Vyhodnocení Plánu rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a
spádové obce
za rok 2008

Připomenutí vize na dané období
Dosáhneme vytvoření sociální sítě, která bude reagovat na potřeby občanů, bude dostupná, kvalitní,
efektivní a hospodárná.
Vycházíme z myšlenky, že fungující sociální síť bude výstupem střednědobého plánování sociálních služeb,
do kterého budou zapojeni zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb nejen
z Hodonína, ale i ze spádových obcí.

Současný stav sociálních služeb
Sociální poradenství

Služby sociální péče

Služby sociální prevence

OCH – Charitní poradna

CPR – Rehabilitační stacionář

OCH - Centrum prevence
drogových závislostí

Národní rada osob se zdr.postižením
– Poradna pro uživatele soc. služeb

CPR – Osobní asistence

OCH - Domov pro matky s dětmi

Psychocentrum Domeček –
psychologická poradna

OCH – Domovinka Šardice

OCH – Kontaktní centrum

OCH – Charitní pečovatelská
služba Mutěnice

OCH – Nízkoprahové denní
centrum

OCH – Charitní pečovatelská
služba Ratíškovice

OCH – Noclehárna pro lidi bez
přístřeší

Domov na Jarošce, p.o.

OCH – Sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi

Domov pro seniory Bažantnice

PPP – Linka důvěry

Nemocnice TGM – soc.lůžka

Psychocentrum Domeček –
Azylový dům

PS Homedica – pečovatelská
služba

Psychocentrum Domeček –
Sociální rehabilitace

PS Homedica – osobní asistence

SRNM – Terénní programy

Psychocentrum Domeček –
chráněné bydlení

Spolek neslyšících – tlumočnické
služby

S-centrum – Domov pro seniory
S-centrum – Domov se zvláštním
režimem
Zelený dům Pohody – denní
stacionář
Zelený dům Pohody – týdenní
stacionář
Zelený dům Pohody – Domov pro
osoby se zdravotním postižením

Jak lze z tabulky zjistit na Hodonínsku je celkem 14 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, což je
o 5 organizací více, než v loňském roce. Těchto 14 poskytovatelů zabezpečuje 30 sociálních služeb – i zde
došlo k rozvoji (o 5 více než v roce 2007). Čtyři služby byly poskytovány i dříve, ale byly doregistrovány,
jedna služba vznikla nově. Jedná se o sociálně aktivizační službu poskytovanou Oblastní charitou
v Hodoníně.
I nadále jsou nejčastěji zastoupenými službami na Hodonínsku služby sociální péče – 16, následují je služby
sociální prevence – 11, a teprve poté odborné sociální poradenství – 3. Z tohoto hlediska došlo k největšímu
rozvoji v oblasti služeb sociální prevence, kdy v loňském roce tyto služby poskytovali pouze dva
poskytovatelé. V letošním roce již služby sociální prevence zajišťuje pět registrovaných poskytovatelů
sociálních služeb.

Priority Plánu rozvoje sociálních služeb
Ve střednědobém plánování navazuje na proces zjišťování potřeb rozhodování, co budeme dělat nejdříve,
přednostně, v daném plánovacím cyklu (který může trvat např. 3 roky), abychom se postupně přiblížili ke
svým představám a vizím. Těmto vybraným oblastem říkáme priority.
„Priority jsou již prakticky uchopitelné. Lze jimi plánovat kroky, které se musí dít, aby byly naplňovány a
tím jsme se blížili ke své vizi systému sociálních služeb.“
Vyhodnocování priorit:
- Průřezové priorit (č. 1 – 3)
- Priority oblasti péče o seniory (č. 4 – 5)
- Priority oblasti péče o zdravotně postižené (č. 6)
- Priority oblasti péče o rodinu, děti a mládež (č. 7)
- Priority oblasti péče o osoby nepřizpůsobivé a vyžadující zvláštní péči (č. 8)

