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1 SLOVO ÚVODEM 

 

Plánování sociálních služeb se již za 10 let od účinnosti zákona o 

sociálních službách stalo nedílnou součástí sociální sféry. Obce s rozšířenou 

působností tak plánují rozvoj (ale i řízené ukončení) sociálních služeb ve 

svém regionu společně s kraji, s poskytovateli a uživateli služeb, nedílnou 

součástí jsou však i obce a veřejnost. Principy komunitního plánování se již 

implikují i do ostatních sfér veřejného života, což jen podtrhává důležitost 

názoru těch, pro které je konáno.   

 

1.1 K AKTUÁLNÍMU KOMUNITNÍMU PLÁNU 

 

Tento dokument by měl odrážet potřeby uživatelů a potenciálních 

uživatelů sociálních služeb v ORP Hustopeče pro období 2017 – 2020. 

Premisy, ze kterých se vycházelo při stanovování priorit rozvoje sociálních 

služeb, se staly zároveň jeho mantinely. Od roku 2015 a období 

následujícího se v plánování sociálních služeb odráží přechod financování 

sociálních služeb z MPSV na kraje a zároveň do procesu vstupuje též 

problematika veřejné podpory v souladu s nařízením EU. Narůstá tlak na 

financování této sféry ze strany samospráv, na ekonomičnost služeb, ale i na 

přizpůsobení se služby individuálním potřebám klienta.  

Sociální služby v rámci těchto determinantů již nemohou vznikat bez 

předchozího (velmi přísného) finančního plánu a podpory obcí. Pokud však 

taková služba vznikne (mimo proces komunitního plánování a tím i mimo 

veřejné prostředky), nese s sebou riziko „ufinancování“ samotné služby.  

Trend ekonomičnosti a „jednotné nákladovosti“ jednotlivých druhů 

služeb coby požadavku ze strany Jihomoravského kraje pak může do jisté 

míry ohrožovat kvalitu poskytovaných služeb, popř. může snižovat rozdíly 

mezi službou velmi kvalitní a „pouze“ kvalitní. Do tohoto trendu pak mohou 

vstoupit obce z pozice zadavatele a při snaze o zachování vysoké kvality 

službu nad rámec běžného příspěvku dofinancovat, vždy však s ohledem na 

negativa vyrovnávací platby. S tím úzce souvisí i spolupráce jednotlivých 
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obcí na běžném financování sociálních služeb. Jeví se jako účelné „spojit 

síly“ a vytvořit jednotný systém financování sociálních služeb z pozice obcí. 

Tento systém by měl výhody jak pro poskytovatele, tak pro samotné 

zadavatele. Poskytovatelům přinese jasná, jednotná a centralizovaná 

pravidla pro vyúčtování poskytnutých dotací, obcím zase záruku, že 

koordinace poskytnutých financí povede k účelnému vynaložení těchto 

prostředků, které budou směřovat přímo za obyvatelem dané obce.  

V kontextu výše uvedeného pak bude jakýkoliv rozvoj/vznik sociálních 

služeb vždy detailně prozkoumán a projednán v rámci zadavatelů tak, aby 

vždy odrážel potřebnost jednak za strany uživatelů, ale i požadavek ze strany 

zadavatele. Bez těchto dvou podmínek nebude v období platnosti tohoto 

dokumentu možné, aby vznikla sociální služba, která bude financována 

z veřejných zdrojů.  
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1.2 SLOVO STAROSTKY 

 

Dětství, dospělost a stáří. Základní časové dělení lidského života. 

V každém věku člověk prožívá a zažívá různé osudy. Kdo je zdráv, má práci, 

která ho naplňuje, spokojenou rodinu a koníčky, patří mezi šťastné, byť si to 

třeba ani neuvědomuje. Lidská společnost je ale velmi pestrá, pestré jsou 

tudíž i životy jednotlivých lidí. Ne každý je zdráv, ne každý má práci, ne 

každý má spokojenou rodinu, ne každý se o sebe dokáže postarat… Proto 

naše společnost pomáhá potřebným. A k tomu slouží také Komunitní plán, 

který se nám dostává do rukou. 

V pořadí již čtvrtý Komunitní plán shrnuje potřeby v oblasti sociálních 

služeb na Hustopečsku. Vznikl za spolupráce mnoha lidí. Jednak těch, kteří 

se profesionálně v oblasti sociálních služeb pohybují, a dále těch, kterým 

není lhostejný osud lidí, jež se ocitnou v situaci, kdy se neobejdou bez 

pomoci jiných. Tento střednědobý plán definuje, jak se budou sociální služby 

regionu vyvíjet, stanovuje priority, opatření a oblasti, do kterých budou 

směrovány finanční prostředky. 

Naším společným cílem je, aby sociální služby byly dostupné, kvalitní, 

efektivní a aby dobře reflektovaly skutečné potřeby uživatelů. Pozornost je 

věnována seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem, mládeži a 

rodině, osobám v krizi, či sociálně slabým. 

Děkuji všem, kteří se na procesu komunitního plánování sociálních 

služeb podíleli a podílejí.  

 

 

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka 
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2 O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

V dřívějších dobách bylo běžné, že rozhodnutí o zřízení a výstavbě 

nějakého zařízení sociální péče v určité lokalitě bylo záležitostí ministerských 

úředníků. Nijak výrazně se přitom nepřihlíželo k tomu, jaká je v daném 

regionu situace, zda je zde o podobné zařízení zájem a jaká je 

pravděpodobnost, že bude jeho kapacita naplněna zdejšími obyvateli.  Často 

se pak stávalo, že tato budova zpočátku zela prázdnotou a zaplňovali ji spíše 

lidé z dalekého okolí, kteří péči potřebovali a neměli ji poblíž. Byli tedy de 

facto nuceni opouštět své přirozené prostředí a vzdalovat se od místa, kde 

žila jejich rodina a přátelé. 

Výše popsané situaci má zabránit proces komunitního plánování 

sociálních služeb. Plánování služeb podle skutečné potřeby obyvatel regionu 

je v zájmu nejen zdejších občanů, ale také obcí, krajů a státu, protože takový 

přístup napomáhá k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků. 

