudované k bydlení, v evidenci orgánu pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce Tišnov je
k září 2020 celkem 10 osob, které se nacházejí na ubytovnách, kam je vyplácena dávka
doplatku na bydlení. V ORP Tišnov je pouze jedna ubytovna, která je ochotna ubytovávat
osoby jednotlivce v hmotné nouzi s doplatkem na bydlení, a to ubytovna v městysi
Nedvědice. Ostatní ubytovny se orientují na ubytovávání dělníků či jiných v lokalitě
zaměstnaných osob. Další legální ubytovny, kam je možné vyplácet doplatek na bydlení, se
nacházejí v Brně. Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov poskytuje zájemcům seznam ubytoven,
tito zájemci si musí zajistit volné místo a smlouvu, kterou donesou na úřad práce jako přílohu
k žádosti o dávku doplatku na bydlení. Téměř každý provozovatel ubytovny již chce
potenciálního klienta osobně vidět, aby jej vyhodnotil z hlediska rizikových faktorů,
neubytuje jej dříve, než bude mít provedenu sjednanou úhradu. Zajištění ubytovny je tak
poměrně složitý proces, který od klienta vyžaduje cestování, finanční hotovost, určité
kompetence při vyjednávání s provozovatelem a hlavně absenci evidentně patologických
projevů, jinak je zájemce odmítnut. Provozovatel zvažuje, zda daný uchazeč je schopen
nekonfliktně žít s jinými obyvateli. Ceny na ubytovnách jsou komerční, státem limitovaná
výše doplatku na bydlení dle velikosti obce a počtu osob v místnosti nedostačuje měsíční
úhradě za bydlení. V praxi tak každá osoba v hmotné nouzi, která bydlí na ubytovně, musí
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k dávce doplatku na bydlení doplatit také různě vysokou částku z příspěvku na živobytí,
protože jinak by tato částka nestačila. Náklady se pohybují různě, cca. 4000 – 5500,--Kč za
jednu osobu. V Tišnově se nachází jedna ubytovna, kde bydlí osoby s podporou z úřadu
práce, avšak zde se spíše ubytovávají vícečlenné rodiny a spíše se jedná o malé byty.
Sociální službou, která pracuje s osobami ohroženými sociálním vyloučením či již sociálně
vyloučenými je Poradna Porta Oblastní charity Tišnov, která kromě sociálně – právní ho
poradenství (nejdůležitější složkou je bezplatné dluhové poradenství a poradenství v oblasti
povolení insolvence), nabízí také v odůvodněných případech možnost čerpání potravinové
pomoci a hygienických potřeb, další materiální pomoci v rámci tzv. záchranné sítě. 115
Samotné město Tišnov zajišťuje potřebu bydlení nejchudších osob spadajících do dané
cílové skupiny v rámci svojí bytové politiky především skrze dva bytové domy na adrese Na
Mlékárně 255 (10 malometrážních bytů) a 795 (4 holobyty, 16 malometrážních bytů), kdy
bytový dům Na Mlékárně 795 prošel v roce 2019 kompletní rekonstrukcí a je určen v souladu
s dotačními podmínkami právě osobám s nízkými příjmy, výše nákladů na bydlení je ve
vztahu k možnostem dávkového systému nastavena nekomerčně a pro tyto osoby přijatelná.
Bydlení v samostatném bytě vyžaduje určité kompetence, u některých ubytovaných jsou
nastaveny kontrolní mechanismy v oblasti zajištění nájemného, je vykonávána intenzivní
sociální práce při zajištění dalších potřeb.
Pro osoby s nízkými příjmy a nejnižšími kompetencemi je dále určen bytový dům Na
Mlékárně 795, kde se nacházejí malometrážní byty, z nichž některé jsou převedeny do
režimu tzv. krizového lůžka, což znamená, že smlouva je uzavírána na měsíc, elektřina je tzv.
,,napsána na město Tišnov“, protože osoby, které zde bydlí mají dluhy na úhradě elektrické
energie z minulosti, a to často v takové výši, že již s ohledem na jejich příjmy není reálné, aby
bylo možné tyto dluhy splatit, není tak možné, aby distributor v jakémkoliv bytě provedl
připojení těchto osob. Tyto osoby tak hradí náklady na bydlení v celém rozsahu městu
Tišnovu. Bytový dům Na Mlékárně 795 tak slouží v podstatě jako městská ubytovna, kde
bydlí osoby s trvalým pobytem v městě Tišnova s nízkými příjmy i kompetencemi, které
nemají šanci uspět na trhu s komerčními nájmy či na ubytovnách, a to za podmínek, kdy je
možné zde uhradit náklady na bydlení jen z doplatku na bydlení. U naprosté většiny obyvatel
jsou uplatněna opatření pro zajištění úhrady za bydlení. Stav tohoto bytového domu
nezbytně vyžaduje provedení kompletní rekonstrukce, a to ve dvou etapách v průběhu let
2021 – 2022.
Dle evidence OSV MěÚ Tišnov za rok 2020 se v ORP Tišnov nachází 15 osob, u kterých víme,
že nebydlí v bytě, na ubytovně, chatě, zahradním domku či jiném podobném prostoru, ale
přebíhají mezi jednotlivými domácnostmi známých, kamarádů, rodiny, aby měly, kde
bydlet, pobírají pomoc v hmotné nouzi či mají různě vysoký invalidní či starobní důchod.
Právě z těchto osoby se rekrutují osoby náhle se vyskytující na ulici, pokud dojde ke krizi
vztahů se současným ubytovatelem nebo se změní vlastnické poměry ve stávajícím příbytku.
V městě Tišnově v současnosti více prokazatelně o 2 osobách, které žijí doslova na ulici
(resp. v garáži). Na podporu těchto osob a dalších mimořádných případů především z řad
115

Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II je podpořen finančními prostředky z Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové
a materiální pomoci ze strany spolupracujícího subjektu partnera projektu.
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rodin s dětmi v rámci orgánu sociálně – právní ochrany dětí disponuje OSV MěÚ Tišnov zdroji
materiální pomoci pro odůvodněné případy, u nichž je situace objektivně ověřena z úřední
činnosti, a to potravinová pomoc, hygienické prostředky, textilie (povlečení, prostěradla,
ručníky, utěrky), peřiny, polštáře, nábytek z druhé ruky (postele, matrace, skříňky), dále
např. oblečení a obuv, která je obstarávána v odůvodněných případech na zakázku
potřebného klienta.116 Na poskytnutí materiální pomoci není právní nárok, rozhodující je
posouzení individuální situace klienta.
S ohledem na problematičnost zajištění přístřeší osobám bez přístřeší na ubytovně či
v některém z bytů města Tišnova, a taktéž v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí bytových
domů Na Mlékárně 255 a 795 byly z prostředků města Tišnova v lokalitě Na Mlékárně v létě
roku 2019 instalovány dva obytné moduly vždy pro jednoho člověka a jedna sanitární
jednotka umožňující výkon hygieny u osoby, která přichází z ulice. Pozemek byl dle projektu
kompletně zasíťován a daná zařízení byla instalována. Díky tomuto opatření se podařilo
zajistit technické i režimové řešení výkonu hygieny pro osoby na ulici a z místních holobytů,
kde není k dispozici sprcha. Jeden obytný modul je od začátku použit jako bytová náhrada
pro obyvatele, kterého nebylo možné vrátit do nájmu bytu Na Mlékárně 255 po skončení
rekonstrukce z důvodu nesplnění podmínky věku a žádný jiný finančně dostupný byt nebyl
volný. Druhá obytný modul byl od začátku využíván jako krizové ubytování na dobu určitou,
kde se vystřídalo od léta 2019 celkem 7 osob. Z toho dvě osoby jako náhradní ubytování po
dobu rekonstrukce v souvislosti s řešením havárií v bytech Na Mlékárně 255 a v 5 případech
osoby, u nichž vznikla náhlá bytová krize. Zkušenost je taková, že krizový režim není určen
k dlouhodobějšímu bydlení, o čemž je zapotřebí osoby náležitě poučit. Svěřený čas má
sloužit k tomu, aby si daná osoba našla bydlení v podobě ubytovny. Z pěti osob s náhlou
bytovou krizí, bylo šlo v jednom případě o matku s dítětem, která do týdne byla umístěna do
azylového domu pro matku s dětmi, v jednom případě šlo o partnerský pár, který po
ukončení pobytu našel jiné ubytování, ve třech případech však šlo o mladé jednotlivce, pro
které s ohledem na způsob jejich života bylo krizové ubytování dostačující, sami si nic
nehledali, o práci na zajištění místa na ubytovně neměli zájem, poskytnutí navazujícího
bydlení ve formě bytu očekávali od města Tišnova. V současnosti je druhý krizový modul
obsazen jako bytová náhrada skrze plánovanou rekonstrukci bytového domu Na Mlékárně
795. Sanitární jednotka pod správou spolupracovníka v režimu veřejné služby slouží za úplatu
20,--Kč za 10 min. sprchování k výkonu hygieny osob obývající holobyty, čímž se podařilo
výrazně zvýšit hygienickou úroveň, příležitostně pak individuálním nebydlícím zájemcům dle
potřeb odboru sociálních věcí.