Priorita č. 1

Zvýšení informovanosti o sociálních službách

Opatření 1.1
Vydání katalogu služeb v sociální sféře pro oblast Hodonínsko a tvorba samostatných
internetových stránek o KPSS a sociálních službách
Realizátoři a partneři:
Město Hodonín, představitelé spádových obcí, organizace působící v sociální oblasti
Popis opatření:
Požadavek po sjednocení informací o službách, které působí v Hodoníně a spádových obcích se objevuje mezi
uživateli a poskytovateli sociálních služeb již velmi dlouhou dobu. Zatímco město Hodonín tyto služby již zmapovalo,
spádovým obcím ucelené informace o této sféře chybí. I když je převážná část poskytovatelů sociálních služeb
soustředěna v Hodoníně a je tudíž zakotvena v původním katalogu, nelze opomíjet ani další organizace (převážně
dobrovolnické a neziskového charakteru), které na území působí (např. kluby důchodců, svazy zdravotně postižených
apod.). Toto sjednocení informací o nabídce služeb by mělo pomoci i k lepší informovanosti představitelů obcí a také
obvodních lékařů, kteří by mohli informace předávat potencionálním uživatelům sociálních služeb a dalším potřebným.

Informace o organizacích a sociálních službách by však měly být ve sjednocené formě dostupné nejenom v tištěné
podobě, ale také prostřednictvím internetových stránek.
Opatření splněno:
ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Od června r. 2008 probíhal sběr podkladů od poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací působících
v sociální oblasti. V této oblasti byli požádáni o zprostředkování kontaktů na dané organizace představitelé spádových
obcí. Některé obce však potřebné informace nedodaly a kontakty pořizovali dalšími cestami (např. přes jiné
organizace s podobnou činností). Z tohoto důvodu a také z důvodu časových, bylo vydání katalogu sociálních služeb
pro Hodonínsko pozdrženo. V měs. 11/2008 byly informace zkompletovány a předány ke grafickému zpracování.
V současné době probíhá tisk informačního materiálu.
Tvorba internetových stránek započne počátkem roku 2009 - bude se vycházet z informací Katalogu sociálních
služeb.
Kritéria hodnocení:
počet oslovených organizací
70 organizací
počet organizací uvedených v katalogu
67 organizací
počet výtisků
5000 ks
Finanční dopad:
cca 85.000,-Kč (dotace z JMK + rozpočet KPSS)

Priorita č. 1

Zvýšení informovanosti o sociálních službách

Opatření 1.2

Zveřejňování informací o sociálních službách v Hodonínských listech, obecních
zpravodajích
Realizátoři a partneři: Koordinátor procesu plánování soc. služeb, redakční rady, redaktoři zpravodajů, organizace
působící v sociální oblasti, uživatelé sociálních služeb
Popis opatření:
Záměrem je přibližovat sociální služby lidem a snažit se o to, aby se i sociální oblast stala běžně vnímanou a
propagovanou oblastí stejně jako např. volný čas nebo sport. Cílem není jenom pouhé strohé předávání informací o
službách a konání akcí v sociální oblasti, ale také zprostředkování příběhů běžných lidí, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci. V těchto příbězích by následoval i výčet možných variant řešení těchto situací, což může pozitivně
směřovat další osoby v podobné situaci.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Články ze sociální oblasti jsou v Hodonínských listech a obecních zpravodajů zveřejňovány průběžně v celém roce ať
už ze stran jednotlivých organizací, tak ze strany koordinátorky plánování sociálních služeb. Do spádových obcí jsou
články ze sociální oblasti dodávány přes obecní úřady a představitele spádových obcí.
Kritéria hodnocení:
Počet oslovených zpravodajů ke spolupráci
17
počet vydaných článků ze sociální oblasti
cca 146
Finanční dopad:
0,-Kč