Přesunutí zodpovědnosti z ministerské úrovně na úroveň regionální však 

může mít skutečný efekt pouze v tom případě, že ho provází důsledná změna 

přístupu. O plánování sociálních služeb a o investicích v této oblasti již 

nemají rozhodovat úředníci „od stolu“. Připravované změny se mají opírat o 

průzkum reálného zájmu o konkrétní službu, o jejím zřízení pak společně 

rozhodují zástupci uživatelů (těch, kteří službu potřebují), zadavatelů 

(představitelů samospráv v regionu, kteří znají zdejší současné ekonomické 

podmínky a mohou ovlivnit podobu rozpočtu v dalších letech) a 

poskytovatelů (kteří mají zkušenosti s poskytováním takové služby a vědí, co 

je k tomu potřeba),   

Špatnou variantou pro občany je proto stále ještě nezájem některých 

obcí o zapojení do procesu komunitního plánování. Nese sebou jak 

nedostatek informací o službách, které jsou pro potřebné k dispozici, tak i 

nesystémový přístup k investicím do zřizování nebo provozování služeb, či 

dokonce ke stavbě budov, určených pro sociální účely, bez předchozího 

zmapování potřebnosti služby v daném regionu.   
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Metodou, kterou lze plánovat nejen sociální služby tak, aby odpovídaly 

místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů, je komunitní 

plánování. Je to otevřený a nikdy nekončící proces zjišťování potřeb, zdrojů a 

hledání nejlepších řešení v této oblasti.  

Základem komunitního plánování je spolupráce zadavatelů (obcí) s 

uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních 

služeb při vytváření plánu a služeb na místní úrovni, který odpovídá 

zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že 

finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány. 

Komunitní plán nezpracovává skupina expertů, ale občané Hustopečí a 

blízkého okolí z řad poskytovatelů, uživatelů a zadavatele (popřípadě 

zadavatelů) s cílem podle skutečných potřeb zaplnit bílá místa. Tento proces 

umožňuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinečný, 

neopakovatelný a plně odpovídal místním potřebám.  

Charakteristickým znakem komunitního plánování je důraz kladený 

na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a 

vyjednávání a také na dosažení výsledku, který je přijat a podporován 

většinou účastníků.  

 

SPOLEČNĚ SI PLÁNUJEME TO SVÉ: 

 Klienti a uživatelé – jsou zvyklí si plánovat, co budou dělat, kde 

budou bydlet, kdo se o ně postará a jak to udělat, aby byl jejich život 

spokojený.  

 Poskytovatelé – jsou zvyklí plánovat si své finance, investice, aby 

jejich zařízení mohlo dál fungovat a sloužit uživatelům.  

 Zadavatelé – jsou zvyklí plánovat, jak hospodařit s penězi ve prospěch 

obce, jejich finance jsou pro poskytovatele důležité.  

 Veřejnost – každý z nás zná (a většinou i z vlastní rodiny) alespoň 

jednu osobu, která využívá nebo může využívat systému sociálních 

služeb, veřejnost plánuje pro druhé, pro své blízké.  
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KDO JE KDO? 

 

Zadavatel 

Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které 

odpovídají místním potřebám. Hlavním úkolem je poskytnout občanům co 

nejkvalitnější služby za co nejnižší cenu a v co nejširším spektru. V našem 

případě to jsou zejména jednotlivé obce v regionu, které mohou být 

zadavateli samostatně, anebo například ve sdružení obcí.  

 

Poskytovatel 

Poskytovatelé služby provozují, vytvářejí plány či projekty na zachování 

a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem 

poskytovatelů je udržet a rozvíjet svoje zařízení a tím samozřejmě pomáhat 

uživatelům. Jedná se o organizace státní či nestátní, ziskové či neziskové. 

Mezi poskytovatele také zahrnujeme osoby pečující o své příbuzné a blízké. 

Poskytovatelé obvykle mají velmi dobrý přehled o finančních zdrojích na 

poskytování sociálních služeb. Mohou tak přinést do místního systému 

sociálních služeb další finanční zdroje a důležité informace. Poskytovatelé 

nabízí sociální služby pobytové (uživatel zde bydlí), ambulantní (uživatel za 

službou dojíždí) a terénní (služba dojíždí za uživatelem). Dříve jejich funkci 

nahrazovaly rodiny, později stát.  

 

Uživatel 

Uživatelé sociálních služeb jsou lidé v nepříznivé sociální situaci, 

kterým jsou služby určeny. Uživatelé jsou ti nejdůležitější. Pokud by jich 

nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb. Především 

oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez 

jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb.  

 

Veřejnost 

Veřejností jsme my všichni – v tomto kontextu hovoříme o všech 

ostatních zájemcích, kterým nejsou sociální služby, tedy jejich fungování a 

poskytování, lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a 
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jeho realizaci. Každý občan je potencionálním uživatelem sociálních služeb a 

každý občan nosí v sobě důležitou informaci pro proces plánování sociálních 

služeb.  

 

Historie komunitních plánů v ORP Hustopeče: 

 

a) 1. Komunitní plán – 2008 – 2010 (koordinátor: Mgr. Josef Mauler) 

b) 2. Komunitní plán – 2011 – 2013 (koordinátor: Bc. Tomáš Laz, DiS.) 

c) 3. Komunitní plán – 2014 – 2016 (koordinátor: Bc. Tomáš Laz, DiS.) 

d) 4. Komunitní plán – 2017 – 2020 (koordinátor: Bc. Tomáš Laz, DiS.) 

 

Všechny komunitní plány jsou dostupné na www.hustopece-city.cz v sekci 

Komunitní plánování sociálních služeb (panel nabídky vpravo).  
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2.1 IDENTIFIKACE DOKUMENTU 

 

NÁZEV DOKUMENTU: 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

NA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE PRO OBDOBÍ 

2017 - 2020 

LOKALITA: Území obce s rozšířenou působností 

Hustopeče: (Boleradice, Borkovany, Bořetice, 

Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, 

Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, 

Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, 

Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, 

Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, 

Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké 

Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice).  

ZPRACOVATEL: Město Hustopeče 

EXTERNÍ PODPORA: Externí podporu zajišťuje Jihomoravský kraj 

prostřednictvím pravidelného setkávání a 

vzdělávání koordinátorů z jednotlivých ORP a 

metodici komunitního plánování. V ORP 

Hustopeče je metodikem Mgr. Ivana Kudelová.  

