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Úvodní slovo 

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 různorodá, 
různé 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 demokratická společnost 
pomáhá potřebným. A jedním ze způsobů je pomoc přes samosprávy obcí, které podle zjištěných 
podkladů vytváří svůj Komunitní plán sociálních služeb.

V pořadí již pátý 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.

Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče
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Souhrn

Dokument s názvem Komunitní plán sociálních služeb na území DSO Mikroregion Hustopečsko 
pro období 2019-2021, který držíte v  rukou, informuje o  současném stavu v  sociální oblasti 
na  území DSO Mikroregion Hustopečsko, a  zároveň upozorňuje na  potřeby změn a  potřeby 
zlepšování, kterých je třeba v této oblasti dosáhnout. 

Tento dokument byl vytvořen členy pracovních skupin procesu komunitního plánování 
sociálních služeb, mezi nimiž jsou zástupci zadavatelů (zástupci měst a  obcí), poskytovatelů 
sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb a  veřejnosti. Priority a  opatření, které tento 
dokument obsahuje, byly sepsány na základě vyslovených potřeb zástupců cílových skupin pro 
seniory, osoby se zdravotním postižením, rodinu, děti a mládež a osob ohrožených sociálním 
vyloučením.

V  úvodu dokumentu jsou uvedeny obecné informace o  základních principech procesu 
komunitního plánování sociálních služeb na území DSO Mikroregion Hustopečsko. 

Sociodemografická analýza byla zhotovena po posledním sčítání lidu a ukazuje pomocí grafů 
počty obyvatel a průměrný věk obyvatelstva daného území. Priority a opatření byly zpracovány 
jednotlivě pro každou cílovou skupinu, a zároveň byly zpracovány priority systémové, které jdou 
napříč všemi cílovými skupinami. U jednotlivých cílových skupin naleznete SWOT analýzy, které 
byly vypracovány členy pracovních skupin, a z nichž byly poté definovány priority a opatření.  

V Akčním plánu pro rok 2019 jsou shrnuty priority a opatření, jejichž realizace je plánována pro 
rok 2019. Plnění těchto priorit bude vyhodnoceno podle postupu popsaném v poslední kapitole 
dokumentu s  názvem Implementace, hodnocení a  aktualizace komunitního plánu sociálních 
služeb.
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1. Komunitní plánování sociálních služeb obecně
 

Komunitní plánování sociálních služeb je: 
•	 metoda, prostřednictvím které lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby 

odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů; jedná se o otevřený proces 
zjišťování potřeb a zdrojů, a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.

Účastníci komunitního plánování sociálních služeb:
•	 zadavatel: ten, kdo je odpovědný za  zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním 

potřebám (zpravidla je zadavatelem vedení dané obce, města, či jinak vymezeného území, 
pro které je komunitní plán sociálních služeb vytvářen),

•	 poskytovatel: ten, kdo požadované služby nabízí a realizuje (fyzická osoba, nestátní nezisková 
organizace, organizace zřízená obcí, krajem, státem),

•	 uživatel: člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny,
•	 veřejnost: všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální služby a  jejich fungování 

a  poskytování lhostejné a  kteří  jsou schopni aktivně přispět k  vytvoření plánu nebo jeho 
realizaci.

Komunitní plán:
•	 je to dokument, který je výsledkem dohody mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních 

služeb,
•	 reaguje na zjištěné potřeby obyvatel regionu v návaznosti na dostupné finanční i lidské zdroje 

potřebné k naplňování těchto potřeb,
•	 je vodítkem a rámcem určujícím směr a míru rozvoje sociálních služeb pro konkrétní plánovací 

období,
•	 ukazuje, čeho je v dané komunitě zapotřebí, a kam by měly plynout peníze.

Výhody komunitního plánování:
•	 hlavním přínosem je zapojení všech účastníků systému do  přípravy a  uskutečňování plánu 

sociálních služeb; zvyšuje podíl veřejnosti na rozhodovacím procesu o způsobu zajišťování 
sociálních služeb,

•	 zajišťuje, aby služby odpovídaly zjištěným místním potřebám a reagovaly na místní odlišnosti.

Přínos komunitního plánování pro obec
•	 lidé znají své potřeby, díky plánování zdola lze vytvořit systém služeb podle reálných potřeb,
•	 vynakládání financí jen na služby, které jsou opravdu potřebné,
•	 vyšší podíl občanů na rozhodovacím procesu,
•	 větší informovanost veřejnosti o procesech v sociálních službách, 
•	 spolupráce a efektivita v řešení problémů,
•	 promítnutí potřeb obecních komunitních plánů do plánů krajských.

Podstata komunitního plánování sociálních služeb:
•	 zapojuje všechny, kterých se sociální služby týkají,
•	 je založeno na dialogu o podobě sociálních služeb,
•	 jeho základem je zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení,
•	 zásadní význam má poznání zájmů veřejnosti, všech zastoupených stran, jejich vzájemné 

propojení a spolupráce.
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Hlavní priority komunitního plánování sociálních služeb:
•	 partnerství mezi účastníky,
•	 zapojování místního společenství,
•	 hledání nových lidských a finančních zdrojů,
•	 práce s informacemi,
•	 otevřenost vůči novým sociálním tématům a nově zjištěným potřebám obyvatel území pro 

které plánujeme – proces komunitního plánování reaguje na společenské změny a nikdy není 
ukončený.

Výsledkem procesu komunitního plánování je:
•	 systém sociálních služeb na  místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, 

reaguje na  lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou 
efektivně využívány; výsledkem procesu KPSS je zpracovaný strategický dokument rozvoje 
sociálních služeb - Komunitní plán sociálních služeb.

1.1. Realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb v DSO 
Mikroregion Hustopečsko

Proces komunitního plánování na  území DSO Mikroregion Hustopečsko byl od  1. října 2018 
po  dobu dvou let spolufinancován z  prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a  zaměstnanost v  rámci projektu „Komunitní plánování sociálních 
služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko“.

Celý projekt byl postaven na  spolupráci všech účastníků procesu komunitního plánování 
sociálních služeb. Především se jednalo o  cílové skupiny projektu uživatelů, zadavatelů 
a poskytovatelů sociálních služeb působících na území DSO Mikroregion Hustopečsko. 

Hlavním cílem projektu bylo podpoření procesu plánování dostupnosti sociálních služeb 
na území DSO Mikroregion Hustopečsko. Jedním z hlavních výstupů projektu je tento dokument, 
který se stane prostředkem pro podporu rozvoje optimální sítě sociálních služeb, které budou 
schopny reagovat na potřeby občanů daného území.

„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je 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.

Síť sociálních služeb je 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.“ 

Zdroj: Zákon O sociálních službách č. 108/2006 Sb., §3
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2. Komunitní plánování sociálních služeb na území DSO 
Mikroregion Hustopečsko

2.1.Organizační struktura KPSS 
    

Rada a zastupitelstvo 
města Hustopeče

Sociální komise

Řídící skupina

Pracovní skupiny

Veřejnost

PS pro seniory  
a osoby se zdravotním 

postižením

PS pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením

PS pro rodinu, děti 
a mládež

Sociální odbor
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Řídící skupina procesu komunitního plánování sociálních služeb na území DSO Mikroregion 
Hustopečsko
Řídící skupina je složená ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb 
a z členů jednotlivých pracovních skupin. Hlavní činností Řídící skupiny je řízení a koordinace 
procesu komunitního plánování sociálních služeb. Dalšími úkoly jsou pak připomínkování závěrů 
jednotlivých pracovních skupin, koordinace práce na jednotlivých částech komunitního plánu 
sociálních služeb a schválení konečné verze tohoto dokumentu.

Pracovní skupiny procesu komunitního plánování sociálních služeb na území DSO Mikroregion 
Hustopečsko
Pracovní skupiny byly sestaveny podle cílových skupin. Jedná se o tři pracovní skupiny, které 
se pravidelně setkávají, a které byly složeny ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů 
sociálních služeb:
•	 Pracovní skupina pro seniory o osoby se zdravotním postižením,
•	 Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež,
•	 Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
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3. Sociodemografická analýza

3.1.  Základní údaje o území DSO Mikroregion Hustopečsko

ORP Hustopeče tvoří 28 obcí. Město Hustopeče jako obec s rozšířenou působností je centrum 
správního obvodu. Mimo něj je v  ORP ještě jedna obec s  pověřeným obecním úřadem –  
Klobouky u Brna.

ORP Hustopeče se nachází v Jihomoravském kraji. ORP Hustopeče má 35 839 obyvatel, což 
ho řadí na 11. místo z 21 ORP kraje. Co do rozlohy je ale s 355 km2 šesté největší ORP. Výsledkem 
kombinace větší rozlohy a  spíše nižšího počtu obyvatel je i  menší hustota osídlení. ORP 
Hustopeče má 101 obyvatel/km2, což je až 14. místo v rámci kraje.  

Základní údaje jednotlivých ORP Jihomoravského kraje

ORP Počet obyvatel Rozloha km2 Hustota obyvatel

ORP Brno 377 973 230 1642

ORP Znojmo 91 424 1242 74

ORP Šlapanice 67 446 343 197

ORP Hodonín 60 916 286 213

ORP Břeclav 59 743 439 136

ORP Blansko 56 624 351 161

ORP Kyjov 55 493 470 118

ORP Vyškov 52 011 540 96

ORP Boskovice 51 624 511 101

ORP Veselí nad Moravou 38 180 343 111

ORP Hustopeče 35 839 355 101

ORP Židlochovice 32 774 194 169

ORP Tišnov 30 836 342 90

ORP Rosice 25 721 174 147

ORP Ivančice 24 150 172 140

ORP Slavkov u Brna 23 109 158 147

ORP Kuřim 22 743 77 295

ORP Moravský Krumlov 22 293 348 64

ORP Mikulov 19 850 244 81

ORP Bučovice 16 013 171 94

ORP Pohořelice 14 050 195 72

Jihomoravský kraj 1 178 812 7 188 164
Zdroj: ČSÚ
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3.2. Vývoj počtu obyvatel

K poslednímu dni roku 2016 mělo ORP Hustopeče 35 839 obyvatel. Mezi lety 2006 až 2016 se 
počet obyvatel ORP zvýšil o 3,3 % (1 143 obyvatel) z 34 696 na stávajících 35 839. Počet obyvatel 
rostl bez větších výkyvů po celé období. 

Vývoj počtu obyvatel ORP Hustopeče v letech 2006–2016

Zdroj: ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel má dvě složky. První je přirozený přírůstek, který je dán rozdílem mezi 
počtem narozených a  zemřelých. V  ORP Hustopeče lehce převažuje počet narozených nad 
počtem zemřelých. S výjimkou let 2006, 2012 a 2013 bylo ORP v kladných hodnotách. Nejvyšší 
přirozený přírůstek (91 obyvatel) byl v roce 2008, kdy byl zároveň i nejvyšší počet narozených dětí. 
Graf neukazuje žádný jasný trend. Počet zemřelých ve sledovaném období byl poměrně stabilní. 
A stejně tak počet narozených má pouze občasné výkyvy. Celkově se ale jedná o relativně malé 
hodnoty a přirozený přírůstek tak ovlivňuje počet obyvatel ORP jen minimálně. 
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Přirozený přírůstek obyvatel ORP Hustopeče v letech 2006–2016

Zdroj: ČSÚ

Druhou složkou určující vývoj počtu obyvatel je přírůstek stěhováním. Ten je dán rozdílem 
mezi počtem přistěhovaných a  vystěhovaných obyvatel. Migrační saldo ORP Hustopeče je 
kladné. To znamená, že se do ORP nastěhovalo více nových obyvatel, než se z něj vystěhovalo. 

S  výjimkou roku 2014, kdy se migrační saldo dostalo lehce do  záporných čísel, po  celé 
sledované období převažoval počet přistěhovaných nad vystěhovanými. ORP tak stěhováním 
získávalo přes 100 obyvatel ročně. 

Přírůstek stěhováním obyvatel ORP Hustopeče v letech 2006–2016

Zdroj: ČSÚ

Počet obyvatel ORP rostl jak vlivem přirozeného přírůstku (tedy v  ORP se za  dané období 
narodilo více lidí, než jich zemřelo), tak i  vlivem migrace, kdy se do  ORP přistěhovalo více 
obyvatel, než se vystěhovalo. Po  většinu období hrálo významnější roli stěhování, které bylo 
za 82 % nárůstu populace ORP v posledním desetiletí. V posledních letech se ale oba přírůstky 
k sobě hodnotami více přiblížily. 
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Celkový přírůstek obyvatel ORP Hustopeče v letech 2006–2016

Zdroj: ČSÚ

Podrobný přehled všech výše uvedených údajů za  období 2006 až 2016 je možné najít 
v následující tabulce základních demografických ukazatelů pro ORP Hustopeče.

Základní demografické ukazatele ORP Hustopeče v letech 2006–2016

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet obyvatel 34696 34849 35000 35158 35411 35405 35503 35536 35549 35653 35839

Živě narození 325 343 347 390 419 345 352 343 358 333 396

Zemřelí celkem 357 328 319 343 328 336 371 347 337 314 324

Přirozený 
přírůstek

-32 15 28 47 91 9 -19 -4 21 19 72

Přistěhovalí 552 560 500 554 559 503 568 492 521 576 630

Vystěhovalí 417 422 377 443 397 384 451 455 529 491 516

Přírůstek 
stěhováním

135 138 123 111 162 119 117 37 -8 85 114

Celkový 
přírůstek 103 153 151 158 253 128 98 33 13 104 186

Zdroj: ČSÚ

Celkový počet obyvatel ORP v daném období vzrostl. Vývoj v jednotlivých obcích je ovšem rozdílný.  
U 18 obcí se počet obyvatel mezi lety 2011 a 2016 zvýšil, u 10 došlo k poklesu. 