116

Zdrojem materiální pomoci jsou Adventní sbírka Rodinného centra Studánka, která se koná každoročně a
jejíchž dary jsou věnovány odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov a následně distribuovány v odůvodněných
případech. Dále jsou zdrojem dary individuálních dárců a spolupráce Poradnou Porta Oblastní charity Tišnov,
která je napojena na MPSV ČR, Operační program potravinové a materiální pomoci, projekt Potravinová a
materiální pomoc nejchudším občanům.
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3. ČÁST NÁVRHOVÁ
3.1. Systémové priority plánování sociálních služeb

Priorita č. 1

Aktivita 1.1

Aktivita 1.2

Aktivita 1.3

Měření činností sociálních služeb za účelem spolufinancování sociálních služeb v rámci dvoukolového systému
spolufinancování obcemi ORP Tišnov

Město Tišnov zajišťuje měření činnosti
sociálních služeb v rozhodném kalendářním
roce pro účely výpočtu spolufinancování
sociálních služeb obcemi ORP Tišnov
Město Tišnov zajišťuje realizaci dvoukolového
dotačního programu na podporu sociálních
služeb obcemi ORP Tišnov
Obce ORP Tišnov prvního typu uzavírají
s městem Tišnov každoročně smlouvu o
spolufinancování a zajištění dotačního
programu a spolufinancování sociálních služeb
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OSV

2021 - 2023

Bez personálních
nákladů navíc proti
stávajícímu stavu.

OSV
RM Tišnova
ZM Tišnova
OSV
RM Tišnova
ZM Tišnova
ZO ORP SO Tišnov

2021 - 2023

Bez personálních
nákladů navíc proti
stávajícímu stavu.
Bez personálních
nákladů navíc proti
stávajícímu stavu.

2021 - 2023

3.2. Priority pro oblast informovanosti veřejnosti o sociálních službách

Priorita č. 2

Aktivita 2.1

Aktivita 2.2

Aktivita 2.3

Aktivita 2.4

Nastavení toku informací o oblasti sociálních služeb z Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov směrem k lékařům,
Nemocnici Tišnov, občanům obcí ORP Tišnov

Na internetu jsou vytvořeny a průběžně
aktualizovány webové stránky zaměřené na
dostupné sociální služby pro občany ORP
Tišnov
Lékaři a sociální pracovnice Nemocnice Tišnov
a obce jsou pravidelně informováni cestou emailu o dostupných sociálních službách pro
jednotlivé cílové skupiny
V ORP Tišnov existuje a je distribuován
informační materiál pro začínající pečující
osoby odkazující na instituce a služby
dostupné v ORP Tišnov
Občané města Tišnova jsou prostřednictvím
Tišnovských novin a Tišnovské televize
nejméně dvakrát v průběhu kalendářního roku
informováni o možnostech využití technických
prostředků a souvisejících služeb pro zvýšení
bezpečnosti seniorů a osob se zdravotním
postižením
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OSV

31.12. 2021

Bez personálních
nákladů navíc proti
stávajícímu stavu.

OSV

31.12. 2021

Bez personálních
nákladů navíc proti
stávajícímu stavu.

OSV
KPKPSS RM
Tišnova

31.12. 2021

V rámci stávajících
materiálových a
personálních nákladů.

OSV
KPKPSS RM
Tišnova

2021 - 2023

Bez personálních
nákladů navíc proti
stávajícímu stavu.

3.3. Priority pro oblast podpory neformálních pečujících

Priorita č. 3

Podpora neformálních pečujících mimo režim sociálních služeb

Aktivita 3.1

Dotační program města Tišnova v oblasti
prorodinné aktivity na rok 2021 obsahuje
priority na podporu neformálních pečujících
Komise pro Komunitní plánování sociálních
služeb RM Tišnova vyhodnocuje žádosti o
dotace v oblasti prorodinných aktivit, aby byla
zajištěna kompetence v oblasti posuzování
projektů na podporu neformálních pečujících
Komise pro Komunitní plánování sociálních
služeb RM Tišnova každoročně vyhodnocuje
obsah projektů žádajících finanční podporu
v rámci prorodinných aktivit a činí návrhy
v oblasti priorit ve vztahu k potřebám
neformálních pečujících v oblasti mimo sociální
služby a výši alokovaných finančních
prostředků
Město Tišnov má uzavřenou dohodu o
provedení práce se zkušenou pečovatelkou,
která je schopna zájemcům ukázat úkony péče
o seniora a osobu se zdravotním postižením
přímo v domácím prostředí

Aktivita 3.2

Aktivita 3.3

Aktivita 3.4
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OSV
KPKPSS RM Tišnova
RM Tišnova
OSV
KPKPSS RM Tišnova

2021 - 2023

200 tis. alokace
dotační program

2021 - 2023

Bez personálních
nákladů navíc proti
stávajícímu stavu.