TYP PLÁNU: Rámcový dokument.  

AKTUALIZACE: Prostřednictvím jednoletých akčních plánů.  

SCHVÁLENÍ: Komunitní plán i Akční plány schvaluje 

Zastupitelstvo města Hustopeče po 

předchozím schválení Radou města.  

STĚŽEJNÍ DOKUMENTY: Zákon 108/2006, Sb.  

 Základní listina KPSS Hustopečsko 
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2.2 REALIZAČNÍ TÝM 

 

Realizační tým se snaží usilovně pracovat na udržitelném rozvoji 

sociálních služeb v regionu. Naším cílem není velký počet sociálních služeb 

v regionu bez uživatelů, ale přizpůsobení služeb počtu a potřebám uživatelů.  

 

REALIZAČNÍ TÝM: 

 

MĚSTO HUSTOPEČE: PaedDr. Hana Potměšilová, Bc. Michal Vejpustek, Bc. 

Tomáš Laz, DiS., Pavel Furch, DiS., JUDr. Zuzana Frýbertová, Antonie 

Koblihová, DiS., Sociální komise Města Hustopeče.  

 

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU: Diakonie ČCE – 

středisko Betlém, Oblastní charita Břeclav, Dům – Penzion pro důchodce 

Hustopeče a Pečovatelská služba Hustopeče, Svaz tělesně postižených 

Hustopeče, Girasole, Domovinka Němčičky, Esmero. 

 

METODIK KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ: Mgr. Ivana Kudelová.  

 

A UŽIVATELÉ A POTENCIONÁLNÍ UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V REGIONU.  
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2. 3 VYHODNOCENÍ PRIORIT KOMUNITNÍHO PLÁNU 2014 - 2016 

 

Předchozí komunitní plán byl platný pro období 2014 – 2016. 

Vyhodnocení naplnění jednotlivých cílů/priorit je nedílnou součástí nového 

komunitního plánu:  

 

☺ Vytvoření informačního materiálu – priorita splněna, vznikl Katalog 

sociálních služeb, do kterého byli zařazeni poskytovatelé sociálních služeb 

v regionu i v blízkém okolí a také služby blízké sociální sféře. Katalog byl 

šířen na obecní úřady v regionu a obvodním lékařům.  

 

☺ Veřejné akce na podporu procesu KPSS a sociálních služeb – priorita 

splněna. Tzv. Týdny (Dny) sociálních služeb se konaly v pravidelných 

intervalech (vždy jednou ročně). V rámci Týdnů sociálních služeb probíhala 

prezentace poskytovatelů sociálních služeb na Dukelském náměstí 

v Hustopečích, Dny otevřených dveří u regionálních poskytovatelů, případně 

pak další doprovodné aktivity.  

 

☺ Udržení stávajících sociálních služeb – priorita naplněna. 

V předchozím plánovacím období nebyla žádná sociální služba zrušena, 

ukončena.  

 

☺ Vznik nové ambulantní sociální služby pro ZP osoby – priorita 

naplněna. V rámci Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích byla k datu 

1. 1. 2017 registrována sociální služba Sociálně terapeutické dílny, která 

zcela naplňuje definovanou prioritu minulého komunitního plánu.  
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 Vznik domova pro seniory v Hustopečích – priorita nenaplněna. 

Domov pro seniory zůstává nadále v plánu. Město Hustopeče dle platné 

smlouvy přichystalo pozemky včetně jejich zasíťování. Investorem je 

Jihomoravský kraj, který ani přes urgence stále stavbu nezapočal. K datu 1. 

6. 2016 je stavba v plánu JMK.  

 

☺ Vznik chráněného bydlení – priorita naplněna. V Současné době je 

služba registrována, poskytuje služby svým uživatelům, pro rok 2017 

vstupuje též do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.    

 

☺ Vznik denního stacionáře v Domovince Němčičky – priorita 

naplněna. Služba je registrována, pro rok 2017 vstupuje též do Základní 

sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.   

 

☺ Vznik služby Tísňová péče – priorita naplněna. Služba je 

registrována, pro rok 2017 vstupuje též do Základní sítě sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji.   
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2. 4 STRATEGIE ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Hlavní prioritou při rozvoji sociálních služeb v Hustopečích a okolí 

bude podpora (udržení) již registrovaných sociálních služeb. Hustopečský 

region je v mnoha oblastech specifický. Jeho specifikum spočívá též 

v nedostatečné síti sociálních služeb, kdy potencionální uživatelé musí 

v případě vzniku sociálního problému opouštět své přirozené prostředí. 

Zánik již existující a fungující sociální služby by tuto velkou propast ještě 

více prohloubil. Z tohoto důvodu zůstává hlavní prioritou udržení stávajících 

sociálních služeb. Hlavní oblastí, v rámci které dochází k migraci 

obyvatelstva za sociálními službami do jiných regionů, jsou u seniorů 

domovy pro seniory (ostatní nabídka pro tuto cílovou skupinu je dostatečně 

zajišťována – v ORP sídlí 2 pečovatelské služby, osobní asistence, 

ošetřovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služba, několik domů 

s pečovatelskou službou i ošetřovatelská lůžka). U lidí bez přístřeší zde chybí 

azylové bydlení zejména pro matky s dětmi (částečně nahrazeno sociálním 

bydlením) a noclehárny.  

 

Nové služby budou podporovány pouze za předpokladu zjevné 

poptávky po takových službách a současně za prokázání schopnosti 

dlouhodobějšího financování takových služeb (součástí financování musí být 

příspěvky obcí). Služby, které jsou sice potřebné, avšak nelze jim zajistit 

adekvátní financování, stejně jako služby, u kterých není prokázána 

potřebnost, i když mají zajištěné financování, nejsou v souladu s principy 

komunitního plánování sociálních služeb.  
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Střednědobý plán (komunitní plán) rozvoje sociálních služeb na období 

2017 - 2020 tedy usiluje o:  

 - zachování stávající sítě sociálních služeb na území správního obvodu 

města Hustopeče,  

 - rozšíření již fungujících sociálních služeb, které jsou ve správním území 

občany velmi využívány, a to pouze tehdy, pokud bude současně při 

stanovené potřebnosti jasně definován i rámec financování této služby,  

 - vytvoření zcela nových a zásadních sociálních služeb, které na našem 

území výrazně absentují, avšak za předem stanovených podmínek.    