Priorita č. 1

Zvýšení informovanosti o sociálních službách

Opatření 1.3
Informace o sociálních službách přes obvodní lékaře na obcích i ve městě
Realizátoři a partneři: Koordinátor procesu plánování soc. služeb
Popis opatření:
Varianta o předávání informací o sociálních službách prostřednictvím lékařů vyvstala jako důležité doporučení
nejenom v průběhu analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb, ale také tato připomínka zaznívala často v rámci
setkávání pracovních skupin od uživatelů sociálních služeb. Zástupci poskytovatelů sociálních služeb by tuto možnost
předávání informací rovněž přivítalo. Je však jasné, že lékaři tyto informace mnohdy sami nemají a také jsou ve
většině případů velmi zaneprázdněni, proto jsme volili variantu, která by je příliš nezatížila. Jedná se o předávání
katalogu o organizacích, které v sociální oblasti působí pacientům, kteří by toto informace mohli zužitkovat. Je však
v tomto ohledu osobně na lékaře a zdravotní sestry apelovat, aby se opatření neminulo účinkem.
Opatření splněno:
NE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Kontaktování lékařů bylo plánováno na dobu po vydání katalogů s informacemi o sociálních službách. Vzhledem
k posunu termínu realizace vydání katalogů, došlo k posunu termínu realizace i tohoto opatření. Počátkem roku 2009
hodláme kontaktovat praktické lékaře a požádat je o předávání informačních brožur potřebným osobám.
Kritéria hodnocení:
Počet oslovených lékařů
počet lékařů ochotných ke spolupráci
počet rozdaných katalogů
Finanční dopad:
0,-Kč

Priorita č. 1

Zvýšení informovanosti o sociálních službách

Priorita č. 1

Zvýšení informovanosti o sociálních službách

Priorita č. 2
oblasti

Zachování stávajících sociálních služeb a služeb působících v sociální

Opatření 1.4
Kampaň o problematice uživatelů sociálních služeb
Realizátoři a partneři: Koordinátor procesu KPSS, členové pracovních skupin, organizace působící v sociální oblasti,
základní školy, představitelé měst a obcí
Popis opatření:
Osvěta v sociální oblasti je, i přes jisté pokroky v uplynulých letech, stále velmi potřebná. Společnost podle některých
vyjádření uživatelů ještě není zcela připravena vnímat a akceptovat problémy uživatelů sociálních služeb. Jedním
z doporučení k diskuzi pracovních skupin byla možnost uspořádat osvětovou kampaň, která bude mít zážitkový
charakter („jak se cítí postižený“). Do této kampaně předpokládáme aktivní zapojení představitelů měst a obcí, škol a
organizací působících v sociální oblasti. Kampaň však nebude zaměřena pouze na problematiku uživatelů, ale také
bude sloužit k oslovení dobrovolníků, kteří by chtěli působit v sociální oblasti.
Opatření splněno:
ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V průběhu roku 2008 byla prozatím realizována informační kampaň zaměřená na oblast péče o seniory. Byla
směřována do podzimního období, do kterého spadá také mezinárodní den seniorů. Město Hodonín organizuje
k tomuto datu již každoročně odpolední posezení, kterým dává najevo svůj zájem o problematiku seniorů. V letošním
roce však byly do této aktivity zapojeny také další organizace. Jednalo se např. o Pečovatelskou službu Homedica,
o.p.s., S-centrum Hodonín, Policii ČR, Městskou knihovnu Hodonín, pobočku Brandlova, Domov pro seniory
Bažantnice, Státní zdravotní ústav, s pobočkou v Hodoníně a další. Všechny tyto organizace připravily aktivity pro
seniory k tomuto mezinárodnímu dni. Na tyto aktivity byli pozváni také senioři ze spádových obcí, jejichž představitelé
byli požádáni o zprostředkování informací o nich svým občanům. Byl zaslán plakát s žádostí o jeho zveřejnění na
místních plochách a v místních obecních rozhlasech. Dále bylo uskutečněno podzimní setkání se seniory
v Mikulčicích, na kterém byly prezentovány sociální služby působící na Hodonínsku, přiblíženy informace o dávkách
pro občany staré či zdravotně handicapované a o příspěvku na péči.
V rámci Dne seniorů byla navázána také spolupráce v sociální oblasti s rakouským družebním městem Zisttersdorf,
ze kterého přijeli na exkurzy do našich zařízení zástupci tamních služeb pro seniory.
Finanční dopad:
35.000,- Kč
(rozpočet Města + KPSS)