Za celé ORP došlo k nárůstu o 434 obyvatel, což představuje 1,2 % stavu z roku 2011. V obci 
Hustopeče došlo jen k minimálním změnám, kdy se počet obyvatel zvýšil o 17 (0,3 %). Nejvyšší 
relativní nárůst zaznamenaly obce Velké Němčice (12,5 %) a  Starovice (8,2 %). K  nejvyššímu 
poklesu populace došlo v obci Nikolčice (-7,4 %).
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Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích v ORP Hustopeče v letech 2011–2016

Obec
Počet obyvatel Změna

2011 2016 Absolutní Relativní

Boleradice 902 889 -13 -1,4%

Borkovany 766 823 57 7,4%

Bořetice 1 303 1 287 -16 -1,2%

Brumovice 949 940 -9 -0,9%

Diváky 524 513 -11 -2,1%

Horní Bojanovice 666 672 6 0,9%

Hustopeče 5 869 5 886 17 0,3%

Kašnice 228 217 -11 -4,8%

Klobouky u Brna 2 388 2 463 75 3,1%

Kobylí 2 102 2 084 -18 -0,9%

Krumvíř 1 144 1 212 68 5,9%

Křepice 1 307 1 314 7 0,5%

Kurdějov 397 420 23 5,8%

Morkůvky 460 457 -3 -0,7%

Nikolčice 813 753 -60 -7,4%

Němčičky 618 695 77 12,5%

Popice 953 925 -28 -2,9%

Pouzdřany 753 760 7 0,9%

Starovice 851 921 70 8,2%

Starovičky 822 842 20 2,4%

Strachotín 796 800 4 0,5%

Šakvice 1 361 1 415 54 4,0%

Šitbořice 1 927 2 013 86 4,5%

Uherčice 1 046 1 056 10 1,0%

Velké Hostěrádky 476 487 11 2,3%

Velké Němčice 1 756 1 767 11 0,6%

Velké Pavlovice 3 082 3 133 51 1,7%

Vrbice 1 146 1 095 -51 -4,5%

ORP Hustopeče 35 405 35 839 434 1,2%
Zdroj: ČSÚ

ORP Hustopeče tvoří 28 obcí, které měly na  konci roku 2016 dohromady 35  839 obyvatel. 
Největší z obcí jsou Hustopeče, které tvoří 16 % populace ORP. Významnou skupinu tvoří 11 obcí 
s populací nad 1000 obyvatel, kde žije dohromady 53 % obyvatel ORP. Na menší obce připadá 
zbývajících 31 % populace.
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Podíl obyvatel podle velikosti obce

Zdroj: ČSÚ

3.3. Věková struktura obyvatel

Populace ORP Hustopeče postupně stárne. Za posledních deset let se průměrný věk obyvatel 
zvýšil o 2,2 roku z 39,7 v roce 2006 na 41,9 v roce 2016. ORP Hustopeče kopíruje trend stárnutí, 
který zasahuje celou republiku, ale v  ORP Hustopeče probíhá rychleji. Před deseti lety byl 
průměrný věk obyvatel ČR 40,2 roku, tedy o 1,5 roku více než v ORP Hustopeče, ale v roce 2016 
je průměrný věk v ORP Hustopeče jen o 0,1 roku nižší než v ČR. 

Průměrný věk obyvatel ORP Hustopeče a ČR

Zdroj: ČSÚ

Rozdělení obyvatel na tři hlavní věkové skupiny umožňuje názornější pohled na problematiku 
stárnutí. Mezi lety 2007 a  2016 zaznamenala střední věková skupina (15 až 64 let) pokles ze 
71,0 % na 66,6 %. Mírně se zvýšil podíl nejmladší části populace pod 15 let z 14,7 % na 15,2 %. Podíl 
nejstarší části populace nad 65 let se ale za stejné období zvýšil z 14,3 % na 18,2 %. 
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Zatímco v roce 2007 byl každý sedmý obyvatel ORP senior, v roce 2016 to již byl téměř každý 
pátý. V absolutních číslech to znamená nárůst ze 4 998 seniorů v roce 2007 na 6 521 v roce 2016. 
To je nárůst o 1 523 seniorů. 

Obyvatelstvo ORP Hustopeče podle věkových kategorií

Zdroj: ČSÚ

Průměrný věk obyvatel města Hustopeče se v daném období zvýšil z 38,9 let na 42,0 let. To je nárůst  
o 3,1 roků. Obyvatelstvo Hustopečí je tedy nyní mírně starší, než je průměr ORP, a také rychleji 
stárne. Podíl nejstarší skupiny nad 65 let je v Hustopečích 19 %.

Průměrný věk obyvatel jednotlivých obcí se pohybuje v  rozmezí od  39,7 roků v  obci Velké 
Hostěrádky, až po 44,1 roků v obci Kašnice. Pouze u jediné obce došlo za posledních deset let 
ke snížení průměrného věku obyvatel. Jedná se o obec Borkovany, kde se průměrný věk snížil 
o 0,5 roku. U všech ostatních obcí došlo ke zvýšení průměrného věku jejich obyvatel. Nejvíce 
v obci Strachotín (o 4,1 roky). 

Vedle průměrného věku se pro sledování věkové struktury používá i ukazatel index stáří. Ten 
uvádí, kolik seniorů (věk 65 a  více) připadá na  100 dětí do  patnácti let. Pokud je index menší 
než 100 převažují děti, pokud je větší převažují senioři. Pouze pět obcí má index stáří pod 100. 
Nejvyšší index stáří má obec Strachotín a to 176, při podílu seniorů 23 % a dětí do 15 let 13 %. 
Naopak nejnižší index stáří má obec Kurdějov s indexem stáří 68. 
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Průměrný věk, index stáří a věkové složení obyvatel v jednotlivých obcích 
ORP Hustopeče

 Obec
Průměrný věk Obyvatelstvo 2016

2006 2016 Změna Index
stáří

0–14
let

15–64
let

65
a více

Boleradice 39,6 42 2,4 142 13% 69% 18%

Borkovany 40,9 40,4 -0,5 106 16% 67% 17%

Bořetice 38,4 41,7 3,3 123 13% 70% 16%

Brumovice 40,1 43,2 3,1 132 16% 63% 21%

Diváky 39,2 40,5 1,3 92 17% 67% 16%

Horní Bojanovice 40,6 42,6 2 129 14% 68% 18%

Hustopeče 38,9 42 3,1 123 15% 66% 19%

Kašnice 43,2 44,1 0,9 147 15% 64% 22%

Klobouky u Brna 40,8 41,2 0,4 110 17% 64% 19%

Kobylí 41,1 43,9 2,8 149 14% 66% 20%

Krumvíř 41 41,6 0,6 119 15% 67% 18%

Křepice 38,3 40,4 2,1 104 16% 68% 16%

Kurdějov 39,7 40 0,3 68 18% 70% 12%

Morkůvky 40,8 42,7 1,9 114 16% 67% 18%

Nikolčice 39,7 42 2,3 130 15% 65% 20%

Němčičky 41,2 41,7 0,5 129 16% 63% 21%

Popice 39,3 41,2 1,9 105 17% 65% 18%

Pouzdřany 39,8 42,5 2,7 131 14% 69% 18%

Starovice 38,4 40,4 2 89 17% 68% 15%

Starovičky 39,8 41 1,2 94 17% 68% 15%

Strachotín 39,7 43,8 4,1 176 13% 64% 23%

Šakvice 40,7 43,7 3 145 13% 68% 19%

Šitbořice 39,5 41,3 1,8 115 15% 67% 17%

Uherčice 38,6 40,4 1,8 90 17% 68% 15%

Velké Hostěrádky 39,2 39,7 0,5 77 19% 67% 15%

Velké Němčice 38,7 41,3 2,6 120 15% 67% 18%

Velké Pavlovice 40,1 42,4 2,3 132 14% 67% 19%

Vrbice 40,2 42,7 2,5 123 15% 66% 19%

ORP Hustopeče 39,7 41,9 2,2 120 15% 67% 18%

Zdroj: ČSÚ
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4. Systémové priority (společné priority)

Systémové priority zahrnují ty oblasti procesu komunitního plánování sociálních služeb, které 
jsou řešeny napříč všemi cílovými skupinami. Tyto priority se zaměřují mimo jiné na podporu  
a koordinaci procesu komunitního plánování, informovanost o sociálních službách, nastavení 
systému financování sociálních služeb.

4.1. Systémové priority a opatření

Při definování priorit jednotlivých cílových skupin byla využita metoda SWOT analýzy. Na tvorbě 
SWOT analýz pro cílové skupiny se podíleli členové daných pracovních skupin. Touto metodou 
byly vydefinovány silné i slabé stránky a příležitosti i možné hrozby v sociální oblasti na území 
Hustopečska pro jednotlivé cílové skupiny. Ze získaných informací byly poté definovány priority 
a dílčí opatření dané cílové skupiny. Při tvorbě aktuálních priorit byly zapracovány také některé 
z  priorit schválené v  dokumentu Komunitní plán sociálních služeb na  území ORP Hustopeče 
na období 2017–2020.

Systémové priority a opatření vyvstaly ze společných potřeb, které byly definovány metodou 
SWOT analýzy na jednáních pracovních skupin a jejich realizováním budou naplněny společné 
potřeby všech cílových skupin. 

Priorita č. 1: Zvýšení informovanosti o sociálních službách

Opatření 1.1: Den sociálních služeb
Charakteristika opatření: setkání poskytovatelů sociálních služeb a představení činností 
poskytovaných sociálních služeb na společném setkání pro veřejnost.
Očekávaný dopad opatření: Informování veřejnosti o existenci konkrétních sociálních služeb 
a služeb blízkých sociální oblasti, představení činnosti a náplně těchto organizací, možnost 
prvotního kontaktování služeb návštěvníky akce z řad veřejnosti a případné zodpovězení 
bližších dotazů. Orientační průzkum zájmu občanů o různé typy služeb, podpora spolupráce 
mezi poskytovateli sociálních služeb v regionu.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: zorganizování a uskutečnění této akce Městským 
úřadem Hustopeče (MěÚ Hustopeče), Sociálním odborem, ve spolupráci se Sociální komisí 
města Hustopeče. 
Časový harmonogram plnění opatření: každoroční uspořádání Dne sociálních služeb
Zodpovědný realizátor opatření: MěÚ Hustopeče, Sociální komise města Hustopeče
Spolupracující subjekty: sociální služby a další služby blízké sociální oblasti, Městské služby 
Hustopeče.
Předpokládané finanční náklady: 20 000,- Kč/rok
Zdroje financí: rozpočet Sociální komise města Hustopeče
Rizika a ohrožení naplnění opatření: neschválení rozpočtu a účelovosti rozpočtu Sociální 
komise na daný rok, špatné počasí (nízká návštěvnost), nezájem sociálních služeb 
o prezentaci své služby na akci, nezájem návštěvníků o návštěvu akce, nízká atraktivita 
doprovodného programu akce.
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Opatření 1.2: Síťování zdrojů podpory a výměna informací mezi institucemi
Charakteristika opatření: zvyšování povědomí jednotlivých aktérů v sociální oblasti o činnosti 
dalších subjektů. Výměna informací za účelem kvalitního poskytování veřejných služeb.
Očekávaný dopad opatření: efektivní směrování pomoci uživatelům bez zbytečných duplicit 
poskytovaných služeb. Využití potenciálu jednotlivých aktérů – synergický efekt. 
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: sdílení informací a přehled o tom, co jednotlivé služby 
nabízejí. Realizace setkávání „případových konferencí“, hledání nových postupů při pomoci 
občanům města.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, Úřad práce, Probační a mediační 
služba ČR, pracovníci dluhové a občanské poradny, lékaři a další odborníci.
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nezájem o součinnost ze strany spolupracujících 
subjektů

Opatření 1.3: Katalog poskytovatelů sociálních služeb
Charakteristika opatření: pro zajištění aktuálnosti informací o  sociálních službách bude 
každoročně aktualizován katalog poskytovatelů sociálních služeb. Tento bude v elektronické 
podobě k dispozici na webových stránkách Mikroregionu Hustopečsko a webových stránkách 
obcí DSO Mikroregion Hustopečsko.
Očekávaný dopad opatření: rozšíření informovanosti o síti sociálních služeb v DSO Mikroregion 
Hustopečsko.
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: každoroční aktualizace katalogu ve  spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb. Informace sesbírané při aktualizaci informací v informačním 
portále poskytovatelů sociálních služeb.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019 -2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, obce DSO Mikroregion Hustopečsko
Předpokládané finanční náklady: město Hustopeče v případě tištěné verze katalogu
Zdroje financí: městský rozpočet, obce DSO Mikroregion Hustopečsko
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nespolupráce ze strany poskytovatelů

Opatření 1.4: Aktualizace informací v Informačním portálu sociálních služeb 
Charakteristika opatření: společný prostor ke sdílení informací, který poskytne uživatelům 
možnost pro vyhledání potřebných služeb. Informační portál plní tuto funkci:
Portál funguje přes internetové rozhraní a je přístupný široké veřejnosti. Databáze poskytovatelů 
soc. služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí obsahuje základní informace o zařízení 
(název, druh poskytované služby, cílové skupiny, kontakty), také bližší data, prostřednictvím 
kterých se daný poskytovatel může lépe prezentovat, a díky kterým se i uživatel více zorientuje 
v poskytované činnosti a v možnosti pomoci. 
Očekávaný dopad opatření: rozšíření informovanosti o  síti sociálních služeb na  území DSO 
Mikroregion Hustopečsko.
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Aktivity vedoucí k naplnění opatření: každoroční aktualizace informačního systému 
ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb. Prezentace Informačního portálu sociálních 
služeb v místních médiích.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: MěÚ Hustopeče - koordinátor KPSS
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané finanční náklady: platba domény, aktualizace a  zabezpečení webu, hlídání 
útoků apod.
Zdroje financí: MěÚ Hustopeče, obce DSO Mikroregion Hustopečsko
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nespolupráce ze strany poskytovatelů, nedostatek 
finančních prostředků. Nedostatečná nebo málo srozumitelná prezentace IPSS – informace 
o nabídce sociálních služeb se nedostanou ke všem potencionálním uživatelům sociálních 
služeb.