OSV
KPKPSS RM Tišnova

2021 - 2023

Bez personálních
nákladů navíc proti
stávajícímu stavu.

OSV

2021 - 2023

Personální náklady
max. 50 tis. ročně

Aktivita 3.5

V městě Tišnově funguje v rámci EU projektu
detašované pracoviště Slezské diakonie
zaměřené na poradenství osobám pečujícím v
domácnosti

OSV
Oblastní charita
Tišnov
Pečuj doma

2021 - 2022

Náklady EU projektu
Slezské diakonie

3.4. Priority pro cílovou skupinu senioři a osoby pečující

Priorita č. 4

Zajištění dostupnosti sociálních služeb umožňujících seniorům v nepříznivé sociální situaci v důsledku
zdravotního stavu zůstat v domácím prostředí a pomoc osobám pečujícím

A) STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Opatření 4.1
Aktivita 4.1.1

Aktivita 4.1.2

Aktivita 4.1.3

Udržení stávajících kapacit pečovatelské služby a terénní odlehčovací služby pro občany ORP Tišnov
Spolufinancování pečovatelské služby CSS
Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
Tišnov, p.o.
Obce ORP Tišnov
pro rok 2021
Garance město
Tišnov
Spolufinancování pečovatelské služby Oblastní Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
charity Tišnov
Obce ORP Tišnov
pro rok 2021
Obce ORP Kuřim
Garance město
Tišnov
Spolufinancování terénní odlehčovací služby
Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
Oblastní charity Tišnov
Obce ORP Tišnov
pro rok 2021
Obce ORP Kuřim
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Priorita č. 5

Udržení stávajících kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory a pomoc osobám pečujícím

Opatření 5.1
Aktivita 5.1.1

Udržení stávající kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro seniory ORP Tišnov
Spolufinancování pobytové odlehčovací služby Poskytovatel
2021 - 2023
Dům léčby bolesti sv. Josefa Oblastní charity
Obce ORP Tišnov
Rajhrad

Opatření 5.2
Aktivita 5.2.1

Udržení stávající kapacity pobytových služeb pro seniory ORP Tišnov
Spolufinancování domova pro seniory Domov Poskytovatel
2021 - 2023
sv. Alžběty
Obce ORP Tišnov

Viz. plán financování
pro rok 2021

Viz. plán financování
pro rok 2021

B) ROZŠIŘUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Priorita č. 6

Rozšíření stávajících kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory a pomoc osobám pečujícím

Opatření 6.1
Aktivita 6.1.1

Rozšíření stávající kapacity odlehčovacích služeb pro seniory ORP Tišnov
Spolufinancování kapacit stávající již
Poskytovatel
2022 - 2023
registrované pobytové odlehčovací služby pro Obce ORP Tišnov
seniory v základní síti JMK se sídlem mimo
ORP Tišnov poskytující služby seniorům z obcí
ORP Tišnov
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Dle počtu lůžkodnů
a pravidel
financování JMK a
ORP Tišnov

Opatření 6.2
Aktivita 6.2.1

Rozšíření stávající kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory ORP Tišnov
Spolufinancování kapacit registrované
Poskytovatel
2022 - 2023
pobytové služby pro seniory v základní síti JMK Obce ORP Tišnov
se sídlem mimo ORP Tišnov poskytující služby
občanům obcí ORP Tišnov

Dle počtu lůžkodnů
a pravidel
financování JMK a
ORP Tišnov

C) NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Priorita č. 7

Zajištění dostupnosti pobytové odlehčovací služby pro seniory v ORP Tišnov a pomoc osobám pečujícím
prostřednictvím časově omezených odlehčovacích pobytů

Opatření 7.1
Aktivita 7.1.1

Zřízení pobytové odlehčovací služby pro seniory na území ORP Tišnov
Realizovat studii proveditelnosti s ohledem na OSV
2021
četnost cílové skupiny, deklarovaného zájmu
KPKPSS RM Tišnova
konkrétních uživatelů z obcí ORP Tišnov službu RM Tišnova
využívat, definování místa, poskytovatele,
kapacity, nákladů, porovnání s konkurenčními
projekty na zřízení nových sociálních služeb.
Projednání záměru na zřízení nové sociální
DSO Tišnovsko
2022
služby s obcemi ORP Tišnov z hlediska věcného Obce ORP Tišnov
záměru a spolufinancování dané sociální
služby, nahlášení do akčního plánu JMK pro
rok 2023/2024 v případě kladného projednání
obcemi ORP Tišnov a zajištění
spolufinancování
Zřízení nové sociální služby 2023/2024
Poskytovatel
2023/2024
Obce ORP Tišnov

Aktivita 7.1.2

Aktivita 7.1.3
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Bez personálních
nákladů navíc proti
stávajícímu stavu.