 

2.5 PLÁNOVACÍ OBDOBÍ 

 

Plánovacím obdobím jsou roky 2017 - 2020. Čtyřleté období se jeví za 

stávající situace jako ideální pro plánování služeb. Nutností pro plánování na 

takto dlouhé období je však funkčnost akčního plánu (jednoletého), kterým 

bude zajištěna potřebná flexibilita jednak v případě aktuální potřeby vzniku 

nové sociální služby a jednak v případě náhlých změn s dopadem do sociální 

oblasti. Akční plán nemusí být vydán v případě, kdy v daném jednoletém 

období nebude vznikat nová, popř. se rozšiřovat stávající sociální služba.  

 Čtyřleté období poskytuje výhody zejména v přípravě podpůrných 

aktivit vzniku strategického dokumentu, jako jsou sociodemografická 

analýza, průzkum potřeb a podobně. Lze i důvodně předpokládat, že se 

stávající situace nebude dramaticky měnit a že dané prognózy v rámci 

sociodemografické analýzy mají svá opodstatnění.  
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3 ANALÝZY  

 

 V minulém plánovacím období nebyl k dispozici adekvátní projekt 

k zajištění zjišťování potřeb uživatelů a potencionálních uživatelů sociálních 

služeb. Ke zjišťování však dochází kontinuálně prostřednictvím informací 

pracovníků sociálního odboru MěÚ, kteří jsou nejvíce ve styku s klienty a 

potencionálními klienty sociálních služeb.  

 Další složkou zjišťování potřeb je setkání řídící skupiny, informace od 

pracovníků sociálních služeb a jim příbuzných služeb, informace 

z jednotlivých obcí ORP a v neposlední řadě pak informace od veřejnosti.  

 

3. 1 Analýza potřeb veřejnosti 

 Analýza probíhala prostřednictvím internetových stránek obcí 

v regionu v rozmezí září – říjen 2016. Do průzkumu se zapojilo celkem 101 

respondentů. Je žádoucí, aby se mohla veřejnost účastnit plánování 

sociálních služeb, neboť se jedná nepochybně o věci veřejné. Výsledky ankety 

jsou uvedeny níže, všechny hodnoty jsou v procentech:  

 

Pohlaví respondentů:  
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Věk respondentů:  

 

Bydliště: 
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Zaměstnání:  

 

 

Vztah k sociální problematice:  
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Dotaz na stávající služby v obci: 

 

 

Cílová skupina pomoci:  
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V obci nejvíce chybí: 

 

 

Potřeba v obci:  
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Co usnadní péči:  

 

 

RESUMÉ:  

 Největší poptávka je po službách pro seniory (domov pro seniory, 

pečovatelská služba, senior taxi, penziony pro důchodce).  

 Zvýšený zájem o kurzy a vzdělávací aktivity pro dospělé.  

 Finančně dostupné VČA pro mládež.  

 Startovací byty.  

 Nízká informovanost o sociální sféře.  
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3.2 Pracovní skupiny  

  

Pracovní skupiny v procesu komunitního plánování mají 

nezastupitelnou pozici a funkci. Jednak předávají důležité informace řídící 

skupině a tím z části naplňují mapování potřeb, a jednak umožňují tok 

informací i v opačném směru – tedy přenáší mezi uživatele, potenciální 

uživatele, popř. mezi ostatní členy pracovních skupin, kteří mají sociální 

problém. Bez jejich zřízení a zejména bez jejich funkčnosti by se k řídící 

skupině dostávali pouze kusé informace, které by měly nízkou vypovídající 

hodnotu. V ORP Hustopeče jsou ustanoveny 3 pracovní skupiny: Senioři a 

zdravotně postižení, Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Matky s dětmi.  

Každou pracovní skupinu vede manažer pracovní skupiny, který se účastní 

současně řídící skupiny, kam a odkud přenáší informace.  

 

3.2.1 Senioři a osoby se zdravotním postižením  

 

Cíle seniorů v pracovní skupině jsou obdobné jako u zdravotně 

postižených, z tohoto důvodu tato skupina pracuje společně. Jedná se o 

usnadnění života v regionu – ať už v domácím prostředí nebo v prostředí 

služby.  

 

Pracovní skupina je zcela otevřena veřejnosti, kdokoliv se do ní může 

přihlásit a pomáhat tak se zkvalitněním života těchto osob. Kontaktní osobou 

pro tuto skupinou je Pavel Furch, DiS. (519 441 021).  

 

 

3.2.2 Osoby ohrožené sociálním vyloučením  

 

Tato pracovní skupina je zaměřena na práci s osobami v dlouhodobé 

sociální krizi. Pracuje zejména s osobami, které jsou dlouhodobě 

nezaměstnané, akutně řeší otázku bydlení, řeší finanční problémy a 

podobně.  
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Setkání pracovní skupiny probíhá dle potřeby. Smyslem skupiny je 

zjistit a definovat postoje, názory a problémy těchto osob, rodin, skupin a 

následně na ně zareagovat tak, aby byl vytvořen systém, který usnadní život 

těmto lidem. Setkání pracovní skupiny se vedle výše uvedených osob účastní 

též odborníci z různých odvětví sociální sféry (předseda Sociální komise, 

pracovnice OSPOD, úředník bytové správy a jiní). Všichni odborní členové 

pracovní skupiny mohou pomoci pouze osobám, které pomoc přijmou a na 

vyřešení tíživé sociální situace jsou ochotní spolupracovat.  

 

Pracovní skupina je zcela otevřena veřejnosti, kdokoliv se do ní může 

přihlásit a pomáhat tak se zkvalitněním života těchto osob. Kontaktní osobou 

pro tuto skupinou je Pavel Furch, DiS. (519 441 021).  