Opatření 1.5

Soustavné intenzivní vzdělávací aktivity pro rodinné příslušníky dlouhodobě duševně
nemocných
Realizátoři a partneři: Psychocentrum Domeček o.p.s.
Popis opatření:
Duševní onemocnění se kromě určitých symptomů projevuje také např. odchylkami v oblasti citového prožívání,
uvažování a chování, a tyto sociální limity se odráží také ve vztahu k druhým lidem, a ke společnosti. Duševně
nemocní lidé se mohou projevovat hrubě rušivým chováním, jehož důsledky nakonec trpí sám jedinec, ale mimoto
způsobuje potíže především svému okolí. Důsledkem těchto odchylek vyvstávají u duševně nemocných lidí často i
problémy v podobě nezaměstnanosti, vzniku bezdomovectví, společenské izolace apod. Záměrem tohoto opatření je
předat osobám blízkým informace o příčinách, ale i důsledcích a samotném průběhu duševních onemocnění a
předcházet tak alespoň částečně nedorozuměním a konfliktům, které mohou vznikat.
Opatření splněno:
NE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Z důvodů finančních a také z důvodu časové náročnosti nešlo s ohledem na zajišťování stávajících sociálních služeb
aktivity zaměřené na rodinné příslušníky osob dlouhodobě duševně nemocných doposud realizovat.
Kritéria hodnocení: Počet zapojených do programu
0
Finanční dopad:
0,- Kč

Opatření 2.1
Zmapování stávajících sociálních služeb a služeb působících v sociální oblasti
Realizátoři a partneři: Město Hodonín (koordinátor procesu KPSS), představitelé okolních spádových obcí,
organizace působící v sociální oblasti
Popis opatření:
K tomu, aby mohlo dojít k podpoře organizací, musí nejprve dojít k přesnému zmapování těchto organizací nejen
v Hodoníně, ale i v okolních spádových obcí. Je třeba mít k dispozici přesný popis činností, abychom mohli posoudit,
zda charakter organizace patří do sociální oblasti.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:

I přesto, že došlo k určitému časovému posunu tohoto opatření k jeho realizaci došlo. Od měs. 6/2008 byly
kontaktovány stávající registrovaní poskytovatelé sociálních služeb působící na Hodonínsku, ale i další organizace
působící v sociální sféře. Kontakty na tyto organizace byly také získávány prostřednictvím obcí a obecních úřadů
nebo i prostřednictvím dalších organizací. Všechny zmapované organizace jsou uvedeny v nově připraveném
Katalogu sociálních služeb na Hodonínsku.
Kritéria hodnocení: Počet zjištěných organizací
70
počet oslovených organizací
70
Finanční dopad:
0,- Kč

Priorita č. 2
oblasti

Zachování stávajících sociálních služeb a služeb působících v sociální

Opatření 2.2
Podpora zmapovaných organizací v sociální oblasti
Realizátoři a partneři: Město Hodonín (koordinátor procesu KPSS), představitelé okolních spádových obcí,
organizace působící v sociální oblasti
Popis opatření:
Podpora organizací by měla spočívat v seznámení představitelů obcí s jednotlivými organizacemi včetně seznámení
se s jejich činnostmi, což by mělo vést k přesvědčení představitelů obcí o nezbytnosti fungování těchto služeb a
usnadnit tak možnost získání finančních dotací na činnost prostřednictvím grantových systémů. Dále by toto opatření
mělo zahrnovat i jiné druhy podpory organizací – například motivovat organizace k čerpání dotací z jiných zdrojů
(např. fondů EU) formou poskytnutí informací o vyhlášených dotačních titulech apod.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Neziskové organizace působící v sociální oblasti v Hodoníně jsou městem Hodonín podporovány prostřednictvím
příspěvků organizacím provozujícím veřejně prospěšnou činnost. Jedná se o podporu z rozpočtu města - odbor
sociálních služeb nebo prostřednictvím grantů, které jsou každoročně vyhlašovány. V roce 2008 byla v této oblasti
celkem přidělena částka ve výši 4.189.000,-Kč (částka ve výši 3.759.000,-Kč přímo z rozpočtu města a částka ve
výši 430.000,-Kč formou grantů). Celkem bylo v roce 2008 podpořeno 20 organizací (12 v rámci grantů, 8 organizací
z rozpočtu města). Oproti předchozím rokům došlo k významnému navýšení nejen celkové částky, ale také počtu
organizací, které byly podpořeny.
Město Hodonín dále podpořilo registrované poskytovatele sociálních služeb v oblasti vzdělávání jejich zaměstnanců,
neboť byl vypracován a podán projekt „Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání
poskytovatelů sociálních služeb“. Tento je v současné době ve fázi vyhodnocování.
Pro představitele spádových obcí byly průběžně zpracovávány informace o sociálních službách. Tyto jim byly
předávány jak formou písemnou a elektronickou, tak formou uspořádání besed nejen pro ně, ale i pro občany. Byly
předány stávající katalogy sociálních služeb a volnočasových aktivit a plánujeme také dodat představitelům
spádových obcí nově vytištěné Katalogy sociálních služeb pro Hodonínsko.
Kritéria hodnocení: Počet organizací podpořených v roce 2008: 20 organizací
Finanční dopad:
4.189.000,- Kč za rok 2008