Bez personálních
nákladů navíc proti
stávajícímu stavu.

Náklady budou
vyčísleny v rámci
studie

proveditelnosti.
3.5. Priority pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a osoby pečující
A) STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Priorita č. 8

Zajištění dostupnosti sociálních služeb umožňujících osobám se zdravotním postižením v nepříznivé sociální
situaci zůstat v domácím prostředí a pomoc osobám pečujícím

Opatření 8.1
Aktivita 8.1.1

Udržení stávajících kapacit pečovatelské služby a terénní odlehčovací služby pro občany ORP Tišnov
Spolufinancování pečovatelské služby CSS
Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
Tišnov, p.o.
Obce ORP Tišnov
pro rok 2021
Garance město
Tišnov
Spolufinancování pečovatelské služby Oblastní Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
charity Tišnov
Obce ORP Tišnov
pro rok 2021
Obce ORP Kuřim
Garance město
Tišnov
Spolufinancování terénní odlehčovací služby
Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
Oblastní charity Tišnov
Obce ORP Tišnov
pro rok 2021

Aktivita 8.1.2

Aktivita 8.1.3
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Opatření 8.2
Aktivita 8.2.1

Aktivita 8.2.2

Aktivita 8.2.3

Opatření 8.3
Aktivita 8.3.1

Udržení stávajících kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a
pomoc osobám pečujícím
Spolufinancování terénních a ambulantních
Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
sociálních služeb s cílovou skupinou osoby
Obce ORP Tišnov
pro rok 2021
s chronickým duševním onemocněním
(sociální rehabilitace Prah JM z.ú., sociální
rehabilitace DOTYK II. o.p.s.)
Spolufinancování terénních a ambulantních
Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
sociálních služeb s cílovou skupinou osoby
Obce ORP Tišnov
pro rok 2021
s poruchou autistického spektra (osobní
asistence a sociální rehabilitace Paspoint z.ú.)
Spolufinancování terénních a ambulantních
Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
sociálních služeb s cílovou skupinou osoby
Obce ORP Tišnov
pro rok 2021
s diagnózou mentální retardace (sociální
rehabilitace Oblastní charity Tišnov)
Udržení stávajících kapacit pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a pomoc osobám
pečujícím
Spolufinancování pobytových sociálních služeb Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
pro osoby s diagnózou mentální retardace
Obce ORP Tišnov
pro rok 2021
(Chráněné bydlení Skryje Oblastní charity
Tišnov, Chráněné bydlení Betany Oblastní
charity Blansko)
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B) ROZŠIŘUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Priorita č. 9

Rozšíření stávajících kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Opatření 9.1

Rozšíření stávající kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a
pomoc osobám pečujícím
Spolufinancování kapacit stávající již
Poskytovatel
2022 - 2023
Dle počtu
registrované terénní či ambulantní sociální
Obce ORP Tišnov
osobohodin/intervencí
služby v základní síti JMK se sídlem mimo ORP
a pravidel financování
Tišnov poskytující služby osobám se
JMK a ORP Tišnov
zdravotním postižením z obcí ORP Tišnov

Aktivita 9.1.1

Opatření 9.1
Aktivita 9.1.1

Rozšíření stávající kapacity pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a pomoc osobám
pečujícím
Spolufinancování kapacit stávající již
Poskytovatel
2022 - 2023
Dle počtu lůžkodnů
registrované pobytové sociální služby
Obce ORP Tišnov
a pravidel
v základní síti JMK se sídlem mimo ORP Tišnov
financování JMK a
poskytující služby osobám se zdravotním
ORP Tišnov
postižením z obcí ORP Tišnov
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C) NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Priorita č. 10

Dostupnost chráněného bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním v ORP Tišnov

Opatření 10.1

Vyčlenění kapacity 5 – 10 lůžek pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním v Chráněném
bydlení Deblín
Definice potřebné vyčleněné kapacity pro
OSV
2021
Bez personálních
občany ORP Tišnov z cílové skupiny osob
KPKPSS RM Tišnova
nákladů navíc proti
s chronickým duševním onemocněním a
RM Tišnova
stávajícímu stavu.
provedení výpočtu a dojednání
spolufinancování potřebné kapacity.
Spolufinancování Chráněného bydlení Deblín
Poskytovatel
2022
Náklady budou
v rozsahu 5 – 10 lůžek pro cílovou skupinu
Obce ORP Tišnov
vyčísleny v lednu
osob s chronickým duševním onemocněním
2021
s trvalým pobytem z obcí ORP Tišnov

Aktivita 10.1.1

Aktivita 10.1.2

Priorita č. 11

Dostupnost denního stacionáře pro osoby s těžkým kombinovaným postižením (mentální retardace + tělesné
postižení, poruchou autistického spektra) v ORP Tišnov

Opatření 11.1

Zřízení denního stacionáře pro osoby s těžkým kombinovaným postižením (mentální retardace + tělesné
postižení, poruchou autistického spektra) v ORP Tišnov
Realizovat studii proveditelnosti s ohledem na OSV
2021
Bez personálních
četnost cílové skupiny, deklarovaného zájmu
KPKPSS RM Tišnova
nákladů navíc proti
konkrétních uživatelů z obcí ORP Tišnov službu RM Tišnova
stávajícímu stavu.