 

3.2.3 Matky s dětmi 

 

Náplní jednání pracovní skupiny „Matky s dětmi“ v rámci Komunitního 

plánování sociálních služeb je setkávání rodičů, tedy nejen matek, ale i otců, 

kteří mají v péči alespoň jedno dítě a řeší záležitosti spojené s výchovou a s 

péčí o děti.  

Hlavním smyslem setkávání této skupiny je zjistit, jaké potřeby rodiny 

s dětmi v mikroregionu Hustopečska mají, co jim způsobuje potíže, jaké 

situace musí v souvislosti s péčí o dítě řešit. Následným cílem po zjištění 

potřeb je, aby mohlo dojít k zřízení takových služeb a zařízení, které by jim 

pomohly zkvalitnit nebo alespoň usnadnit péči o děti. Tato skupina ráda 

přivítá všechny rodiče, kteří mají potřebu a snahu poskytnout dětem co 

nejlepší podmínky pro jejich vývoj a prožívání dětství.  

Každá matka či otec řeší v rámci péče o děti různé situace, ať už jde o 

bydlení, hlídání dětí, trávení jejich volného času. Všechny tyto otázky a 

mnohé další jsou obsahem diskuze právě této cílové skupiny. Každý podnět 

či připomínka je vítána a bude řešena též na politické úrovni (zastupitelstva, 

rady měst a obcí, starostové). 

Při jednání pracovní skupiny jsou pravidelně účastny osoby z různých 

institucí, které s dětmi pracují nebo se nějakým způsobem snaží rodinám 
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s dětmi pomáhat. Z jejich strany je tedy možná okamžitá reakce na 

probírané situace. Opět je třeba zmínit nutnost sdělení problémových 

skutečností samotnými rodiči, aby mohly být osloveny kompetentní osoby, 

které by mohly být rodičům nápomocny v jejich snaze o zlepšení situace 

rodiny a naplnění jejich potřeb.  

 

Pracovní skupina je zcela otevřena veřejnosti, kdokoliv se do ní může 

přihlásit a pomáhat tak se zkvalitněním života těchto osob. Kontaktní osobou 

pro tuto skupinou je Pavel Furch, DiS. (519 441 021).  
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4 PRIORITY A OPATŘENÍ 

 

4.1 PRIORITA Č. 1: INFORMOVÁNÍ A ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 

V PROCESU KPSS A V SOCIÁLNÍ OBLASTI, PODPORA PROCESU KPSS.  

OPATŘENÍ 1: VEŘEJNÉ AKCE NA PODPORU PROCESU KPSS A 

INFORMOVANOSTI O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  

Investor: Město Hustopeče, Poskytovatelé sociálních služeb       

Popis projektu a 

jeho zdůvodnění 

Uspořádání Týdne sociálních služeb, v rámci kterého 

bude uskutečněna prezentace poskytovatelů sociálních 

služeb v regionu za účelem vyšší informovanosti široké 

veřejnosti. Současně zde bude prezentován proces 

komunitního plánování sociálních služeb. V rámci Týdne 

sociálních služeb mohou být konány další podpůrné 

akce.  

Dopad na cílovou 

skupinu 

- Zvýšení dostupnosti informací o poskytovaných 

službách v regionu 

- Vyšší orientace občanů o nabídce služeb v regionu 

- Užší kontakt mezi poskytovateli a veřejností 

- Seznámení veřejnosti s procesem KPSS 

Aktivity  

1. Prezentace poskytovatelů sociálních služeb,  

2. Spolupráce s médii: informování o sociálních 

službách a prorodinné politice v regionu.   

Časový 

harmonogram 

Každoročně (případně 1x/2roky) v rámci procesu KPSS, 

aktivita č. 2 průběžně.  

Realizátor  Město Hustopeče  

Partneři Poskytovatelé sociálních služeb  

Počet uživatelů 

služeb 
 300 

Finanční zdroje  Město Hustopeče 

Lidské zdroje  - Sociální odbor MěÚ Hustopeče 
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- Poskytovatelé sociálních služeb 

- Dobrovolníci 

Kritéria 

hodnocení  

- Návštěvnost akcí 

- Zpětná vazba veřejnosti 

Rizika realizace 

projektu 

- Nezájem poskytovatelů 

- Nedostatečná propagace 

- Nezájem veřejnosti 
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4.2 PRIORITA Č. 2: UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A 

ZVYŠOVÁNÍ JEJICH KVALITY V SOULADU SE STANDARDY SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB.   

Projekt: - - - 

Investor: - - -        

Popis projektu a 

jeho zdůvodnění 

Udržením stávající sociální sítě v ORP Hustopeče by měl 

být zachován alespoň minimální standard pro veškeré 

uživatele. Jelikož současný počet sociálních služeb 

v regionu není nikterak uspokojivý, je kladen silný důraz 

na to, aby nebyla žádná služba zrušena, omezena či 

přesunuta. Zvyšování kvality sociálních služeb je dáno 

jednak zákonem a jednak by ho měli cítit samotní 

poskytovatelé jako závazek vůči veřejnosti a uživatelům. 

Vzhledem k absenci pobytového zařízení pro seniory 

(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem) pak 

bude podporováno navyšování úvazků pro terénní a 

ambulantní služby pro seniory.   

Dopad na cílovou 

skupinu 

- jistota užívání služby v budoucnosti 

- zachování či zvýšení kvality sociální služby 

Aktivity  
Při akcích pro veřejnost budou přizváni poskytovatelé, 

aby mohli prezentovat své služby.  