Priorita č. 3
Opatření 3.1

Rozvoj podporovaného bydlení uživatelů sociálních služeb v Hodoníně

Zahájení jednání o možnostech vzniku podporovaného bydlení pro uživatele sociálních
služeb
Realizátoři a partneři: Město Hodonín (koordinátor procesu KPSS), MěBS
Popis opatření:
Záměrem je vytvoření pracovní skupiny, která se bude skládat ze zaměstnanců a představitelů Města Hodonína, a
která se bude zabývat jednotlivými faktory podporovaného bydlení (právník, pracovník MěBS Hodonín, zaměstnanec
odborů rozvoje města, investic a údržby, aj.). Úkolem této skupiny bude vyhodnotit pozitivní i negativní hlediska
podporovaného bydlení v Hodoníně, zvážení možných rizik, zjištění přesných podmínek pro získání dotace a
navrhnutí dalších postupů (zahájení výstavby či stavebních úprav jednotlivých bytů nebo ukončení jednání skupiny
s odůvodněním negativního stanoviska).
Opatření splněno:
NE – ZATÍM NEREALIZOVÁNO

OBLAST PÉČE O SENIORY – VYHODNOCENÍ PRIORIT
Priorita č. 4

Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí

Priorita č. 4

Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí
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Opatření 4.1
Zřízení centra denních služeb
Realizátor:
PS Homedica o.p.s.
Popis opatření:
Službu bude poskytovat Pečovatelská služba Homedica o.p.s. v budově Domu s pečovatelskou službou osobám se
sníženou soběstačností, které mají zájem nejen o zajištění pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí stravy, ale také
o společenský kontakt, účast v kulturních a společenských besedách, relaxace a sociálně terapeutické činnosti.
Opatření splněno:
NE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V roce 2008 uspořádala PS Homedica dvě přednášky pro seniory na téma Diabetes Mellitus, které v Hodoníně
navštívilo 20 seniorů, v Dubňanech přišlo 10 účastníků. Avšak vzhledem k nedostatečným finančním zdrojům v roce
2008 nebyla podána žádost o registraci Centra denní služeb.