 Priorita č. 2: Nastavit pevný systém financování sociálních služeb

Opatření 2.1: Navázání spolupráce s politickými zástupci obcí na Hustopečsku
Charakteristika opatření: setkávání se starosty obcí DSO Mikroregion Hustopečsko, 
předávání informací o cílových skupinách osob se speciálními potřebami, o finanční 
náročnosti jednotlivých typů sociálních služeb a o aktuální síti sociálních služeb 
na Hustopečsku.
Očekávaný dopad opatření: zlepšení informovanosti o sociální problematice v mikroregionu 
Hustopečsko, podpora aktivní spolupráce v zájmu osob se speciálními potřebami 
s bydlištěm v obcích mikroregionu Hustopečsko, předávání informací o vývoji sociální 
situace a o potřebnosti a kapacitě sociálních služeb v mikroregionu atd. mezi obcemi v DSO 
Mikroregion Hustopečsko.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: MěÚ Hustopeče – koordinátor KPSS
Spolupracující subjekty: zástupci DSO Mikroregion Hustopečsko
Rizika a ohrožení naplnění opatření: rozdílné politické a ekonomické priority zástupců obcí 
– malý zájem o sociální problematiku, personální změny na postech starostů, nezájem 
o spolupráci.

Opatření 2.2: Nastavení systému spolufinancování sítě sociálních služeb
Charakteristika opatření: nastavení pravidel spolufinancování sítě sociálních služeb tak, aby 
každá obec DSO Mikroregion Hustopečsko přispívala na provoz sociálních služeb. Vyjednání 
klíče určujícího míru finanční spoluúčasti obcí i následného přerozdělení vybraných financí 
mezi sociální služby dle jasně specifikovaných kritérií.
Očekávaný dopad opatření: stabilnějších finančních zdrojů na provoz sociálních služeb 
v regionu, udržení stávající sítě sociálních služeb a její případný rozvoj.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: setkání se zástupci obcí a vyjednávání o nastavení 
dohody na systému pro spolufinancování sociálních služeb na území DSO Mikroregion 
Hustopečsko.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
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Zodpovědný realizátor opatření: MěÚ Hustopeče – koordinátor KPSS
Spolupracující subjekty: obce DSO Mikroregion Hustopečsko
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nezájem o spolupráci ze strany obcí. Nedostatečné 
vyjednávací schopnosti zainteresovaných osob, nedostatek informací o uživatelích 
sociálních služeb v mikroregionu. Nedohodnutí se na principu spolufinancování a na klíči, 
podle kterého bude spolufinancování probíhat. Nedostatek finančních prostředků 
vyzískaných ze systému spolufinancování.

Priorita č. 3: Udržení procesu KPSS na Hustopečsku

Opatření 3.1: Pravidelné setkávání pracovních skupin a Řídící skupiny
Charakteristika opatření: setkávání pracovních skupin za účelem hodnocení a plnění opatření 
i priorit nastaveného strategického plánu rozvoje sociálních služeb.
Jednou za 3 měsíce setkání PS. Následně dle potřeby setkání Řídící skupiny.
Očekávaný dopad opatření: udržení aktivního procesu KPSS.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: pravidelné setkávání členů pracovních skupin a Řídící 
skupiny.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: MěÚ Hustopeče – koordinátor KPSS a vedoucí skupin
Spolupracující subjekty: členové skupin a veřejnost
Předpokládané finanční náklady: občerstvení pro setkávání cca 1500 Kč/rok
Zdroje financí: město Hustopeče
Rizika a ohrožení naplnění opatření: neaktivní spolupráce členů skupin.

Opatření 3.2: Zpracování strategického plánu rozvoje sociálních služeb
Charakteristika opatření: zhodnocení, aktualizace a  následné každoroční zapracování 
do strategického dokumentu rozvoje sociálních služeb.
Očekávaný dopad opatření: aktuální strategický dokument rozvoje sociálních služeb 
v Mikroregionu Hustopečsko.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: vyhodnocení a popis realizovaných opatření a zdůvodnění 
nerealizovaných opatření z priorit dokumentu.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: MěÚ Hustopeče – koordinátor KPSS a  vedoucí pracovních 
skupin
Spolupracující subjekty: členové skupin

Priorita č. 4: Podpora stávající sítě sociálních služeb na Hustopečsku

Opatření 4.1: Udržení kapacit a kvality stávající sítě sociálních služeb a podpora případného 
rozvoje služeb
Charakteristika opatření: zachování stávající sítě služeb pro Mikroregion Hustopečsko 
a podpora odůvodněného požadavku na rozvoj služby. Tento bude projednán v rámci procesu 
KPSS. Součástí sítě sociálních služeb pro Mikroregion Hustopečsko je pouze poskytovatel 
služby, který poskytuje službu pro občany z Mikroregionu Hustopečsko.

21KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ DSO MIKROREGION HUSTOPEČSKO 2019–2021



Očekávaný dopad opatření: udržením stávající sítě sociálních služeb v  Mikroregionu 
Hustopečsko by měl být zachován alespoň minimální standard pomoci pro veškeré uživatele 
v nepříznivé sociální situaci.
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: realizace procesu KPSS pro Mikroregion Hustopečsko, 
komunikace s poskytovateli sociálních služeb.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko 
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, obce DSO Mikroregionu 
Hustopečsko
Rizika a ohrožení naplnění opatření: neaktivní proces KPSS.

Priorita č. 5: Občansko – právní poradna
Jako jedna z velmi významných potřeb, které vyvstaly ze zpracovaných SWOT analýz u všech 
cílových skupin, bylo zajištění služeb, které pro občany bezplatně poskytuje občansko – právní 
poradna. Tento typ služby poskytuje občanům nezávislé, nestranné a  bezplatné sociálně 
odborné poradenství. Služby občanské poradny je možné využít také v případě potřeby právní 
pomoci ve formě právního poradenství. 

Opatření 5.1: Zpracování podkladů pro zjištění míry potřebnosti dané služby
Charakteristika opatření: mapování počtu stávajících klientů, kteří docházejí do  Apoštolské 
církve a na sociální odbor MěÚ Hustopeče. Zjištění přibližného počtu osob, mapování jejich 
potřeb a možných zdrojů jejich zajištění.
Očekávaný dopad opatření: zjištění potřebnosti, včetně personální kapacity, služby občanské 
poradny na Hustopečsku. 
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: analýza dostupných zdrojů, zpracování dat a formulace 
výstupů. Mapovací období po dobu 4 měsíců, monitoring a sběr dat. Následující 2 měsíce vy-
hodnocování dat. Z informací závěr o rozsahu potřebnosti služby občanské poradny.
Zjištění zájmu o služby občanské poradny také v obcích DSO Mikroregion Hustopečsko pomocí 
dotazníků pro zástupce obcí.
Časový harmonogram plnění opatření: jaro 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko, pracovní skupina pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením.
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, městská policie, představitelé církví 
a dalších zájmových sdružení.
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nespolupráce ze strany spolupracujících subjektů.

Opatření 5.2: Zajištění služeb právníka poskytujícího pro občany bezplatné právní 
poradenství
Charakteristika opatření: zajištění služeb právníka, který bude 1x týdně poskytovat obyvatelům 
Hustopečska s  nedostatečnou výší příjmů bezplatné právní poradenství, převážně v  oblasti 
dodavatelů energií – změny smluv, telefonního operátora, závěti, exekucí, ztráty bydlení apod.
Očekávaný dopad opatření: řešení právních problémů obyvatel Hustopečska, prevence jejich 
dalšího zadlužování, zvýšení životní úrovně obyvatel díky možnému snížení jejich finančního 
zatížení. 
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Aktivity vedoucí k naplnění opatření: zajištění zázemí pro práci právníka, nastavení pravidel 
pro poskytování bezplatného poradenství, zajištění finančních zdrojů nutných k zajištění 
činnosti služby, uzavření smlouvy s právníkem, poskytování komplexního právního 
poradenství (především dluhového) obyvatelům Hustopečska.
Časový harmonogram plnění opatření: zajištění politické podpory zřízení poradny – průběh 
roku 2019, zajištění financování poradny – průběh roku 2019, zřízení poradny na přelomu roku  
2019 a 2020.
Zodpovědný realizátor opatření: DSO Mikroregion Hustopečsko, město Hustopeče
Spolupracující subjekty: obce DSO Mikroregionu Hustopečsko, JMK
Počet uživatelů: výstup z  dotazníků pro obce, údaje od  stávajících subjektů v  určité formě 
poskytujících danou službu.
Předpokládané finanční náklady: náklady na právníka (hodinová sazba cca 500,- Kč/h), prostory, 
energie.
Zdroje financí: obce DSO Mikroregion Hustopečsko, město Hustopeče, MAS Hustopečsko, 
JMK, evropské projekty (IROP).
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nedostatek financí, nízký zájem klientů o službu, nezajištění 
prostor.

Opatření 5.3: Zřízení občansko - právní poradny
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: vyhledání vhodného poskytovatele, zajištění zdrojů 
financování, nabídnutí vhodných prostor, personální zajištění, materiálně-technické vybavení. 
Zapojení se do sítě Asociace občanských poraden www.obcanskeporadny.cz. 
Časový harmonogram plnění opatření: 2019 – prosinec 2020
Zodpovědný realizátor opatření: DSO Mikroregion Hustopečsko, město Hustopeče
Spolupracující subjekty: vybraný poskytovatel, starostové obcí DSO Mikroregion Hustopečsko, 
církve, školská zařízení, sociální odbor MěÚ Hustopeče.
Počet uživatelů: cca 100 uživatelů ročně
Předpokládané finanční náklady: kapacita služby minimálně 1,5 úvazku pracovníka, cca  
800 000–900 000 Kč ročně.
Zdroje financí: MAS Hustopečsko, obce DSO Mikroregionu Hustopečsko, MPSV, JMK, ESF, 
sponzoři
Rizika a  ohrožení naplnění opatření: nedostatek financí, nedostatek personálního zajištění, 
nenalezení vhodného poskytovatele, neochota spolufinancování ze strany obcí regionu, 
nezájem ze strany uživatelů, nezapojení se do Asociace občanských poraden.

Opatření 5.4: Besedy na odborná témata z oblasti sociálně-právní, sociálně právní gramotnost
Očekávaný dopad opatření: zvýšení sociálně-právního povědomí občanů i odborníků z regionu, 
vzájemné sdílení zkušeností, vzájemné informování se o svých možnostech a zkušenostech, 
společné hledání řešení problémů. Vytváření multidisciplinárních týmů. Zapojení veřejnosti 
do diskuzí na zvolená témata.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: společná setkání starostů obcí, sociálního odboru, městské 
policie, škol, sociální komise, aj. (palčivá témata obyvatel). Besedy pro školy, přednášky pro 
rodiny (mezigenerační propojení témat).
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Časový harmonogram plnění opatření: v návaznosti na vznik občanské poradny
Zodpovědný realizátor opatření: poskytovatel služby občansko - právní poradna
Spolupracující subjekty: obce DSO Mikroregion Hustopečsko, oslovení odborníci, veřejnost
Počet uživatelů: cca300 uživatelů ročně 
Předpokládané finanční náklady: náklady spojené s provozem služby
Zdroje financí: MAS Hustopečsko, obce DSO Mikroregion Hustopečsko, MPSV, JMK, ESF, 
sponzoři
Rizika a ohrožení naplnění opatření: lidé nemají čas účastnit se akcí, lidé si problém nepřipouštějí, 
nedostatečný zájem, nedostatek financí, nedostatečné personální zajištění.
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5. Cílová skupina senioři a osoby se zdravotním 
postižením

5.1. SWOT analýza v cílové skupině senioři a osoby se zdravotním 
postižením

Členové pracovní skupiny pro seniory a  osoby se zdravotním postižením, mezi nimiž jsou 
zástupci zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb, se během spolupráce v rámci 
setkávání pracovních skupin shodli na  nedostatečném zajištění bydlení na  Hustopečsku pro 
obě cílové skupiny. Dále byla definována potřeba rozšíření sítě služeb na Hustopečsku o služby 
podporující osoby se zdravotním postižením.