Časový 

harmonogram 
2017 - 2020 

Realizátor  Poskytovatelé sociálních služeb v regionu 

Kritéria 

hodnocení  

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

- realizace individuálních plánů 

- individuální spokojenost uživatelů služeb 

Rizika realizace 

projektu 

- nezájem ze strany poskytovatelů 

- nezájem ze strany uživatelů o stávající služby 

- neschopnost poskytovatelů naplnit standardy 
sociálních služeb 
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Sociální služby 

v ORP, které je 

pro jejich 

nezbytnost 

potřeba zachovat 

- Pečovatelská služba, Hustopeče 

- Pečovatelská služba, Klobouky u Brna 

- Osobní asistence, Girasole 

- Tísňová péče, Girasole 

- Odlehčovací služby, Domovinka Němčičky 

- Denní stacionář, Domovinka Němčičky 

- Odlehčovací služby, Diakonie Betlém 

- Domov pro osoby se zdravotním postižením, 
Diakonie Betlém 

- Chráněné bydlení Arkénie Brumovice, Diakonie 

Betlém 

- Chráněné bydlení Mirandie Brumovice, Diakonie 

Betlém 

- Denní stacionář Narnie Morkůvky, Diakonie Betlém 

- Týdenní stacionář Narnie Morkůvky, Diakonie 

Betlém 

- Sociálně-terapeutické dílny Brumovice, Diakonie 

Betlém 

- Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav, 
Oblastní charita Břeclav 
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4.3 PRIORITA Č. 3: VZNIK/ROZŠÍŘENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

PŮSOBÍCÍ V RÁMCI CELÉHO ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE  

 

Projekt: Pečovatelská služba  

Investor:  JMK, Obce regionu  

Popis projektu a 

jeho zdůvodnění 

V rámci ORP Hustopeče působí pouze 2 „městské“ 

pečovatelské služby (Hustopeče, Klobouky u Brna). 

Ostatní obce jsou touto službou „nepokryté“ a tuto 

službu částečně supluje osobní asistence. Pečovatelská 

služba je službou základní, pomáhá oddalovat nástup do 

pobytového zařízení sociálních služeb, prodlužuje tím 

setrvání seniora ve svém přirozeném prostředí a současně 

usnadňuje péči rodinných příslušníků.   

Dopad na cílovou 

skupinu 

- oddálení nástupu do pobytové služby 

- prodloužení života v přirozeném prostředí 

- usnadnění péče rodině 

- pomoc cílové skupině 

Aktivity  

Dohoda s obcemi v rámci ORP Hustopeče, vyhledání 

vhodného poskytovatele, registrace služby, PR nové 

služby, realizace služby.  

Realizátor  Obce regionu, NNO   

Partneři Obce regionu.   

Počet uživatelů 

služeb 
100  

Zdroje  
EU, granty NNO, MPSV, JMK, obce v regionu, sponzorské 

dary, úhrady od uživatelů.  

Předpokládané 

zdroje 

financování  

INVESTIČNÍ  

EU, granty NNO, sponzorské dary, JMK, obce v regionu.  
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Finanční náklady 

PROVOZNÍ 

Dle počtu zapojených obcí.      

Předpokládané 

zdroje 

financování 

PROVOZNÍ 

EU, granty NNO, sponzorské dary, MPSV, JMK, obce 

v regionu, Úřad práce.  

Kritéria 

hodnocení  

- zájem o službu 

- počet podpořených osob zapojených do pracovního 

procesu 

- získání finančních zdrojů 

- počet zapojených obcí 

Rizika realizace 

projektu 

- nedostatek finančních zdrojů 

- nezájem obcí o službu 

- nepochopení potřebnosti ze strany politiků a veřejnosti 
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4.4 PRIORITA Č. 4: VZNIK DOMOVA PRO SENIORY V HUSTOPEČÍCH  

 

Projekt: VZNIK DOMOVA PRO SENIORY V HUSTOPEČÍCH 

Investor: JIHOMORAVSKÝ KRAJ       

Popis projektu a 

jeho zdůvodnění 

Cílem opatření je reagovat na demografické prognózy a 

statistiky, které předpokládají v následujících letech 

značný nárůst osob seniorského věku. Z dotazníkového 

šetření v regionu vyplynula potřeba zařízení domova pro 

seniory. Velká část nesoběstačných osob důchodového 

věku musí na sklonku svého života opouštět své 

přirozené prostředí (region), neboť tato služba v ORP 

Hustopeče jednoznačně absentuje, popř. jsou tyto osoby 

nevhodně „umísťovány“ na ošetřovatelská lůžka 

v Hustopečích.  

Dopad na cílovou 

skupinu 

 Podpora aktivizace osobnosti ve společnosti 

s jinými osobami 

 Podpora při začleňování do společnosti 

 Uspokojení většího počtu nejpotřebnějších žadatelů 

 Zajištění nepřetržité péče (zdravotní, sociální) 

 Zajištění důstojných podmínek života obyvatel 

v domově pro seniory  

 Dožití v prostředí v blízkosti bydliště 

Aktivity  

- Hledání vhodné lokality pro výstavbu objektu a 

stavebně technická příprava výstavby (splněno). 

- Příprava projektového záměru na zařízení domova 

pro seniory (splněno). 

- Stavba budovy.  

- Výběrové řízení na pracovníky ve všech pozicích 

v tomto zařízení. 

- Poskytování sociálních služeb. 
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Časový 

harmonogram 

2018 – 2019 – Výstavba budovy.  

2019 – Výběrové řízení na pracovní pozice.  

2019 – Realizace služby.  

Realizátor  Jihomoravský kraj 

Partneři 

- Město Hustopeče 

- Zaregistrovaní poskytovatelé služby domov pro 

seniory 

Počet uživatelů 

služeb 

 52 klientů (14 jednolůžkových pokojů, 19 dvoulůžkových 

pokojů). 

Zdroje  

Lidské zdroje: 42 zaměstnanců 

Prostorové zdroje: Objekt bude situován 

v severozápadní části města Hustopeče na volném 

prostranství vedle areálu nemocnice s poliklinikou. 

Staveniště je umístěné v ploše stávajícího, částečně 

zpevněného parkoviště, mezi silnicí v ulici Hybešova, 

zahradami rodinných domků v ulici Žižkova a budovou 

polikliniky. 

Finanční náklady 

INVESTIČNÍ   

Úvěr Evropské investiční banky 

  

Předpokládané 

zdroje 

financování  

Dotace MPSV, JMK, Sponzoři, Dary od fyzických osob, 

Granty, úhrady od uživatelů.  