Opatření 4.2
Zvýšení dostupnosti a kapacity pečovatelských služeb ve spádových obcích
Realizátoři a partneři: Představitelé spádových obcí, Poskytovatelé pečovatelských služeb
Popis opatření:
Pečovatelské služby zajišťují komplexní péci starým a zdravotně postiženým občanům s omezenou soběstačností,
kteří setrvávají v domácím prostředí. Jak se ukázalo v průběhu výzkumu prováděného v okolních spádových obcích,
jsou (zvláště v těchto obcích) určité mezery v dostupnosti poskytování pečovatelských služeb. Naším záměrem je tyto
mezery přesně zmapovat (zjistit poptávku po konkrétní službě poskytované v rámci PS) a vést jednání směřující
k vyplnění těchto nepokrytých míst.
Opatření splněno:
ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V měsících 2,3/2008 se uskutečnilo několik jednání se starosty či místostarosty spádových obcí – v Mikulčicích,
Lužicích, Starém Poddvorově, Rohatci, Sudoměřicích. Na základě těchto jednání byly následně v místních
zpravodajích zprostředkovány informace o příspěvku na péči a pečovatelských službách. Dále v měs. 5/2008 byly na
setkání starostů spádových obcí všem starostům předány informace o pečovatelských službách od obou
poskytovatelů s žádostí o jejich zveřejnění pro občany spádových obcí. V článcích byly uvedeny kontakty na oba
poskytovatele – tedy OCH Hodonín a PS Homedica. Těmto poskytovatelům se ozývali další případní zájemci o tuto
službu. Starostům spádových obcí byly předány také informace o financování jednotlivých sociálních služeb a
koordinátorka plánování sociálních služeb představitele spádových obcí upozornila na skutečnost, že bez přispění
(byť i malého) ze strany obcí nelze služby zkvalitňovat tak, jak by si uživatelé představovali, neboť dotace
poskytovatelům nebyly navýšeny. MPSV totiž počítá s vybíráním příspěvků na péči, které ale mnohdy u poskytovatelů
nekončí.
Dále v měs. 10/2008 byla uskutečněna přednáška v Mikulčicích o sociálních službách, na které se zúčastnilo cca 50
osob a po ní byl zaregistrován mírný nárůst zájmu o sociální služby (i pečovatelské). V dalších měsících se budeme
snažit organizovat přednášky také v dalších spádových obcích.
Kritéria hodnocení: údaje o počtu uživatelů pečovatelských služeb za rok 2007, 2008.
Finanční dopad:
prozatím 0,- Kč (zvýšení kapacity nebylo natolik razantní, že by muselo dojít k navýšení
personálního či materiálního zázemí.

Opatření 4.3
Zvýšení pocitu bezpečnosti seniorů
Realizátoři a partneři: Městská policie, Státní policie, Kluby důchodců, Svazy důchodců, Město Hodonín
Popis opatření:
K častým připomínkám v oblasti péče o seniory patří (zaznívající zejména z řad samotných seniorů) i bezpečnost
seniorů. Bezpečností přitom není myšlena jen prevence kriminality páchané na seniorech (např. besedy se seniory),
ale také zajišťování okamžité péče v případě nouze (např. u osaměle žijících seniorů). Naším záměrem v této oblasti
je ve spolupráci s městskou policií a státní policií a dalšími organizacemi uspořádat několik besed pro seniory, které
budou zaměřeny na informovanost starších osob o rizicích spojených s jejich věkem. Pochůzky strážníků Městské
policie budou v podvečerních hodinách více směřovány do okolí domu s pečovatelskou službou. Dále plánujeme
zahájit jednání o možnostech zavedení tísňové služby pro seniory a osoby zdravotně postižené.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Státní policie – Preventivně informační skupina Policie ČR provádí besedy pro nejrůznější skupiny osob – od dětí až
po seniory. V roce 2008 připravila 3 besedy pro seniory na Hodonínsku, týkající se jejich bezpečnosti – v Rohatci,
Prušánkách, a Hodoníně. Na těchto besedách promítá naučný film, který zachycuje nejčastější trestnou činnost
páchanou na starších lidech. Policie ČR má zájem film promítat také v kabelových televizích.

Městská policie Hodonín - v roce 2008 se uskutečnila jedna beseda pro seniory ze strany městské policie. Jednu
besedu uspořádal starosta města v DPS Hodonín ve spolupráci s PS Homedica. V současné době probíhá realizační
část projektu "Signál v tísni" určený pro samostatně žijící seniory a zdravotně postižené osoby.
Kritéria hodnocení: Počet uskutečněných besed celkem
5 besed
Počet posluchačů celkem
cca 255 seniorů
Počet zájemců o „Signál v tísni“
4
Finanční dopady:
500,-Kč (PS Homedica o.p.s.) + propagační materiály z rozpočtu Města Hodonína (Městská
policie Hodonín) + propagační materiály Policie ČR
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Opatření 4.4