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. široká síť služeb Diakonie ČCE - 
středisko Betlém 

2. spolupráce s Úřadem práce 
3. aktivita a spolupráce se Svazem tělesně 

postižených v ČR, z. s. 
4. rodinná pospolitost, snaha pomoci si 

navzájem 
5. spolupráce poskytovatelů soc. služeb 

s lékaři (směřování pomoci, tísňové 
péče) 

6. fungující proces KPSS  
7. domácí hospic sv. Rocha (Girasole, z. s.)
8. aktivita rodin, snaha spolupracovat  

s poskytovateli soc. služeb 
9. aktivita poskytovatelů soc. služeb 
10.  potravinová banka pod Apoštolskou 

církví 
11. bezplatné zapůjčování vysoušečů 

(Diakonie ČCE – středisko Betlém)

1. absence služby domov pro seniory 
a domov se zvláštním režimem

2. slabá síť služeb pro cílovou skupinu 
3. osamělost seniorů a OZP 
4. nedostatečné kapacity denních 

stacionářů a odlehčovací služby 
v regionu 

5.  nedostatek financí a lidských zdrojů pro 
sociální služby 

6. zpožděná reakce systému (stát) 
na potřebnost a poptávku po sociálních 
službách

7.  rozvoj a financování soc. služeb 
8.  nedostatek bytů pro seniory, bytová 

otázka 
9. malá informovanost, distribuce 

informací o sociálních službách
10. nedostatek psychiatrů 
11. nedostupnost lékařské péče (zubaři, 

pediatři) 
12.  nedostatek pracovních míst pro OZP
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

1. aktivizační hovory v rámci tísňové 
péče – telefonická služba – neomezená 
kapacita, návštěva 

2. senior taxi
3. bezbariérové byty pro seniory s nízkým 

nájemným
4. občansko-právní poradna – změna smluv 

u dodavatelů energií, zrušení telefonu, 
pracovně právní problematika, exekuce 

5. webový portál – různé odkazy pro 
potřeby cílové skupiny 

6. základní sociální poradenství v rámci 
soc. služby

7. dotace MAS + ESF
8. navázání užší spolupráce s Úřadem práce 
9. využití dobrovolnické činnosti 

(Hustopečská vážka jarní) 
10. kulatý stůl/workshop s lékaři informování 

o sociálních službách 

1. demografický vývoj (stárnutí populace)
2. rozvoj a financování soc. služeb 
3. senioři s nízkými příjmy 
4. nedostupnost základní lékařské péče

5.2. Priority a opatření pro cílovou skupinu senioři a osoby se 
zdravotním postižením

Priorita č. 1: Zajištění bydlení pro osoby seniorského věku a osoby se zdravotním postižením 
v nepříznivé sociální situaci

Opatření 1.1: Zřízení služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 
Charakteristika opatření: 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 
(stěhování mimo region), neboť tato služba v ORP Hustopeče jednoznačně absentuje, popř. 
jsou tyto osoby nevhodně „umísťovány“ na ošetřovatelská lůžka v Hustopečích.
Očekávaný dopad opatření: důstojný život v  důstojných podmínkách, klienti nebudou muset 
končit v LDN.
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: realizace průzkumu potřebnosti a  konkrétních potřeb 
klientů (probíhá průběžně) mezi sociálními pracovníky a dalšími odborníky (pečovatelky, lékaři, 
domácí zdravotnická péče), kteří pracují s cílovou skupinou. Zajištění zdrojů financování.
Hledání vhodné lokality pro výstavbu objektu a  stavebně technická příprava výstavby (část 
aktivity splněna). Příprava projektového záměru na zařízení domova pro seniory (část aktivity 
splněna).
Stavba budovy. Výběrové řízení na pracovníky ve všech pozicích v tomto zařízení. Poskytování 
sociálních služeb v novém zařízení.
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Časový harmonogram plnění opatření: 2020–2021 výstavba budovy, 2021 – výběrové řízení 
na pracovní pozice, 2021 – realizace služby.
Zodpovědný realizátor opatření: JMK, město Hustopeče
Spolupracující subjekty: KPSS Hustopečsko, Sociální odbor MěÚ Hustopeče, radní pro sociální 
oblast, DSO Mikroregion Hustopečsko, Jihomoravský kraj – Odbor územního plánování 
a stavebního řádu, Odbor sociálních věcí, poskytovatel sociální služby.
Počet uživatelů: 55
Předpokládané finanční náklady: cca 100  mil. Kč na  výstavbu, provoz služby – personální 
a provozní náklady služby
Zdroje financí: MPSV, JMK, ESF, IROP, EIB
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nenajdou se zdroje financování, záměr nebude v souladu 
s  prioritami JMK, zpoždění stavebních prací, nedostatek financí na  pokrytí udržitelnosti 
projektu, nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Opatření 1.2: Zřízení bytů zvláštního určení, bydlení pro seniory s podporou pečovatelské služby
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: realizace průzkumu potřebnosti a  konkrétních potřeb 
klientů mezi sociálními pracovníky a dalšími odborníky (pečovatelky, lékaři, domácí zdravotnická 
péče, pracovníci jednotlivých obcí v regionu), kteří pracují s cílovou skupinou. Zajištění zdrojů 
financování, hledání vhodné lokality pro výstavbu objektu a  stavebně technická příprava 
výstavby. Příprava projektového záměru na zařízení výstavby, stavba budovy. 
Časový harmonogram plnění opatření: 2020-2021
Zodpovědný realizátor opatření: obce DSO Mikroregion Hustopečsko
Spolupracující subjekty: Sociální odbor MěÚ Hustopeče
Zdroje financí: MPSV, JMK, dotace přes výzvy MAS
Rizika a  ohrožení naplnění opatření: nenajdou se zdroje financování, nenajde se vhodný 
pozemek nebo objekt, zpoždění stavebních prací, nedostatek financí na pokrytí udržitelnosti 
projektu.

Priorita č. 2: Zajištění služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením

Opatření 2.1: Chráněné bydlení včetně odlehčovací služby pro lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením na Hustopečsku
Charakteristika opatření: zřízení chybějící služby chráněné bydlení v lokalitě města Hustopeče, 
a to pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kteří v současné době žijí 
v  rodinách, které o  ně pečují (tj. v  Hustopečích a  blízkém okolí). Chybí možnost odpočinku 
pečujících osob (odlehčovací služba pro tuto cílovou skupinu), zejména při nečekaných 
událostech (nemoc pečující osoby, atd.). 
Očekávaný dopad opatření: zajištění adekvátního samostatného bydlení a  potřebné péče 
o lidi s mentálním a kombinovaným postižením z Hustopečí a blízkého okolí, kteří se potřebují 
do budoucna osamostatnit od rodiny (pečujících osob). Umožnit osobám z této skupiny, aby 
mohly zůstat ve  svém přirozeném sociálním prostředí, které znají a  mohly zachovat svoje 
přirozené sociální vazby s rodinou a přáteli. Předejít jejich sociálnímu vyloučení.
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Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 
•	 sociální depistáž
•	 zajištění vhodného objektu (nákup a potřebná rekonstrukce)
•	 personální zajištění služby
•	 registrace nové sociální služby, popř. změna registrace stávající již existující sociální služby 
•	 zařazení služby do financované sítě soc. služeb JMK
Časový harmonogram plnění opatření: 2020–2025, v roce 2021 vyhodnocení dosavadních 
aktivit
2020 - sociální depistáž
2020-2023 - zajištění vhodného objektu (nákup a potřebná rekonstrukce)
2023-2024 - personální zajištění služby a registrace nové sociální služby
2024 - zařazení služby do financované sítě soc. služeb JMK
2024 - podání žádostí o provozní dotace
2025 – zahájení provozu služby
Zodpovědný realizátor opatření: poskytovatel sociálních služeb, který má zkušenosti 
s poskytováním sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu
Spolupracující subjekty: JMK, město Hustopeče, obce DSO Mikroregion Hustopečsko
Počet uživatelů: 6-8 uživatelů ve dvou bytech či domácnostech (tj. 2x3 nebo 2x4 uživatelé), 
z toho v každé domácnosti 1 lůžko pro odlehčovací službu. 
Předpokládané finanční náklady: 12-15 mil. Kč
Zdroje financí: JMK, město Hustopeče, fondy EU
Rizika a  ohrožení naplnění opatření: nepodaří se zajistit vhodný objekt a  zdroj provozního 
financování, nesoulad s prioritami JMK.
Efektivita: dle studií MPSV je tento způsob poskytování sociální služby maximálně efektivní při 
plném zachování humanitních standardů a integrace do přirozené komunity.

Priorita č. 3: Zajištění návazných služeb pro seniory na Kloboucku

Opatření 3.1: Zřízení ambulantní a  pobytové odlehčovací služby pro seniory v  Kloboukách 
u Brna a okolí 
Charakteristika opatření: zřízení ambulantní a  pobytové odlehčovací služby pro seniory 
v Kloboukách u Brna a okolí. 
Očekávaný dopad opatření: zajištění potřebné podpory a péče o seniory na Kloboucku:
•	 ambulantní forma – denní pobyt s možností vykonání hygieny, smysluplné aktivizační činnosti
•	 pobytová forma - odlehčovací pobyty vícedenní, tj. v době, kdy si pečující osoby potřebují 

odpočinout nebo zařídit svoje záležitosti 
•	 terénní forma – v případě poptávky v koordinaci s městem Klobouky u Brna 
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: vyjednávání s JMK týkající se rozšíření kapacity a formy 
odlehčovacích služeb, nalezení vhodného objektu k poskytování služby v Kloboukách u Brna, 
sociální depistáž, jednání se zájemci o  službu, zajištění potřebného personálního zajištění, 
zařazení služby do Základní sítě sociálních služeb JMK. 
Časový harmonogram plnění opatření: 2020-2021
Zodpovědný realizátor opatření: poskytovatel sociální služby, který má zkušenosti 
s poskytováním odlehčovací služby.
Spolupracující subjekty: JMK, město Klobouky u Brna
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Počet uživatelů: 
•	 ambulantní forma: 8-12 osob
•	 pobytová forma: 3-4 lůžka (střídání uživatelů) – rozšíření současné kapacity OS o tento počet 

lůžek
Předpokládané finanční náklady: provozní náklady cca 4,2 mil. Kč, financované zejména 
z dotací dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. (tj. ze státního rozpočtu skrze JMK)
Zdroje financí: dotace JMK, obce DSO Mikroregion Hustopečsko
Rizika a  ohrožení naplnění opatření: nepodaří se zajistit provoz a  financování rozšířené 
odlehčovací služby.

Priorita č. 4: Podpora neformálních pečovatelů v ORP Hustopeče

Opatření 4.1: Udržení stávajících aktivit směřujících k podpoře osob pečujících o osobu 
blízkou na území ORP Hustopeče
Charakteristika opatření: realizace aktivit směřujících k psycho-sociální podpoře osob 
pečujících o osobu blízkou, zejména cestou odborného poradenství a vzdělávání.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: udržení poradny pro pečující a činnosti odborných 
poradců, zvláště koordinátora podpory pro pečující, psychosociálního pracovníka 
a psychologa. 
Zajištění zdrojů financování: dotační možnosti cestou ESF a  dotací Jihomoravského 
kraje v rámci prorodinných opatření.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2022
Zodpovědný realizátor opatření: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s. Hustopeče 
Spolupracující subjekty: město Hustopeče, JMK, Evropský sociální fond
Počet uživatelů: 100 podpořených osob
Předpokládané finanční náklady: 4,5 mil. Kč
Zdroje financí: EU – evropský sociální fond, dotace JMK
Rizika a  ohrožení naplnění opatření: neúspěch podané žádosti, nedostatek zdrojů 
financování.
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6. Cílová skupina rodina, děti a mládež

6.1. SWOT analýza cílové skupiny rodina, děti a mládež

Hlavními tématy jednání v rámci realizace pracovních skupin u cílové skupiny pro rodinu děti 
a mládež byla spolupráce subjektů zajišťujících práci s rodinami a dětmi ohroženými sociálně 
patologickými jevy. Cílem členů pracovní skupiny je zajistit takovou síť služeb a spolupracujících 
subjektů, aby nedocházelo k umisťování dětí mimo rodinu. Dalším významným, diskutovaným 
tématem byla problematika skloubení pracovního a rodinného života. V neposlední řadě byly 
na pracovních skupinách probírány nedostatečné možnosti zajištění bydlení pro mladé rodiny.

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

1. sounáležitost obyvatel, povědomí obcí, 
sousedská pospolitost, region, kde je 
mnoho obcí s menším počtem obyvatel

2. potravinová banka pod záštitou 
Apoštolské církve v Hustopečích  
(výdej potravin před exspirací potřebným 
lidem), pomoc sociálně slabým lidem 

3. obědy do ZŠ pro děti v hmotné nouzi 
(přihlášení přes KÚ JMK)

4. dotační program na podporu dětí – 
50 000 Kč/rok, kategorie: 1. nízké příjmy, 
2. podpora talentovaných dětí, 3. děti se 
zdravotním postižením

5. burzy oblečení a dětských věcí 
6. spolupráce škol a rodin – spokojenost 

se školami v regionu, aktivity, vysoká 
kvalita, rodina zůstává v obci 

7. nabídka volnočasových aktivit – 
Pavučina v Hustopečích, Trkmanka 
ve Velkých Pavlovicích  

8. konání Dne sociálních služeb 

1. chybí azylový dům pro rodiny s dětmi
2. chybí sociálně aktivizační služba pro 

rodiny s dětmi (dále jen SAS)
3. nedostatek bytů pro mladé rodiny 
4. vysoké komerční nájemné v Hustopečích 
5. nízká informovanost o sociálních 

službách 
6. nezájem ze strany rodičů 
7. absence rodinných programů, aktivit 

– tábory, kurzy péče o vztahy, rodinné 
(manželské) poradenství 

8. finančně nedostupné kroužky – služby, 
volnočasové aktivity 

9. absence bezplatné občanské poradny, 
sociálně - právní poradna

10. administrativní zátěž – např. při získávání 
sociálních dávek (nadměrná byrokracie) 

11. problematická spolupráce s ÚP, místní 
nedostupnost pracoviště Úřadu práce, 
absence interaktivních formulářů – on 
line návodů, jak vyplnit formuláře 
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

1. sladění profesního a rodinného života 
(aktivity)

2. příklady dobré praxe: jak se vyrovnat 
s tím, že jeden rodič pracuje a druhý 
pečuje o rodinu, babičky na hlídání, 
odstranit zažité stereotypy 

3. oslovit zaměstnavatele – poukázat 
na společenskou odpovědnost firem, 
které mohou vyjít vstříc kvůli nedostatku 
personálu, zkrácené úvazky, volnější 
pracovní doba, ocenění firem, které 
podporují rodinu (soutěž s logem family 
friendly community, firemní školky, 
dětské skupiny) 