Kritéria 

hodnocení  

 Vznik domova pro seniory 

 Vytvoření lůžek a jejich maximální využití 

(obložnost) 

 Spokojenost uživatelů se službou 

 

Rizika realizace 

projektu 

 Zpoždění stavebních prací 

 Nedostatek financí na pokrytí udržitelnosti projektu 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
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4.5 PRIORITA Č. 5: VZNIK SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO 

RODINY S DĚTMI 

 

Projekt:  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Investor:  Město Hustopeče 

Popis projektu a 

jeho zdůvodnění 

Projekt vychází z akutní potřeby terénní služby pro rodiny 

s dětmi. Zákonem stanovená činnost Orgánu sociálně 

právní ochrany dětí v Hustopečích řeší dlouhodobě práci 

s rodinami v krizi a s rodinami ohroženými sociálním 

vyloučením (zadlužené rodiny, nefunkční rodiny, rodiny 

bez hygienických nebo základní finanční gramotnosti). 

Pro úspěšnost práce je potřeba terénní služby, která 

právě ve spolupráci s OSPOD bude podporovat sanaci 

rodiny.  

Dopad na cílovou 

skupinu 
Postupné „ozdravování“ rodin s problémy – finančními, 

pracovními, sociálními a podobně.  

Časový 

harmonogram 

1-6/2017:             Monitoring vhodné grantové výzvy 

6/2017 – 9/2017: Příprava projektu 

10/2017:              Výběrové řízení na pracovníky 

10/2017:                Realizace služby 

Realizátor  Město Hustopeče 

Partneři MAS Hustopečsko, Mikroregion Hustopečsko  

Aktivity projektu 

Zajištění provozního zázemí pro terénní službu (vyčlenění 

vyhovujících prostor, zajištění automobilu), výběr 

pracovníků, vytvoření metodik a pravidel poskytování 

služby, vytipování rodin, pro které je služba potřebná.  

Počet uživatelů 

služeb 
Cca 25 uživatelů (rodin)/rok 

Zdroje  Lidské zdroje: 3 pracovníci (sociální pracovníci) 

Finanční náklady 

INVESTIČNÍ   

 

Zatím nespecifikováno, dle vypsané výzvy 

Předpokládané 

zdroje 

Zatím nespecifikováno, dle vypsané výzvy, financování 

prostřednictvím dotace EU.  
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financování  

INVESTIČNÍ  

 

Finanční náklady 

PROVOZNÍ 

Cca 3.000.000,- Kč po dobu realizace projektu (2 roky), 

poté cca 1.250.000,- Kč.  

 

Předpokládané 

zdroje 

financování 

PROVOZNÍ 

Fondy EU, po ukončení projektu obce v mikroregionu, 

dotace dle § 101a; § 105 zákona 108/2006 Sb. 

Kritéria 

hodnocení  

- Vznik a provoz služby 

- Počet sanovaných rodin  

- Udržitelnost projektu 

Rizika realizace 

projektu 

- Nedostatek financí na pokrytí udržitelnosti projektu 

- Nevhodný dotační program 

- Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

4.6 PRIORITA Č. 6: ROZŠÍŘENÍ KAPACITY SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY 

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM BETLÉM A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Projekt:  „Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna“  

Investor:  Diakonie ČCE - středisko BETLÉM  

                Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna  

Popis projektu a 

jeho zdůvodnění 

Cílem projektu je vybudování nového materiální zázemí pro 
registrované sociální služby poskytované dosud v Domově 
Betlém na adrese Císařova 394/27, 691 72  Klobouky u 
Brna, tj. vybudovat nové materiální zázemí pro služby:  

a) domov pro osoby se zdravotním postižením (ID 9688098),  

b) odlehčovací služby – pobytová forma (ID 6513256). 

Projekt bude realizován kompletní novostavbou zařízení 
sociálních služeb včetně vybavení interiérů. Novostavba bude 
obsahovat: 
a) obytné prostory pro 12 osob s těžkým tělesným 

postižením rozdělené na dvě domácnosti pro 6 osob (tj. 
stávající kapacita služby DOZP se navýší o 2 lůžka) 

b) nové zázemí pro pobytové odlehčovací služby se 2 lůžky 
pro cca 35-40 uživatelů ročně (tj. stávající kapacita se 
rozšíří o 1 lůžko)  

c) nové zázemí pro rehabilitaci, aktivizaci a ergoterapii, 
d) nové zázemí pro vedení služby a sociálního pracovníka. 

Stavební projekt novostavby bude respektovat materiálně 
technický standard pro domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, který stanoví Doporučený postup MPSV č. 
2/2016 (Materiálně-technický standard pro služby sociální 
péče poskytované pobytovou formou). 

Novostavba bude realizována nedaleko zařízení původního 
Domova Betlém, a to na pozemku, který je středisku 
BETLÉM ochoten odprodat spolupracující Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické v Kloboukách. 

Úspěch projektu je podmíněn úspěšným podáním žádosti o 
finanční podporu z IROP v rámci 77. výzvy - Rozvoj sociálních 

služeb II. v roce 2017 a jejím doporučením (výběrem) k financování 

ze strany MMR ČR. 

Dopad na cílovou 

skupinu 

Cílem projektu je zásadně zlepšit nevyhovující materiální 
zázemí uživatelů poskytované sociální služby domov pro osoby 
se zdravotním postižením (ID 9688098) a tím i zásadně zlepšit 
kvalitu života cílové skupiny této služby, kterou tvoří převážně 

osoby s těžkým tělesným postižením a s vysokou mírou 
závislosti na pomoci druhé osoby (ve III. - IV. stupni). Dalším 
pozitivním dopadem projektu pro tuto cílovou skupinu bude 
navýšení kapacity DOZP o 2 lůžka a možnost přijetí nových 
uživatelů služby. 

Velmi obdobný bude i pozitivní dopad na cílovou skupinu 
pobytových odlehčovacích služeb (ID 6513256), kterou tvoří 
osoby se zdravotním postižením včetně osob seniorském věku. 
Dojde k významnému zlepšení kvality poskytovaných 
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odlehčovacích služeb a ke zvýšení roční kapacity jejích 
uživatelů, resp. poskytnutých pobytů.  

Vybudování nového zázemí pro rehabilitaci, aktivizaci a 
ergoterapii významně zlepší kvalitu obou poskytovaných 
služeb a vytvoří pozitivní dopad na obě cílové skupiny.  