Aktivita 11.1.1
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Aktivita 11.1.2

Aktivita 11.1.3

využívat, definování místa, poskytovatele,
kapacity, nákladů, porovnání s konkurenčními
projekty na zřízení nových sociálních služeb.
Projednání záměru na zřízení nové sociální
DSO Tišnovsko
služby s obcemi ORP Tišnov z hlediska věcného Obce ORP Tišnov
záměru a spolufinancování dané sociální
služby, nahlášení do akčního plánu JMK pro
rok 2023/2024 v případě kladného projednání
obcemi ORP Tišnov a zajištění
spolufinancování
Zřízení nové sociální služby 2023/2024
Poskytovatel
Obce ORP Tišnov
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2022

Bez personálních
nákladů navíc proti
stávajícímu stavu.

2023/2024

Náklady budou
vyčísleny v rámci
studie
proveditelnosti.

3.6. Priority pro cílovou skupinu rodin s dětmi v obtížné životní situaci
A) STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Priorita č. 12

Opatření 12.1
Aktivita 12.1.1

Aktivita 12.1.2

Zajištění dostupnosti terénních sociálních služeb péče umožňujících rodinám s nezletilými dětmi v nepříznivé
sociální situaci (např. rodiny se zdravotně postiženým nezletilým dítětem, narození trojčat) a pomoc osobám
pečujícím
Udržení stávajících kapacit pečovatelské služby pro občany ORP Tišnov
Spolufinancování pečovatelské služby CSS
Poskytovatel
2021 - 2023
Tišnov, p.o.
Obce ORP
Garance město
Tišnov
Spolufinancování pečovatelské služby Oblastní Poskytovatel
2021 - 2023
charity Tišnov
Obce ORP Tišnov,
Obce ORP Kuřim
Garance město
Tišnov
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Viz. plán financování
pro rok 2021

Viz. plán financování
pro rok 2021

Priorita č. 13

Udržení dostupnosti poradenství a sociální práce s neorganizovanou mládeží v městě Tišnově a městysi
Lomnice pro cílovou skupinu dětí, mládeže a mladých dospělých

Opatření 13.1
Aktivita 13.1.1

Udržení stávajících kapacit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov Oblastní charity Tišnov
Spolufinancování nízkoprahového zařízení pro Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
děti a mládež Klub Čas Tišnov Oblastní charity Město Tišnov
pro rok 2021
Tišnov se provozovnou v městě Tišnově a
Městys Lomnice
městysi Lomnice

Priorita č. 14

Udržení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb prevence pro rodiny se zdravotně postiženými
nezletilými dětmi

Opatření 14.1

Udržení stávajících kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb prevence pro rodiny se zdravotně
postiženými nezletilými dětmi
Spolufinancování služeb rané péče
Poskytovatel
2021 - 2023
Viz. plán financování
specializovaných pro jednotlivé cílové skupiny Obce ORP Tišnov
pro rok 2021
dle zdravotního postižení (Dotyk II. o.p.s.,
Občanské sdružení LOGO z.s., Společnost pro
ranou péči Brno z.s., Slezská diakonie, Tamtam
Olomouc) a spolufinancování sociálních služeb
pro cílovou skupinu osob s poruchou
autistického spektra (např. osobní asistence
Paspoint z.ú.)

Aktivita 14.1.1
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B) ROZŠIŘUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Priorita č. 14

Rozšíření stávajících kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb pro rodiny se zdravotně postiženými
dětmi

Opatření 14.1

Rozšíření stávající kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb pro rodiny s postiženými nezletilými
dětmi
Spolufinancování kapacit stávající již
Poskytovatel
2022 - 2023
Dle počtu
registrované terénní či ambulantní sociální
Obce ORP Tišnov
osobohodin/intervencí
služby v základní síti JMK se sídlem mimo ORP
a pravidel financování
Tišnov poskytující služby osobám se
JMK a ORP Tišnov
zdravotním postižením z obcí ORP Tišnov

Aktivita 14.1.1

Priorita č. 15

Rozšíření stávajících kapacit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov Oblastní charity Tišnov
nad rámec úvazků základní sítě

Opatření 15.1

Rozšíření stávajících kapacit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov Oblastní charity Tišnov
o částečný úvazek streetworekera
Financování částečného úvazku streetworkera Poskytovatel
2021 - 2022
Financováno 100%
z prostředků MAS Brána
MAS Brána Vysočiny
z MAS Brána
Vysočiny
Registrováno
v dočasné síti JMK

Aktivita 15.1.1
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C) NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBYNejsou navrhovány žádné nové projektové záměry v oblasti sociálních služeb v ORP Tišnov.