4. příležitost pro firmy čerpat zdroje 
na podporu rodiny 

5. finanční zdroje z MAS  
http://www.mashustopecsko.cz/opz-
2vyzva-prorodinna-opatreni  

6. zmapovat dobrou praxi – mateřská 
centra, která dělají aktivity pro rodiny 
s dětmi, propagační kampaň 

7. dvouleté děti ve školce – možnost dát 
dítě např. na 2–3 dny, na cca 4 hodiny 
do školky 

8. provázání spolupráce obchodních 
řetězců a maloobchodníků s potravinou 
bankou pod Apoštolskou církví

9. zavedení obědů do škol pro celý 
region – podpora dietního stravování 
ve školských zařízeních

10. předávání informací o stravování 
ve škole pro rodiny ze strany Úřadu 
práce

1. neochota cílové skupiny připustit si 
problém, potřebuji pomoc, radu 

2. tlak společnosti na jednotlivce i rodiny – 
práce, zajištění financí, nedostatek času 
pro rodinu

3. tlak na rodiče – stereotyp, kdy jeden 
rodič pracuje, druhý zůstává doma 

11. dotační program na podporu dětí 
– příležitost rozšířit pro celý region 
(spolupráce se starosty ostatních obcí)  

12. dále pracovat na spolupráci škol a rodin 
13. využiti nabídky volnočasových a 

sportovních aktivit (Pavučina, Trkmanka) 
pro celý Mikroregion - informovanost 

14. zapojit starosty do konání Dne sociálních 
služeb, včetně spolufinancování 

15. formuláře Úřadu práce zveřejnit on-line 
na portálu sociálních služeb
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6.2. Priority pro cílovou skupinu rodina, děti a mládež

Priorita č. 1: Snížení počtu dětí umístěných mimo rodinu

Opatření 1.1: Zavedení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: vyhledání vhodného poskytovatele služby, zajištění 
zdrojů financování sociální služby, nabídnutí vhodných prostor pro zavedení sociální služby. 
Personální zajištění. Zajištění navázání spolupráce s OSPOD.
Časový harmonogram plnění opatření: začátek roku 2019 – konec roku 2019
Zodpovědný realizátor opatření: sociální odbor MěÚ Hustopeče
Spolupracující subjekty: Centrum volného času Pavučina, vybraný poskytovatel, orgán 
sociálně- právní ochrany dětí, starostové obcí DSO Mikroregion Hustopečsko
Počet uživatelů: 40–50 uživatelů ročně
Předpokládané finanční náklady: kapacita služby minimálně 1,5 úvazku pracovníka v  přímé 
péči, cca 800–900 tis. Kč ročně

Zdroje financí: MAS Hustopečsko, obce DSO Mikroregionu Hustopečsko, MPSV, JMK, ESF, 
sponzoři, nadace

Rizika a  ohrožení naplnění opatření: nedostatek financí, nedostatek personálního zajištění, 
nenalezení vhodného poskytovatele, neochota spolufinancování ze strany obcí regionu, 
nezájem ze strany uživatelů. 

Opatření 1.2: Informování veřejnosti o činnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
a orgánu sociálně-právní ochrany dětí
Očekávaný dopad opatření: informování zastupitelstev na obcích, základních škol a mateřských 
škol. Seznámení s prací SAS pro rodiny s dětmi a OSPOD. Práce SAS není možná bez spolupráce 
se základními školami a dalšími institucemi.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: spolupráce s projektem MAP (projekt pro základní školy, 
mateřské školy, umělecké školy), informování ředitelů škol nebo klíčových pracovníků škol 
o možnosti předání informací o poskytovaných službách pro dotčenou cílovou skupinu. 
Časový harmonogram plnění opatření: 2019–2021 v návaznosti na vznik služby
Zodpovědný realizátor opatření: poskytovatel sociální služby a sociální odbor MěÚ Hustopeče, 
KPSS Hustopečsko
Spolupracující subjekty: obce DSO Mikroregion Hustopečsko, mateřská centra na  obcích, 
základní a mateřské školy
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nezájem a neochota subjektů spolupracovat. 
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Opatření 1.3: Zlepšení efektivity spolupráce mezi školami a pracovníky OSPOD
Charakteristika opatření: spolupráce projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP 
Hustopeče II s  KPSS v  DSO Mikroregion Hustopečsko. Tématem spolupráce jsou ohrožené 
děti. Tato spolupráce má podporu napříč ostatními pracovními skupinami a  pracovníky 
OSPOD ORP Hustopeče. Cílem PS Rovné příležitosti MAP II: nastavení rovných příležitostí 
ve vzdělávání a snížení selektivnosti vzdělávacího systému – úzce propojeno s problematikou 
dětí ohrožených školním neúspěchem. Cíl PS pro rodinu děti a  mládež: snížit počet dětí 
umístěných mimo rodinu. Cílem tohoto opatření je zefektivnit řešení vzniklých problémů, které 
se dotýkají nezletilých dětí na území ORP Hustopečsko. Pilotně ověřit formu úzké spolupráce 
mezi školami a OSPOD. Nastavit udržitelnou formu spolupráce mezi školami a OSPOD.

HARMONOGRAM AKTIVITY:

Společné setkání všech zástupců škol a pracovníků OSPOD z celého území DSO Mikroregionu 
Hustopečsko (financováno z MAP II) – 26. března 2019, Hustopeče.

Jaro 2019 – jaro 2020 – pravidelná setkání zástupců hustopečských škol a pracovníků OSPOD

•	 schůzky 1x za 3 měsíce
•	 pilotní nastavení pravidelných setkávání
•	 monitoring a evaluace aktivity
Setkání v roce 2020: květen – červen 2020 - společné setkání všech zástupců škol a pracovníků 
OSPOD z celého území ORP Hustopeče (financováno z MAP II v rámci této aktivity):

•	 představení výsledků spolupráce a konkrétních dopadů
•	 nastavení pravidelných setkávání v dalších územích
Očekávaný dopad opatření: vyjasnění kompetencí jednotlivých subjektů (OSPOD, školy, lékaři), 
které jsou v kontaktu s cílovou skupinou. Možnost navázání spolupráce s dalšími organizacemi 
a službami (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi).
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: nastavit přesný harmonogram, navázat úzkou spolupráci 
se zapojenými školami. Pravidelně konané schůzky zapojených aktérů. 
Časový harmonogram plnění opatření: jaro 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: zástupce realizátora projektu MAP
Spolupracující subjekty: OSPOD, školy, lékaři, KPSS Hustopečsko, zástupci organizací 
poskytujících volnočasové aktivity, církevní organizace, starostové obcí, zástupci obcí, 
poskytovatel sociálně aktivizační služby.
Předpokládané náklady: lidské zdroje na organizaci setkání, pronájem prostor
Zdroje financí: ESF, MŠMT
Rizika a  ohrožení naplnění opatření: nevhodný mediátor setkávání, přerušení pravidelnosti 
setkávání, porušení mlčenlivosti, porušování domluvených pravidel, nezájem zástupců 
subjektů ke spolupráci.

Priorita č. 2: Snížení společenského tlaku na rodiny s dětmi

Opatření 2.1: Zvýšení společenské odpovědnosti firem vůči zaměstnancům
Charakteristika opatření: vytvoření podmínek pracujícím rodičům pro skloubení pracovního 
a rodinného života.
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Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: oslovení zaměstnanců firem pro zjištění potřeb 
zaměstnanců, co jim chybí pro skloubení pracovního a rodinného života, a v čem by jim mohl 
zaměstnavatel vyjít vstříc. Oslovení proběhne během plánovaných akcí zaměřených na sociální 
oblast a  prorodinnou politiku. Zjištěné informace budou zpracovány v  rámci setkávání 
pracovní skupiny a možné návrhy příkladů dobré praxe, které usnadňují skloubení pracovního 
a rodinného života (firemní školky, home office, prorodinné firemní aktivity, benefity pro rodiny 
apod.) budou zveřejněny na Informačním portálu sociálních služeb. Se zjištěnými potřebami 
zaměstnanců/rodičů  budou seznámeni také významnější zaměstnavatelé v  regionu spolu 
s nabídkou možnosti spolupráce s Městem Hustopeče na realizaci společných prorodinných 
programů.
Časový harmonogram plnění opatření: 2020-2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko, členové Pracovní skupiny pro rodinu, děti 
a mládež
Spolupracující subjekty: DSO Mikroregion Hustopečsko, Město Hustopeče
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nezájem ze strany firem, nezájem ze strany zaměstnanců.

Priorita č. 3: Zvýšit počet bytů určených pro mladé rodiny v Hustopečích

Opatření 3.1: Postavení bytového domu určeného pro cílovou skupinu ohroženou sociálním 
vyloučením (rodiče samoživitele v hmotné nouzi)
Charakteristika opatření: zjištění potřebnosti výstavby sociálních bytů. Dlouhodobě jsou 
evidovány žádosti o bydlení (senioři, rodiče samoživitelé, apod.) Vzhledem k vysokému zájmu 
není všem žadatelům vyhověno (dlouhá čekací lhůta).
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: vyhledání vhodné lokality pro výstavbu bytového domu. 
V  roce 2015 získalo město Hustopeče část pozemků u  Krajské nemocnice – zde byla dána 
podmínka, že pozemky nesmí být využity ke komerčním účelům (část aktivity splněna). 
Zajištění zdrojů financování: Vyčkání na vhodný dotační titul (část aktivity splněna)
Podání žádosti o dotaci (část aktivity splněna). Město Hustopeče vyhradí ze svého rozpočtu 
finance na postavení bytových domů (část aktivity splněna). Stavba budovy, výběrové řízení 
na pracovníky ve všech pozicích v tomto zařízení.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019 
Zodpovědný realizátor opatření: město Hustopeče 
Spolupracující subjekty: město Hustopeče, Ministerstvo pro místní rozvoj, JMK, Ministerstvo 
financí, obce DSO Mikroregionu Hustopečsko
Počet uživatelů: 11 bytových jednotek pro různé cílové skupiny
Předpokládané finanční náklady: 7, 6 milionu Kč
Zdroje financí: město Hustopeče, obce DSO Mikroregionu Hustopečsko, EU v  dotačním 
programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora bydlení 2018
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nevypsání vhodného dotačního titulu, nedostatek financí, 
nepodpora projektu ze strany vedení města.
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7. Cílová skupina osoby ohrožené sociálním 
vyloučením

7.1. SWOT analýza cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením

Členové Pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením reagovali na  aktuální 
problémy a potřeby pro tuto cílovou skupinu. V rámci procesu KPSS byla diskutována probíhající 
reforma psychiatrické péče, jejímž hlavním cílem je snížení počtu lidí s  psychiatrickým 
onemocněním umístěných v  psychiatrických léčebnách a  podpora těmto osobám. Z  důvodu 
svého onemocnění jsou totiž velmi ohroženi rizikem sociálního vyloučení. Dalším z významných 
témat, které vyvstalo při tvorbě SWOT analýzy, byla potřeba podpory služeb zabývajících 
se  oblastí prevence rizikového chování, jako je zneužívání návykových látek, gamblerství, 
šikany apod. Slabou stránkou je na Hustopečsku zajištění podpory osobám žijícím bez domova. 
Na základě tohoto vyhodnocení se tak do komunitního plánu promítly také priority pro zajištění 
potřeb této cílové skupiny.

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

1.  sociální cítění vedení města
2.  kvalitní stávající sociální služby
3.  velká podpora a pokrytí služeb 

pro cílovou skupinu s duševními 
poruchami

4.  aktivity Apoštolské církve - 
potravinová banka – návazná činnost 
i s ostatními službami, subjekty

5.  dobře fungující městská policie, 
zmapovaný pohyb lidí bez domova

6.  město má ubytovnu pro lidi bez 
domova – město dává lidem trvalé 
bydliště – dosáhnou tak na potřebné 
dávky

7.  dostupné nájmy městských bytů
8.  penzion pro seniory s příznivými 

nájmy, funguje tam i pečovatelská 
služba

9. kroužky pro děti, široká sportovní 
základna, široké spektrum 
volnočasových aktivit – prevence 
sociálně patologických jevů

10.  realizace táborů pro děti, seznámení 
a navázání komunikace s dětmi 
z rodin, které jsou řešeny OSPOD

11.  přijímání poukázek v hmotné 
nouzi v obchodech na obcích 
i v Hustopečích

1.  chybí azylový dům pro všechny 
cílové skupiny, nejbližší je v Brně

2.  koncepce protidrogové politiky 
(Charita Břeclav, Práh)

3.  dopravní obslužnost do menších 
obcí

4.  noclehárna hlavně pro zimní 
období, vyprání věcí, základní 
hygiena, strava - v současné době 
využívání služeb v nízkoprahovém 
zařízení v Břeclavi (Charita Břeclav)

5.  rychlá ztráta bydlení (kam tyto lidi 
odkázat)

6.  nedostatek startovacích bytů
7.  málo pracovních příležitostí pro 

nízkopříjmové OZP
8.  financování služeb ze strany obcí 

není legislativně ukotveno
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

1.  zřídit městské byty pro krizové 
situace v případě ztráty bydlení – 
domluva i s více obcemi

2.  výzvy přes MAS, vznik sociálního 
podnikání

3.  velká poptávka bydlení pro OOSV 
s nezajištěným dítětem, je v jednání 
zřízení ubytovny

4.  JMK přes EIB úvěr na výstavbu 
domova pro seniory v areálu 
nemocnice

5.  dotační tituly (MAS, JMK, ESF), 
př. příměstské tábory, Trkmanka 
– udržitelnost, možnost realizace 
tábora

6.  reagovat na měnící se trendy 
potřebnosti forem poskytování 
sociálních služeb