Časový 

harmonogram 

a) fáze přípravy projektu a podání žádosti: 11/2016 – 8/2017 

b) investiční fáze projektu (výstavba a vybavení): 03/2018 – 
11/2019 

c) provozní fáze projektu – zahájení: 01/2020 

Realizátor  Diakonie ČCE - středisko BETLÉM, IČ: 18510949  

Počet uživatelů 

služeb 

 DOZP: 12 uživatelů - tj. navýšení o 2 uživ. / 2 lůžka   

 OSP: 35-40 uživatelů - tj. navýšení o 10-15 uživ. ročně /1 

lůžko 

Zdroje  

 IROP (EFRR) ………,….. 85 % z celkových způsobilých 
výdajů, 

 státní rozpočet ………. 10 % z celkových způsobilých 
výdajů, 

 investor …….…….………. 5 % z celkových způsobilých 

výdajů. 

Finanční náklady 

INVESTIČNÍ   

 

   30 000 000 Kč (30 mil Kč) 

Předpokládané 

zdroje 

financování  

INVESTIČNÍ  

 IROP (EFRR) ……….………..35,5 mil. Kč 

 státní rozpočet ………..…. 3 mil. Kč, 

 investor …….…….………..…1,5 mil. Kč. 

 

Finanční náklady 

PROVOZNÍ 
    cca 7,5 mil. Kč 

Předpokládané 

zdroje 

financování 

PROVOZNÍ 

a) dotace JMK dle § 101a + § 105 ZoSS 

b) dotace obcí z ORP a celého JMK 

c) prostředky získané od dárců 

Kritéria 

hodnocení  

 úspěšné podání žádosti o fin. podporu IROP v daném 

termínu 

 výběr vhodného gen. dodavatele formou veřejné zakázky 

 kompletní dokončení novostavby a úspěšná kolaudace 

 zařazení zvýšené kapacity obou služeb do sítě služeb JMK 
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na rok 2020 a vydání příslušného pověření 

 úspěšné zahájení provozu obou služeb v novém zařízení 

 přijetí nových uživatelů obou výše uvedených služeb 

 úspěšné hodnocení provedené inspekce sociálních služeb 

Rizika realizace 

projektu 

a) neúspěch žádosti o podporu IROP 

b) finanční kolaps DOZP poskytované v Domově Betlém 

z důvodu nízkých dotací JMK nezohledňující cílovou 

skupinu služby (osoby s nejvyšším stupněm závislosti 

na pomoci) 
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4.7 PRIORITY V SOCIÁLNÍ OBLASTI MIMO RÁMEC Z. Č. 108/2006 Sb. 

 

Ne všechny lidské potřeby lze identifikovat na základě zákonem 

vyjmenovaných služeb. Komunitní plán nemusí být jen dokumentem, kde 

jsou identifikovány potřeby a naplánovány sociální služby dle zákonné 

kategorizace. Komunitní plán by měl obsahovat možná řešení 

identifikovaných potřeb. Z toho důvodu jsou níže uvedená další opatření, 

které mohou v sociální oblasti naplnit/vyřešit potřeby občanů, případně se 

na ně mohou odkázat instituce v žádostech o granty či projekty.  

 

a) SENIORTAXI – potřeba přepravy pro seniory v místě bydliště, popř. 

mezi jednotlivými obcemi byla zjištěna prostřednictvím internetové 

ankety a také je tento požadavek dlouhodobě identifikován v rámci 

činnosti sociálního odboru ze strany klientů i veřejnosti.  

 

b) STARTOVACÍ BYTY: startovací byty jsou typem sociálního bydlení. 

Potřeba byla opět zjištěna v rámci internetové ankety a také v rámci 

činnosti sociálního odboru MěÚ Hustopeče. Požadavek na 

startovací byty zejména pro mladé lidi, kteří si potřebují vyzkoušet 

samostatné bydlení a přitom se třeba rozhodnout pro další společný 

život ve stabilním bydlení.  

 

c) PENZIONY PRO DŮCHODCE: bezbariérové a zároveň cenově 

dostupné bydlení pro seniory stále ve vyšší míře poptávané. Senior 

v novém bydlišti nemusí řešit starosti s velkým a na práci a údržbu 

náročným domem, nemusí se bát každého patra v bytovém domě. 

Tato potřeba je monitorována dlouhodobě.  

 

d) FINANČNĚ DOSTUPNÉ KROUŽKY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ: opět se jedná o potřebu monitorovanou 

v dlouhodobém hledisku. Finanční náročnost volnočasových aktivit 

se liší zejména od zaměření. Tím jsou však děti ze sociálně slabých 
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nebo vícedětných rodin z náročnějších kroužků prakticky vyřazeny. 

Obce/provozovatelé by měly tuto problematiku řešit 

úpravou/přizpůsobením ceníku s ohledem na tíživost situace.  

 

e) PODPORA DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍCH: v posledních letech enormně narůstá počet dětí, 

které mají potřebu dietního stravování. Školní jídelny zatím nabízí 

„pouze“ bezmasou variantu stravy a nereagují na odlišnosti potřeb 

stravy, které vychází z různých onemocnění. Děti jsou nuceny nosit 

si obědy v krabičkách a stravují se mimo kolektiv, čímž dochází 

k jejich částečné segregaci. Umožnění dietního stravování sice 

navýší finanční (i personální) náklady, zabrání tím však částečnému 

vyčlenění výše uvedených dětí.  
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5 MONITORING 

 

Způsob hodnocení: IV. komunitní plán sociálních služeb na území 

ORP Hustopeče pro období 2017 – 2020 bude 

sledován po období jeho platnosti a průběžně 

vyhodnocován. Sledování bude umožněno jak 

členům řídící skupiny KPSS, tak i široké 

veřejnosti prostřednictvím webového portálu. 

Změnu v komunitním plánu lze provádět 

pouze po odsouhlasení řídící skupiny.  

 

Průběžné vyhodnocování: Tento komunitní plán a plnění jeho priorit 

bude vyhodnocován průběžně. O tomto bude 

proveden písemný záznam, který bude 

zveřejněný na webovém portálu 

www.hustopece-city.cz v sekci komunitního 

plánování.  

 

Závěrečné vyhodnocení: Závěrečné vyhodnocení proběhne na konci 

období tohoto komunitního plánu. Výsledek 

bude taktéž uveřejněn na internetových 

stránkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hustopece-city.cz/