3.7. Priority pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením
A) STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Priorita č. 16

Zajištění dostupnosti odborného sociálního poradenství pro občany ORP Tišnov

Opatření 16.1
Aktivita 16.1.1

Udržení stávajících kapacit odborného sociálního poradenství
Spolufinancování Poradny Porta Oblastní
Poskytovatel
charity Tišnov
Město Tišnov
Spolufinancování intervenčního centra
Poskytovatel
SPONDEA z.ú.
Obce ORP Tišnov

Aktivita 16.1.2

Poskytovatel
Město Tišnov
Poskytovatel
Město Tišnov

Viz. plán financování
pro rok 2021
Viz. plán financování
pro rok 2021

Priorita č. 17

Zajištění dostupnosti terénní sociálních služeb prevence pro cílovou skupinu uživatelů nealkoholových
návykových látek

Opatření 17.1
Aktivita 17.1.1

Udržení stávajících kapacit terénních programů pro ORP Tišnov
Spolufinancování sociální služby terénní
Poskytovatel
program Podané ruce o.p.s.
Město Tišnov
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Poskytovatel
Město Tišnov

Viz. plán financování
pro rok 2021

B) ROZŠIŘUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Priorita č. 18

Rozšíření dostupnosti odborného sociálního poradenství pro občany ORP Tišnov

Opatření 18.1
Aktivita 18.1.1

Rozšíření stávajících kapacit základní sítě Poradny Porta Oblastní charity Tišnov nad rámec úvazků základní sítě
Financování částečného úvazku právníka a
Poskytovatel
2021 - 2022
Financováno 100%
sociálního pracovníka v rámci Poradny Porta
MAS Brána Vysočiny
z MAS Brána
Oblastní charity Tišnov z prostředků MAS
Vysočiny
Brána Vysočiny
Registrováno
v dočasné síti JMK

C) NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBYNejsou navrhovány žádné nové projektové záměry v oblasti sociálních služeb v ORP Tišnov.
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Služby na sociálně zdravotním pomezí

Priorita č. 19

Zajištění dostupnosti paliativní péče v domácím prostředí pro občany ORP Tišnov

Opatření 19.1

Finanční zajištění stávajících kapacit nezdravotnických úvazků domácí hospicové péče Porta Vitae Oblastní
charity Tišnov
Spolufinancování nezdravotnických úvazků
Poskytovatel
2021 - 2023
Město Tišnov
v rámci domácí hospicové péče Porta Vitae
Město Tišnov
50 – 100 tis. Kč
Oblastní charity Tišnov ze strany města
Obce ORP Tišnov
Tišnova každoročně cestou mimořádné dotace Obce ORP Kuřim

Aktivita 19.1.1
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Ustanovení o vyhodnocování plnění plánovaných opatření
Komunitní plán sociálních služeb ORP Tišnov na období 2021 – 2023 bude vyhodnocován
Odborem sociálních věcí MěÚ Tišnov předložením zprávy o plnění plánu za uplynulých
kalendářní rok, a to Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova
vždy na prvním jednání v novém kalendářním roce. Zpráva bude následně předložena Radě
města Tišnova jako součást zápisu z příslušného jednání komise.
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Seznam zkratek
CSS Tišnov, p.o.
DSO
ESF
EU
JMK
KISSOS JMK
KPKPSS RM Tišnov
KPSS
MěÚ
MPSV ČR
o.p.s.
OF
OKSVV
ORP
OSV
p.o.
RM
s.r.o.
SLDB
SO ORP
z.ú.
ZM
ZO

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace
dobrovolný svaze obcí
Evropský sociální fond
Evropská unie
Jihomoravský kraj
krajský informační systém sociálních služeb Jihomoravského kraje
komise pro komunitní plánování sociálních služeb rady města Tišnova
komunitní plánování sociálních služeb
městský úřad
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
obecně prospěšná společnost
odbor finanční
odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů
obec s rozšířenou působností
odbor sociálních věcí
příspěvková organizace
rada města
společnost s ručením omezeným
sčítání lidu, domů a bytů
správní obvod obce s rozšířenou působností
zapsaný spolek
zastupitelstvo města
zastupitelstvo obce/zastupitelstva obcí
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Příloha č. 1 Plán financování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov pro rok 2021