7. koncept zasíťování a zmapování lidí 
v seniorském věku

8.  fungující proces KPSS
9.  Úřad práce Hustopeče, navázání užší 

spolupráce
10.  občanská, dluhová poradna, finanční 

gramotnost (Apoštolská církev, MěÚ 
Hustopeče) – rozšíření, najít vhodné 
odborníky 

1.  zrušení dotačních titulů od JMK 
na výjezdní tábory

2.  personální zdroje
3.  zdroje na dotace pro soc. služby 

z JMK a MPSV
4.  nedořešené financování sociálních 

služeb ze strany obcí 
5.  zaměření se pouze na finanční 

stránku v této oblasti
6.  nedostatečná kapacita odborných 

lékařů, nedostatek psychiatrů pro 
děti

7.  psychiatr nemůže z finančních 
důvodů (neplatí pojišťovna) 
fungovat v terénu

8.  nepopulárnost sociální oblasti 
u vedení obcí DSO Mikroregionu 
Hustopečsko

9.  změna vedení ORP i obcí

7.2. Priority pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením

Priorita č. 1: Zlepšení nepříznivé sociální situace nepřizpůsobivých občanů, kteří mají projevy 
závažného duševního onemocnění

Opatření 1.1: Podpora terénního výkonu služby sociální rehabilitace pro lidi s  duševním 
onemocněním se zaměřením na včasnou detekci člověka s projevy duševního onemocnění
Očekávaný dopad opatření: snížení rizika neléčeného nebo chronického průběhu duševního 
onemocnění, který bude ústit do problematického chování v seniorském věku.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: výkon terénní služby sociální rehabilitace pro osoby od 15 let, 
asertivní kontaktování osob, které v  důsledku akutně zhoršeného stavu nechtějí přijmout 
pomoc. Intenzívní a  systematická podpora prostřednictvím metody case managementu, 
včasné navázání na  zdravotní pomoc. Organizování destigmatizačních akcí s  cílem zvýšení 
informovanosti u osob o problematice duševních onemocnění a potřebě včasné pomoci. 
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Časový harmonogram plnění opatření: 2019–2021
Zodpovědný realizátor opatření: Terénní tým Břeclavsko, Práh jižní Morava, z. ú.
Spolupracující subjekty: město Hustopeče, obce DSO Mikroregion Hustopečsko, ZŠ a  SŠ, 
spolupráce s MAP
Počet uživatelů: 20 podpořených osob nebagatelní projektovou podporou a  dalších 30 
oslovených, kteří využijí službu během 3 let.
Předpokládané finanční náklady: 1,3 milionu Kč na  1,3 úvazku na  3 roky včetně přímých 
i nepřímých nákladů
Zdroje financí: vypsaná výzva a  získaný projekt od  MAS Hustopečsko, obce Mikroregionu 
Hustopečsko, město Hustopeče, JMK, MPSV
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nespolupráce vytipovaných a oslovených zájemců z cílové 
skupiny, nedostatek financí pro podporu služby, nedostatečné kapacity psychiatrů v okolí ORP 
Hustopeče (Hustopeče – stop stav, Pohořelice, Břeclav - čekací lhůta cca 3 měsíce na vstupní 
prvovyšetření), nedostatek pracovníků pro personální zabezpečení.

Opatření 1.2: Podpora terénního výkonu služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním 
onemocněním
Očekávaný dopad opatření: zlepšení sociálního a  zdravotního fungování nepřizpůsobivých 
občanů, kteří trpí závažnou duševní nemocí, a kteří nejsou navázaní na psychiatrickou péči. 
V  důsledku poskytování služby sociální rehabilitace dojde ke  zlepšení sociálního fungování 
a zdravotní situace u lidí se závažným duševním onemocněním, čímž se podpoří jejich sociální 
začleňování do  společnosti. Efekt podpory bude měřen prostřednictvím škály GAF (Global 
Assesment of Functions). Škála GAF je mezinárodně uznávaná škála hodnotící sociální 
a  zdravotní fungování lidí se závažným duševním onemocněním. Abychom dokázali popsat 
změnu, tak hodnocení proběhne vždy na začátku zapojení do projektu a při ukončení spolupráce 
nebo před koncem projektu. GAF je v zahraničí běžná metoda pro hodnocení efektu změny 
ve fungování člověka s duševní nemocí a využívá se i při hodnocení efektu služby. Škála hodnotí 
fungování v oblasti sociální (vzdělávání, práce, sociální vztahy) i v oblasti zdravotní (závažnost 
symptomů). Předpokládáme, že díky klíčovým aktivitám dojde u účastníka projektu ke změně 
z rozmezí 30-60 (závažné zhoršení zdravotního stavu, závažné zhoršení ve výkonu pracovních 
a sociálních funkcí) na 50-60 a více (středně závažné zhoršení až celkově dobré fungování). 
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: vyhledávání osob vykazujících známky duševního 
onemocnění, navazování kontaktu s  nimi, zjišťování potřeb těchto osob a  vhodných oblastí 
podpory, zjišťování možných zdrojů v  regionu a  poté realizace pro konkrétního jedince 
vhodných forem podpory.
Plošné i cílené informování veřejnosti o podstatě duševního onemocnění a o jeho projevech, 
informování o dostupných službách v regionu.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019 -2021
Zodpovědný realizátor opatření: Terénní tým Břeclavsko, Práh jižní Morava, z. ú.
Spolupracující subjekty: město Hustopeče, obce DSO Mikroregion Hustopečsko
Počet uživatelů: 20 podpořených osob nebagatelní projektovou podporou a  dalších 
30 oslovených, kteří využijí službu během 3 let.
Předpokládané finanční náklady: 1,3 milionu na 1,3 úvazku na 3 roky včetně přímých i nepřímých 
nákladů
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Zdroje financí: vypsaná výzva a získaný projekt od MAS Hustopečsko, obce DSO Mikroregion 
Hustopečsko, město Hustopeče, JMK, MPSV
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nespolupráce vytipovaných a oslovených zájemců z cílové 
skupiny, nedostatek financí pro podporu služby/projektu, nedostatečné personální kapacity.

Priorita č. 2: Prevence rizikového chování

Opatření 2.1: Vytvoření politiky Mikroregionu Hustopečsko v oblasti prevence rizikového 
chování
Charakteristika opatření: stanovení cílů, kterých by mělo být v  oblasti prevence rizikového 
chování dosaženo a definování priorit v této oblasti – nejde jen o oblast zneužívání návykových 
látek včetně alkoholu a  drog (látkových závislostí), ale také patologického hráčství (hrací 
automaty, PC hry) nebo rizika zneužívání sociálních sítí (kyberšikana). Následný koncept 
přístupu k primární prevenci na školách apod.
Očekávaný dopad opatření: vytvoření komplexního systému, ve kterém budou vymezeny role 
jednotlivých aktérů a  jasně definovány cíle, kterých chce DSO Mikroregion Hustopečsko 
dosáhnout.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: organizace „kulatého stolu“ - vyvolání jednání se zástupci 
škol, s výchovnými poradci, psychology, zástupci sociálních služeb (zejména nízkoprahového 
zařízení a  sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s  dětmi) o  aktuálním stavu a  tendencích 
vývoje dané problematiky. Vyhledávání zdrojů příkladů k  možnému sdílení dobré praxe 
– shromažďování informací o  fungujících modelech preventivních programů v  rámci ČR 
i  v  zahraničí. Vytváření databáze využitelných příkladů. Zpracování rámcové strategie 
aplikace preventivních opatření včetně stanovení harmonogramu jednotlivých fází programu, 
konkrétních úkolů, definice rolí, pravidel vzájemné spolupráce a finančního zajištění realizace 
této politiky.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019–2021
Zodpovědný realizátor opatření: obce DSO Mikroregion Hustopečsko
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, školy, městská policie, další instituce 
pracující v této oblasti
Rizika a  ohrožení naplnění opatření: nespolupráce subjektů, složitost řešené problematiky, 
nenalezení konsenzu při formulaci této politiky, rozdílné zájmy jednotlivých aktérů.

Opatření 2.2: Koordinace složek zapojených do politiky prevence rizikového chování
Charakteristika opatření: zajištění implementace vytvořené politiky prevence rizikového 
chování do praxe.
Očekávaný dopad opatření: fungující systém prevence rizikového chování na  území DSO 
Mikroregion Hustopečsko.
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: vytvoření pracovní skupiny, která bude realizovat 
vytvořenou politiku prevence rizikového chování. Zpracovávání společných projektů, sdílení 
informací.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021, po  schválení politiky prevence rizikového 
chování
Zodpovědný realizátor opatření: DSO Mikroregion Hustopečsko, KPSS Hustopečsko
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Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, školy, městská policie, další instituce 
pracující v této oblasti
Rizika a ohrožení naplnění opatření: ukončení působení zainteresovaných poskytovatelů služeb, 
nezájem některých aktérů na naplňování nastavené politiky prevence rizikového chování.

Priorita č. 3: Zajištění životní potřeb osob bez přístřeší nebo osob žijících v nevyhovujících 
podmínkách

Opatření 3.1: Analýza potřeb, které nejsou aktuálně zajištěny
Charakteristika opatření: zpracování analýzy potřeb osob bez přístřeší, resp. osob žijících 
v nevyhovujících podmínkách. Zjištění přibližného počtu osob, jejich potřeb. Průzkum mínění 
dotčených osob – jejich zájmu o  změnu dosavadních životních podmínek a  míru motivace 
aktivně na změně pracovat. Párování potřeb a možných zdrojů jejich zajištění.
Očekávaný dopad opatření: vytvoření koncepčního dokumentu, který bude popisovat současný 
stav, ideální stav a možná opatření, která povedou k jeho dosažení.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: analýza dostupných zdrojů, rozhovory s příslušníky cílové 
skupiny, zpracování dat a  formulace výstupů. Výstupy budou prezentovány vedením měst 
a obcí, jako podklad pro potvrzení potřebnosti pro opatření 3.3 a 3.4. 
Časový harmonogram plnění opatření: květen–červen 2019
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, městská policie, představitelé církví 
a dalších zájmových sdružení – všechny tyto subjekty mohou poskytnout relevantní data nebo 
zajistit data od cílové skupiny. V rámci pracovní skupiny mohou přinášet návrhy na opatření 
vedoucí ke zlepšení životních podmínek cílové skupiny.
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nespolupráce ze strany spolupracujících subjektů, resp. 
příslušníků cílové skupiny.

Opatření 3.2: Potravinová banka
Charakteristika opatření: využít možnosti přebytků potravin a rozvinout systém přerozdělování 
potravin osobám, které se ocitly v tíživé finanční či životní situaci. Jedná se o potraviny, které 
obchodní řetězce mají povinnost dle zákona nabídnout pro další využití v  sociální oblasti. 
Cílem je zajistit základní potraviny těm, kdo se ocitli v nepříznivé životní situaci a nemají jinou 
možnost, jak si jídlo zajistit. 
Očekávaný dopad opatření: vhodné využití přebytků potravin z  obchodů pro osoby v  nouzi 
umožní zlepšení jejich situace v oblasti výživy. Může se jednat jednak o osoby bez přístřeší, 
ale také o ty, kdo nemají dostatečný příjem na zajištění jídla pro sebe a jim svěřené osoby – 
matky s dětmi, senioři. Snahou je vyvarovat se nedostatečnému stravování a tím i podvýživě, 
především u  dětí, které svou situaci nezavinily. V  některých případech potravinová pomoc 
pomáhá synergicky řešit dluhovou tíseň a umožňuje rychlejší splácení dluhů. 
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: osvětová kampaň mířená na širokou veřejnost. Rozvíjení 
spolupráce s  potravinovou bankou (v  tuto chvíli s  Apoštolskou církví, která tuto aktivitu již 
provozuje). Zjistit možnosti spolupráce s  místními potravinovými řetězci. V  případě většího 
rozvoje této služby najít vhodné místo ke skladování potravin (v tuto chvíli je sklad v budově 
Apoštolské církve).
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
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Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko, Apoštolská církev
Spolupracující subjekty: DSO Mikroregion Hustopečsko, místní obchody 
Počet uživatelů: cca 10–30 
Předpokládané finanční náklady: záleží na množství klientů a rozsahu služeb. Největší položkou 
je v tuto chvíli cestovné na svoz potravin z Potravinové banky Brno a částečně topení ve skladu. 
V budoucnu bude možná nutné zajistit větší sklad. Pak bude záležet, jaké s tím budou spojené 
náklady. Odhad ročních nákladů v nejbližším období je 10–30 tisíc Kč. S případným rozšířením 
služeb se váže také potřeba zaplatit pracovníka (například na dohodu). 
Zdroje financí: město Hustopeče, Apoštolská církev, DSO Mikroregion Hustopečsko
Rizika a ohrožení naplnění opatření: zneužívání této služby, nespolupráce obchodů (obchodní 
řetězce mají svou politiku likvidace potravin. Některé sváží potraviny do centrály, kde jsou pak 
hromadně odváženy do potravinové banky).

Opatření 3.3: Vybudování infrastruktury pro hygienu uživatelů a praní prádla
Charakteristika opatření: konkrétní opatření pro uspokojování potřeb zjištěných analýzou 
z opatření 3.1.
Očekávaný dopad opatření: zlepšení životních podmínek příslušníků cílové skupiny, možnost 
osobní hygieny a praní prádla bez nutnosti vzniku a registrace sociální služby.
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: vybudování sprch a  prádelny, které budou moci (třeba 
za  drobný poplatek) využívat osoby bez přístřeší nebo osoby, které žijí v  nevyhovujících 
hygienických podmínkách.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019 -2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko
Spolupracující subjekty: obce DSO Mikroregion Hustopečsko, město Hustopeče
Počet uživatelů: počet osob by měl vyplynout z analýzy
Předpokládané finanční náklady: cca 300 tis. Kč
Zdroje financí: město Hustopeče, DSO Mikroregion Hustopečsko
Rizika a  ohrožení naplnění opatření: Nenalezení vhodných prostor pro vybudování zázemí, 
nezájem příslušníků cílové skupiny o nabízenou službu.

Opatření 3.4: Dostupná noclehárna
Charakteristika opatření: konkrétní opatření pro uspokojování základních potřeb zjištěných 
předchozí analýzou z  opatření 3.1. Zpřístupnění možnosti přenocovat během extrémních 
zimních teplot v suchu a v teple pro osoby bez přístřeší či žijících v nevyhovujících podmínkách.
Očekávaný dopad opatření: snižování rizika vzniku zdravotních obtíží a prevence před úmrtím 
osob z důvodu mrazů.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: zajištění prostoru, který by mohl posloužit tomuto účelu. 
Materiální a personální zajištění noclehárny. 
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko, město Hustopeče
Spolupracující subjekty: Apoštolská církev, obce DSO Mikroregion Hustopečsko
Počet uživatelů: počet osob by měl vyplynout z analýzy
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Předpokládané finanční náklady: 1 200 000,- Kč
- lůžkoviny lze získat sbírkou, hrazení prostoru a energií, osob zajišťujících „provoz“
Zdroje financí: město Hustopeče, DSO Mikroregion Hustopečsko
Rizika a  ohrožení naplnění opatření: nenalezení vhodných prostor pro zázemí, nezájem 
příslušníků cílové skupiny o  nabízenou službu, nedostatek financí na  zřízení a  provoz 
noclehárny, absence vůle představitelů měst a obcí ke zřízení této služby, nenalezení kvalitního 
personálního obsazení noclehárny.
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8. Akční plán pro rok 2019
Opatření a priority, jejichž naplňování je plánováno pro rok 2019. 

8.1. Systémové priority a opatření pro rok 2019

Priorita č. 1: Zvýšení informovanosti o sociálních službách

Opatření 1.1: Den sociálních služeb
Charakteristika opatření: setkání poskytovatelů sociálních služeb a představení činností 
poskytovaných sociálních služeb na společném setkání pro veřejnost.
Očekávaný dopad opatření: Informování veřejnosti o existenci konkrétních sociálních služeb 
a služeb blízkých sociální oblasti, představení činnosti a náplně těchto organizací, možnost 
prvotního kontaktování služeb návštěvníky akce z řad veřejnosti a případné zodpovězení 
bližších dotazů. Orientační průzkum zájmu občanů o různé typy služeb, podpora spolupráce 
mezi poskytovateli sociálních služeb v regionu.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: zorganizování a uskutečnění této akce Městským 
úřadem Hustopeče (MěÚ Hustopeče), Sociálním odborem, ve spolupráci se Sociální komisí 
města Hustopeče. 
Časový harmonogram plnění opatření: každoroční uspořádání Dne sociálních služeb
Zodpovědný realizátor opatření: MěÚ Hustopeče, Sociální komise města Hustopeče
Spolupracující subjekty: sociální služby a další služby blízké sociální oblasti, Městské služby 
Hustopeče.
Předpokládané finanční náklady: 20 000,- Kč/rok
Zdroje financí: rozpočet Sociální komise města Hustopeče
Rizika a ohrožení naplnění opatření: neschválení rozpočtu a účelovosti rozpočtu Sociální 
komise na daný rok, špatné počasí (nízká návštěvnost), nezájem sociálních služeb 
o prezentaci své služby na akci, nezájem návštěvníků o návštěvu akce, nízká atraktivita 
doprovodného programu akce.

Opatření 1.2: Síťování zdrojů podpory a výměna informací mezi institucemi
Charakteristika opatření: zvyšování povědomí jednotlivých aktérů v sociální oblasti o činnosti 
dalších subjektů. Výměna informací za účelem kvalitního poskytování veřejných služeb.
Očekávaný dopad opatření: efektivní směrování pomoci uživatelům bez zbytečných duplicit 
poskytovaných služeb. Využití potenciálu jednotlivých aktérů – synergický efekt. 
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: sdílení informací a přehled o tom, co jednotlivé služby 
nabízejí. Realizace setkávání „případových konferencí“, hledání nových postupů při pomoci 
občanům města.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, Úřad práce, Probační a mediační 
služba ČR, pracovníci dluhové a občanské poradny, lékaři a další odborníci.
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nezájem o součinnost ze strany spolupracujících 
subjektů
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 Priorita č.2: Nastavit pevný systém financování sociálních služeb

Opatření 2.1: Navázání spolupráce s politickými zástupci obcí na Hustopečsku
Charakteristika opatření: setkávání se starosty obcí DSO Mikroregion Hustopečsko, 
předávání informací o cílových skupinách osob se speciálními potřebami, o finanční 
náročnosti jednotlivých typů sociálních služeb a o aktuální síti sociálních služeb 
na Hustopečsku.
Očekávaný dopad opatření: zlepšení informovanosti o sociální problematice v mikroregionu 
Hustopečsko, podpora aktivní spolupráce v zájmu osob se speciálními potřebami 
s bydlištěm v obcích mikroregionu Hustopečsko, předávání informací o vývoji sociální 
situace a o potřebnosti a kapacitě sociálních služeb v mikroregionu atd. mezi obcemi v DSO 
Mikroregion Hustopečsko.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: MěÚ Hustopeče – koordinátor KPSS
Spolupracující subjekty: zástupci DSO Mikroregion Hustopečsko
Rizika a ohrožení naplnění opatření: rozdílné politické a ekonomické priority zástupců obcí 
– malý zájem o sociální problematiku, personální změny na postech starostů, nezájem 
o spolupráci.

Priorita č.4: Podpora stávající sítě sociálních služeb na Hustopečsku

Opatření 4.1: Udržení kapacit a kvality stávající sítě sociálních služeb a podpora 
případného rozvoje služeb
Charakteristika opatření: zachování stávající sítě služeb pro Mikroregion Hustopečsko 
a  podpora odůvodněného požadavku na  rozvoj služby. Tento bude projednán v  rámci 
procesu KPSS. Součástí sítě sociálních služeb pro Mikroregion Hustopečsko je pouze 
poskytovatel služby, který poskytuje službu pro občany z Mikroregionu Hustopečsko.
Očekávaný dopad opatření: udržením stávající sítě sociálních služeb v  Mikroregionu 
Hustopečsko by měl být zachován alespoň minimální standard pomoci pro veškeré 
uživatele v nepříznivé sociální situaci
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: realizace procesu KPSS pro Mikroregion 
Hustopečsko, komunikace s poskytovateli sociálních služeb
Časový harmonogram plnění opatření: 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko 
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, obce DSO Mikroregion 
Hustopečsko
Rizika a ohrožení naplnění opatření: neaktivní proces KPSS.

Priorita č. 5: Občansko – právní poradna
Jako jedna z velmi významných potřeb, které vyvstaly ze zpracovaných SWOT analýz u všech 
cílových skupin, bylo zajištění služeb, které pro občany bezplatně poskytuje občansko – právní 
poradna. Tento typ služby poskytuje občanům nezávislé, odborné, nestranné a  bezplatné 
sociálně odborné poradenství. Služby občanské poradny je možné využít také v případě potřeby 
právní pomoci ve formě právního poradenství. 
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Opatření 5.1: Zpracování podkladů pro zjištění míry potřebnosti dané služby
Charakteristika opatření: mapování počtu stávajících klientů, kteří docházejí do  Apoštolské 
církve a na sociální odbor MěÚ Hustopeče. Zjištění přibližného počtu osob, mapování jejich 
potřeb a možných zdrojů jejich zajištění.
Očekávaný dopad opatření: zjištění potřebnosti, včetně personální kapacity služby občanské 
poradny na Hustopečsku. 
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: analýza dostupných zdrojů, zpracování dat a formulace 
výstupů. Mapovací období po dobu 4 měsíců, monitoring a sběr dat. Následující 2 měsíce vy-
hodnocování dat. Z informací závěr o rozsahu potřebnosti služby občanské poradny.
Zjištění zájmu o služby občanské poradny také v obcích DSO Mikroregion Hustopečsko pomocí 
dotazníků pro zástupce obcí.
Časový harmonogram plnění opatření: jaro 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko, Pracovní skupina pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, městská policie, představitelé církví 
a dalších zájmových sdružení
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nespolupráce ze strany spolupracujících subjektů.

Opatření 5.2: Zajištění služeb právníka poskytujícího pro občany bezplatné právní 
poradenství
Charakteristika opatření: zajištění služeb právníka, který bude 1x týdně poskytovat obyvatelům 
Hustopečska s  nedostatečnou výší příjmů bezplatné právní poradenství, převážně v  oblasti 
dodavatelů energií – změny smluv, telefonního operátora, závěti, exekucí, ztráty bydlení apod.
Očekávaný dopad opatření: řešení právních problémů obyvatel Hustopečska, prevence jejich 
dalšího zadlužování, zvýšení životní úrovně obyvatel díky možnému snížení jejich finančního 
zatížení. 
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: zajištění zázemí pro práci právníka, nastavení pravidel 
pro poskytování bezplatného poradenství, zajištění finančních zdrojů nutných k zajištění 
činnosti služby, uzavření smlouvy s právníkem, poskytování komplexního právního 
poradenství (především dluhového) obyvatelům Hustopečska.
Časový harmonogram plnění opatření: zajištění politické podpory zřízení poradny – průběh 
roku 2019, zajištění financování poradny – průběh roku 2019, zřízení poradny na přelomu roku  
2019 a 2020.
Zodpovědný realizátor opatření: DSO Mikroregion Hustopečsko, město Hustopeče
Spolupracující subjekty: obce DSO Mikroregion Hustopečsko, JMK
Počet uživatelů: výstup z  dotazníků pro obce, údaje od  stávajících subjektů v  určité formě 
poskytujících danou službu.
Předpokládané finanční náklady: náklady na právníka (hodinová sazba cca 500,- Kč/h), prostory, 
energie.
Zdroje financí: obce DSO Mikroregion Hustopečsko, město Hustopeče, MAS Hustopečsko, 
JMK, evropské projekty (IROP)
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nedostatek financí, nízký zájem klientů o službu, nezajištění 
prostor.
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8.2. Priority a opatření pro cílovou skupinu senioři a osoby se 
zdravotním postižením pro rok 2019

Priorita č.1: Zajištění bydlení pro osoby seniorského věku a osoby se zdravotním  
postižením v nepříznivé sociální situaci

Opatření 1.1: Zřízení služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 
Charakteristika opatření: 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 
(stěhování mimo region), neboť tato služba v ORP Hustopeče jednoznačně absentuje, popř. 
jsou tyto osoby nevhodně „umísťovány“ na ošetřovatelská lůžka v Hustopečích.
Očekávaný dopad opatření: důstojný život v  důstojných podmínkách, klienti nebudou muset 
končit v LDN.
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: realizace průzkumu potřebnosti a  konkrétních potřeb 
klientů (probíhá průběžně) mezi sociálními pracovníky a dalšími odborníky (pečovatelky, lékaři, 
domácí zdravotnická péče), kteří pracují s cílovou skupinou. Zajištění zdrojů financování.
Hledání vhodné lokality pro výstavbu objektu a  stavebně technická příprava výstavby (část 
aktivity splněna). Příprava projektového záměru na zařízení domova pro seniory (část aktivity 
splněna).
Stavba budovy. Výběrové řízení na pracovníky ve všech pozicích v tomto zařízení. Poskytování 
sociálních služeb v novém zařízení.

Časový harmonogram plnění opatření: 2020–2021 výstavba budovy, 2021 – výběrové řízení 
na pracovní pozice, 2021 – realizace služby.
Zodpovědný realizátor opatření: JMK, město Hustopeče
Spolupracující subjekty: KPSS Hustopečsko, Sociální odbor MěÚ Hustopeče, radní pro sociální 
oblast, DSO Mikroregion Hustopečsko, Jihomoravský kraj – Odbor územního plánování 
a stavebního řádu, Odbor sociálních věcí, poskytovatel sociální služby
Počet uživatelů: 55
Předpokládané finanční náklady: cca 100  mil. Kč na  výstavbu, provoz služby – personální 
a provozní náklady služby
Zdroje financí: MPSV, JMK, ESF, IROP, EIB
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nenajdou se zdroje financování, záměr nebude v souladu 
s  prioritami JMK, zpoždění stavebních prací, nedostatek financí na  pokrytí udržitelnosti 
projektu, nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Opatření 1.2: Zřízení bytů zvláštního určení, bydlení pro seniory s podporou pečovatelské služby
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: realizace průzkumu potřebnosti a  konkrétních potřeb 
klientů mezi sociálními pracovníky a dalšími odborníky (pečovatelky, lékaři, domácí zdravotnická 
péče, pracovníci jednotlivých obcí v regionu), kteří pracují s cílovou skupinou. Zajištění zdrojů 
financování, hledání vhodné lokality pro výstavbu objektu a  stavebně technická příprava 
výstavby. Příprava projektového záměru na zařízení výstavby, stavba budovy. 
Časový harmonogram plnění opatření: 2020-2021
Zodpovědný realizátor opatření: obce DSO Mikroregion Hustopečsko
Spolupracující subjekty: Sociální odbor MěÚ Hustopeče
Zdroje financí: MPSV, JMK, dotace přes výzvy MAS
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Rizika a  ohrožení naplnění opatření: nenajdou se zdroje financování, nenajde se vhodný 
pozemek nebo objekt, zpoždění stavebních prací, nedostatek financí na pokrytí udržitelnosti 
projektu.