Plán spolufinancování sociálních služeb se sídlem v ORP Tišnov pro rok 2021
poskytovatel

druh sociální služby

Celkové maximální předpokládané
náklady služby pro rok 2021 dle
normativu a návrhu

z toho max. náklady
Město Tišnov 2021

z toho max. náklady obce ORP
Tišnov mimo města Tišnova
2021

z toho max. náklady OSTATNÍ
obce mimo Město Tišnov a
obce ORP Tišnov 2021

Max. spoluúčast obcí u dané
sociální služby pro rok 2021 celkem
po přepočtení mezi obce

Domov sv.
Alžběty

domovy pro seniory

18 888 750 Kč

55 090 Kč

913 150 Kč

160 790 Kč

1 129 030 Kč

Diecézní charita
Brno

chráněné bydlení

5 691 136 Kč

33 215 Kč

132 860 Kč

175 812 Kč

341 887 Kč

Diecézní charita
Brno

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

2 430 480 Kč

485 610 Kč

170 620 Kč

0 Kč

656 230 Kč

Diecézní charita
Brno

odborné sociální
poradenství

528 528 Kč

95 135 Kč

0 Kč

0 Kč

95 135 Kč

Diecézní charita
Brno

odlehčovací služby

1 313 280 Kč

11 535 Kč

49 526 Kč

16 961 Kč

78 022 Kč

Diecézní charita
pečovatelská služba
Brno

8 301 024 Kč

342 082 Kč

1 008 664 Kč

314 234 Kč

1 664 980 Kč

Diecézní charita
sociální rehabilitace
Brno

2 079 480 Kč

77 328 Kč

118 962 Kč

159 354 Kč

355 644 Kč

9 446 400 Kč

1 936 487 Kč

143 455 Kč

0 Kč

2 079 942 Kč

48 679 078 Kč

3 036 482 Kč

2 537 237 Kč

827 151 Kč

6 400 870 Kč

Centrum
sociálních
služeb
Tišnov,p.o.

pečovatelská
služba
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Plán spolufinancování terénních a ambulantních sociálních služeb se sídlem mimo ORP Tišnov pro rok 2021
Poskytovatel

Registrovaná
sociální služba
působící ve SO ORP
Tišnov

Cílová skupina

Výše spoluúčastí města
Tišnov pro rok 2021 celkem
dle počtu klientů

Výše spoluúčastí obcí ORP
Tišnov pro rok 2021 celkem dle
počtu klientů

Společnost pro
ranou péči –
Pobočka Brno, z.s.

Raná péče

Osoby s kombinovaným postižením, osoby se
zrakovým postižením, rodiny s dětmi

0 Kč

12 235 Kč

Sociální rehabilitace Osoby starší 18 let s duševním onemocněním

0 Kč

24 740 Kč

DOTYK II, o.p.s.
Občanské sdružení
LOGO z.s.

Raná péče

Rodiny s dětmi od 1 do 7 let věku v poruchou
řeči v důsledku zdravotního postižení.

23 978 Kč

47 475 Kč

DOTYK II, o.p.s.

Ranná péče

Rodiny s dětmi s poruchami autistického
spektra a kombinovaným postižením 0 - 7 let

21 915 Kč

10 381 Kč

PASPOINT, z.u.

Sociální rehabilitace

Mládež a dospělí s poruchou autistického
spektra

2 594 Kč

0 Kč

SPONDEA z.ú.

Intervenční centrum Oběti domácího násilí

1 653 Kč

6 687 Kč

Prah JM z. ú.

Sociální rehabilitace Osoby s duševním onemocněním

12 764 Kč

21 882 Kč

3785 Kč

1747 Kč

66 690 Kč

125 146 Kč

PASPOINT, z.u.

Osobní asistence

Osoby s poruchou autistického spektra,
věková kategorie služby 1 - 64 let
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Plán spolufinancování pobytových sociálních služeb se sídlem mimo ORP Tišnov pro rok 2021

Poskytovatel/sídlo

Registrovaná
sociální služba
působící ve SO
ORP Tišnov

Cílová skupina

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Rajhrad

Odlehčovací
služba
(pobytová
forma)

Odlehčovací služby v hospici sv. Josefa jsou určeny
nemocným v závěru života

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Blansko

Chráněné
bydlení

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
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Výše spoluúčastí obcí ORP
Výše spoluúčastí města
Tišnov mimo město Tišnov
Tišnova pro rok 2021
pro rok 2021 celkem dle
celkem dle počtu klientů
počtu lůžkodnů

6 689 Kč

8 164 Kč

0 Kč

68 002 Kč

6689 Kč

76 166 Kč