8.3. Priority pro cílovou skupinu rodina, děti a mládež pro rok 2019

Priorita č.1: Snížení počtu dětí umístěných mimo rodinu

Opatření 1.1: Zavedení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Aktivity vedoucí k  naplnění opatření: vyhledání vhodného poskytovatele služby, zajištění 
zdrojů financování sociální služby, nabídnutí vhodných prostor pro zavedení sociální služby. 
Personální zajištění. Zajištění navázání spolupráce s OSPOD.
Časový harmonogram plnění opatření: začátek roku 2019 – konec roku 2019
Zodpovědný realizátor opatření: sociální odbor MěÚ Hustopeče
Spolupracující subjekty: Centrum volného času Pavučina, vybraný poskytovatel, orgán 
sociálně- právní ochrany dětí, starostové obcí DSO Mikroregion Hustopečsko
Počet uživatelů: 40–50 uživatelů ročně
Předpokládané finanční náklady: kapacita služby minimálně 1,5 úvazku pracovníka v  přímé 
péči, cca 800–900 tis. Kč ročně
Zdroje financí: MAS Hustopečsko, obce DSO Mikroregion Hustopečsko, MPSV, JMK, ESF, 
sponzoři, nadace
Rizika a  ohrožení naplnění opatření: nedostatek financí, nedostatek personálního zajištění, 
nenalezení vhodného poskytovatele, neochota spolufinancování ze strany obcí regionu, 
nezájem ze strany uživatelů. 

Opatření 1.2: Informování veřejnosti o činnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
a orgánu sociálně-právní ochrany dětí
Očekávaný dopad opatření: informování zastupitelstev na obcích, základních škol a mateřských 
škol. Seznámení s prací SAS pro rodiny s dětmi a OSPOD. Práce SAS není možná bez spolupráce 
se základními školami a dalšími institucemi.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: spolupráce s projektem MAP (projekt pro základní školy, 
mateřské školy, umělecké školy), informování ředitelů škol nebo klíčových pracovníků škol 
o možnosti předání informací o poskytovaných službách pro dotčenou cílovou skupinu. 
Časový harmonogram plnění opatření: 2019–2021 v návaznosti na vznik služby
Zodpovědný realizátor opatření: poskytovatel sociální služby a sociální odbor MěÚ Hustopeče, 
KPSS Hustopečsko
Spolupracující subjekty: obce DSO Mikroregion Hustopečsko, mateřská centra na  obcích, 
základní a mateřské školy
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nezájem a neochota subjektů spolupracovat. 
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Opatření 1.3: Zlepšení efektivity spolupráce mezi školami a pracovníky OSPOD
Charakteristika opatření: spolupráce projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP 
Hustopeče II s  KPSS v  DSO Mikroregion Hustopečsko. Tématem spolupráce jsou ohrožené 
děti. Tato spolupráce má podporu napříč ostatními pracovními skupinami a  pracovníky 
OSPOD ORP Hustopeče. Cílem PS Rovné příležitosti MAP II: nastavení rovných příležitostí 
ve vzdělávání a snížení selektivnosti vzdělávacího systému – úzce propojeno s problematikou 
dětí ohrožených školním neúspěchem. Cíl PS pro rodinu děti a  mládež: snížit počet dětí 
umístěných mimo rodinu. Cílem tohoto opatření je zefektivnit řešení vzniklých problémů, které 
se dotýkají nezletilých dětí na území ORP Hustopečsko. Pilotně ověřit formu úzké spolupráce 
mezi školami a OSPOD. Nastavit udržitelnou formu spolupráce mezi školami a OSPOD.

HARMONOGRAM AKTIVITY:

Společné setkání všech zástupců škol a pracovníků OSPOD z celého území DSO Mikroregion 
Hustopečsko (financováno z MAP II) – 26. března 2019, Hustopeče.

Jaro 2019 – jaro 2020 – pravidelná setkání zástupců hustopečských škol a pracovníků OSPOD

•	 schůzky 1x za 3 měsíce

•	 pilotní nastavení pravidelných setkávání

•	 monitoring a evaluace aktivity

Setkání v roce 2020: květen – červen 2020 - společné setkání všech zástupců škol a pracovníků 
OSPOD z celého území ORP Hustopeče (financováno z MAP II v rámci této aktivity):

•	 představení výsledků spolupráce a konkrétních dopadů

•	 nastavení pravidelných setkávání v dalších územích
Očekávaný dopad opatření: vyjasnění kompetencí jednotlivých subjektů (OSPOD, školy, lékaři), 
které jsou v kontaktu s cílovou skupinou. Možnost navázání spolupráce s dalšími organizacemi 
a službami (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi).
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: nastavit přesný harmonogram, navázat úzkou spolupráci 
se zapojenými školami. Pravidelně konané schůzky zapojených aktérů. 
Časový harmonogram plnění opatření: jaro 2019-2021
Zodpovědný realizátor opatření: zástupce realizátora projektu MAP
Spolupracující subjekty: OSPOD, školy, lékaři, KPSS Hustopečsko, zástupci organizací 
poskytujících volnočasové aktivity, církevní organizace, starostové obcí, zástupci obcí, 
poskytovatel sociálně aktivizační služby
Předpokládané náklady: lidské zdroje na organizaci setkání, pronájem prostor
Zdroje financí: ESF, MŠMT
Rizika a  ohrožení naplnění opatření: nevhodný mediátor setkávání, přerušení pravidelnosti 
setkávání, porušení mlčenlivosti, porušování domluvených pravidel, nezájem zástupců 
subjektů ke spolupráci.
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Priorita č.3: Zvýšit počet bytů určených pro mladé rodiny v Hustopečích

Opatření 3.1: Postavení bytového domu určeného pro cílovou skupinu ohroženou sociálním 
vyloučením (rodiče samoživitele v hmotné nouzi)
Charakteristika opatření: zjištění potřebnosti výstavby sociálních bytů. Dlouhodobě jsou 
evidovány žádosti o bydlení (senioři, rodiče samoživitelé, apod.) Vzhledem k vysokému zájmu 
není všem žadatelům vyhověno (dlouhá čekací lhůta).
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: vyhledání vhodné lokality pro výstavbu bytového domu. 
V  roce 2015 získalo město Hustopeče část pozemků u  Krajské nemocnice – zde byla dána 
podmínka, že pozemky nesmí být využity ke komerčním účelům (část aktivity splněna). 
Zajištění zdrojů financování: Vyčkání na vhodný dotační titul (část aktivity splněna)
Podání žádosti o dotaci (část aktivity splněna). Město Hustopeče vyhradí ze svého rozpočtu 
finance na postavení bytových domů (část aktivity splněna). Stavba budovy, výběrové řízení 
na pracovníky ve všech pozicích v tomto zařízení.
Časový harmonogram plnění opatření: 2019 
Zodpovědný realizátor opatření: město Hustopeče 
Spolupracující subjekty: město Hustopeče, Ministerstvo pro místní rozvoj, JMK, Ministerstvo 
financí, obce DSO Mikroregion Hustopečsko.
Počet uživatelů: 11 bytových jednotek pro různé cílové skupiny
Předpokládané finanční náklady: 7, 6 milionu Kč
Zdroje financí: město Hustopeče, obce DSO Mikroregion Hustopečsko, EU v  dotačním 
programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora bydlení 2018.
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nevypsání vhodného dotačního titulu, nedostatek financí, 
nepodpora projektu ze strany vedení města.

8.4. Priority pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením 
pro rok 2019

Priorita č.3: Zajištění životní potřeb osob bez přístřeší nebo osob žijících v nevyhovujících 
podmínkách

Opatření 3.1: Analýza potřeb, které nejsou aktuálně zajištěny
Charakteristika opatření: zpracování analýzy potřeb osob bez přístřeší, resp. osob žijících 
v nevyhovujících podmínkách. Zjištění přibližného počtu osob, jejich potřeb. Průzkum mínění 
dotčených osob – jejich zájmu o  změnu dosavadních životních podmínek a  míru motivace 
aktivně na změně pracovat. Párování potřeb a možných zdrojů jejich zajištění.
Očekávaný dopad opatření: vytvoření koncepčního dokumentu, který bude popisovat současný 
stav, ideální stav a možná opatření, která povedou k jeho dosažení.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: analýza dostupných zdrojů, rozhovory s příslušníky cílové 
skupiny, zpracování dat a  formulace výstupů. Výstupy budou prezentovány vedením měst 
a obcí, jako podklad pro potvrzení potřebnosti pro opatření 3.3 a 3.4. 
Časový harmonogram plnění opatření: květen – červen 2019
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko
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Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, městská policie, představitelé církví 
a dalších zájmových sdružení – všechny tyto subjekty mohou poskytnout relevantní data nebo 
zajistit data od cílové skupiny. V rámci pracovní skupiny mohou přinášet návrhy na opatření 
vedoucí ke zlepšení životních podmínek cílové skupiny.
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nespolupráce ze strany spolupracujících subjektů, resp. 
příslušníků cílové skupiny.

Opatření 3.2: Potravinová banka
Charakteristika opatření: využít možnosti přebytků potravin a rozvinout systém přerozdělování 
potravin osobám, které se ocitly v tíživé finanční či životní situaci. Jedná se o potraviny, které 
obchodní řetězce mají povinnost dle zákona nabídnout pro další využití v  sociální oblasti. 
Cílem je zajistit základní potraviny těm, kdo se ocitli v nepříznivé životní situaci a nemají jinou 
možnost, jak si jídlo zajistit. 
Očekávaný dopad opatření: vhodné využití přebytků potravin z  obchodů pro osoby v  nouzi 
umožní zlepšení jejich situace v oblasti výživy. Může se jednat jednak o osoby bez přístřeší, 
ale také o ty, kdo nemají dostatečný příjem na zajištění jídla pro sebe a jim svěřené osoby – 
matky s dětmi, senioři. Snahou je vyvarovat se nedostatečnému stravování a tím i podvýživě, 
především u  dětí, které svou situaci nezavinily. V  některých případech potravinová pomoc 
pomáhá synergicky řešit dluhovou tíseň a umožňuje rychlejší splácení dluhů. 
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: osvětová kampaň mířená na širokou veřejnost. Rozvíjení 
spolupráce s  potravinovou bankou (v  tuto chvíli s  Apoštolskou církví, která tuto aktivitu již 
provozuje). Zjistit možnosti spolupráce s  místními potravinovými řetězci. V  případě většího 
rozvoje této služby najít vhodné místo ke skladování potravin (v tuto chvíli je sklad v budově 
Apoštolské církve).
Časový harmonogram plnění opatření: 2019 -2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Hustopečsko, Apoštolská církev
Spolupracující subjekty: DSO Mikroregion Hustopečsko, místní obchody 
Počet uživatelů: cca 10–30 
Předpokládané finanční náklady: záleží na množství klientů a rozsahu služeb. Největší položkou 
je v tuto chvíli cestovné na svoz potravin z Potravinové banky Brno a částečně topení ve skladu. 
V budoucnu bude možná nutné zajistit větší sklad. Pak bude záležet, jaké s tím budou spojené 
náklady. Odhad ročních nákladů v nejbližším období je 10–30 tisíc Kč. S případným rozšířením 
služeb se váže také potřeba zaplatit pracovníka (například na dohodu). 
Zdroje financí: město Hustopeče, Apoštolská církev, DSO Mikroregion Hustopečsko
Rizika a ohrožení naplnění opatření: zneužívání této služby, nespolupráce obchodů (obchodní 
řetězce mají svou politiku likvidace potravin. Některé sváží potraviny do centrály, kde jsou pak 
hromadně odváženy do potravinové banky).

49KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ DSO MIKROREGION HUSTOPEČSKO 2019–2021



9. Implementace, hodnocení, aktualizace komunitního 
plánu sociálních služeb

Naplňování komunitního plánu sociálních služeb bude probíhat podle realizačních plánů 
vypracovaných na jednotlivé roky (Akční plán) a s respektováním priorit a obsahu jednotlivých 
opatření, jak je definovaly pracovní skupiny, a jak se budou průběžně vyvíjet v reakci na aktuální 
situaci a  zjištěné potřeby. Seznam cílů a  opatření v  realizačním plánu představuje seznam 
priorit, tj. oblastí podpory ze strany města Hustopeče.

Město Hustopeče bude ve  spolupráci s  Mikroregionem Hustopečsko podporovat realizaci 
navržených cílů a  opatření formou partnerství, nefinanční podpory, předfinancování  
a spolufinancování projektů; sociální služby bude podporovat rovněž v rámci svých rozpočtových 
možností.

Hodnocení dokumentu, tzn. vyhodnocení jednotlivých priorit a  opatření bude probíhat 
každoročně formou roční hodnotící zprávy. Tato zpráva bude obsahovat výčet priorit 
a  opatření, jejichž realizace byla pro daný rok plánována. Po  skončení platnosti dokumentu, 
bude zpracována aktualizace dokumentu podle stupně naplnění jednotlivých priorit a opatření.
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10. Odkazy na zpracované analýzy a dokumenty

Sociodemografická analýza

stránky DSO Mikroregion Hustopečsko  www.hustopecsko.net

stránky města Hustopeče, sekce Komunitní plánování www.hustopece.cz

Analýza potřeb uživatelů, Analýza poskytovatelů, Analýza zdrojů 

k dispozici na sociálním odboru Městského úřadu Hustopeče

Katalog poskytovatelů sociálních a vybraných návazných služeb na území DSO Mikroregion 
Hustopečsko

stránky DSO Mikroregion Hustopečsko www.hustopecsko.net

stránky města Hustopeče, sekce Komunitní plánování www.hustopece.cz

Informační portál sociálních služeb Hustopeče

www.ipss-hustopece.cz

ZDROJE: 

Zmeškal, Lukáš pro Centrum pro komunitní práci východní Morava. Sociodemografická analýza 
(2018)

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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