Podpora a rozvoj vzdělávání seniorů prostřednictvím Univerzity volného času a
Univerzity třetího věku
Realizátoři a partneři: Město Hodonín a Evropský polytechnický institut s. r. o.
Popis opatření:
Vzdělání se stává klíčovým parametrem kvality života jednotlivců i celé společnosti. Univerzita volného času i
univerzita třetího věku přispívají nejen ke zkvalitnění života seniorů, svým přínosem vzdělávacím, tak plní pro lidi této
věkové kategorie také roli společenskou a zároveň preventivní, protože posilují psychické a fyzické zdraví a aktivitu.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Univerzita třetího věku:
Univerzita volného času:
Město Hodonín uspořádalo v rámci univerzity volného času v roce 2008 celkem 5 kurzů v první polovině roku a 8
kurzů v druhé polovině roku. Jednalo se o kurzy: První kroky s počítačem a Internetem pro seniory, a pro mladší
veřejnost, Počítač a internet pro mírně pokročilé seniory, Digitální fotografie, Jednoduché vazby v domácím interiéru,
Grafika na PC a digitální fotografie, PC pro pokročilé ( MS Excel, MS Word ), Cvičení pro zdraví, Studená kuchyně.
Počítačové kurzy jsou o rozsahu 20 hodin a nepočítačové v rozsahu 16 hodin.
Kritéria hodnocení: Počet otevřených kurzů
13
Počet přihlášených seniorů
53 osob starších 50 let
Počet studujících v každém novém roce
Počet absolventů
Finanční dopady:
Univerzita volného času 2008 – 74.200,- Kč (hrazeno z účastnických poplatků)

Opatření 5.1

Rozšíření kapacity služby Domov se zvláštním režimem v S-centru Hodonín, p.o. od
roku 2008
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín p.o.
Popis opatření:
S ohledem na zhoršující se zdravotní stav (fyzický i psychický) stávajících uživatelů služby Domov pro seniory i
s ohledem na poptávku po této službě, dojde k rozšíření služby domov se zvláštním režimem. Tato služba je
poskytována seniorům, kteří potřebují s ohledem na svůj zdravotní stav zvýšenou péči a specifický přístup zajištěný
odborně proškoleným personálem.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Od 1. ledna 2008 došlo ke změně kapacity v poskytovaných službách - rozšíření služby domova se zvláštním
režimem. Stávající kapacita představuje 72 lůžek.
Kritéria hodnocení: Počet navýšených lůžek
38 lůžek

Opatření 5.2
Zřízení odlehčovacích služeb do roku 2010
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín p.o., Domov pro seniory Bažantnice
Popis opatření:
Z analýz prováděných v rámci procesu KP vyplynuly požadavky na zřízení lůžek odlehčovacích služeb, což jsou
krátkodobé pobyty určené pro seniory, kteří jsou odkázáni na péči cizí osoby, a tato péče je jim poskytnuta v domácím
prostředí. Cílem odlehčovací služby je zajištění péče po dobu, kterou ošetřující osoba potřebuje k nezbytnému
odpočinku, lázeňské péči, trávení dovolené, či vyřizování jiných osobních záležitostí. Služba výrazně podporuje
setrvávání seniorů v přirozeném prostředí a mimo jiné podporuje i osoby pečující.
Zřízení této služby se týká obou pobytových zařízení (Domova pro seniory Bažantnice (od r. 2010, S-centra Hodonín
od r. 2009).
Opatření splněno:
NEREALIZOVÁNO, UPOUŠTÍ SE OD REALIZACE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
S-centrum od tohoto opatření upouští z důvodu náročnosti na evidenci a vykazování této služby.

Domov pro seniory Bažantnice má k 1.1.2010 ukončit transformaci a začít plně fungovat jako domov pro seniory.
Proces transformace je mnohem náročnější a komplikovanější a vyžádala si mnohem širší organizační, personální a
materiální přestavbu, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu i toto zařízení upouští prozatím od registrace
této nové služby.
Kritéria hodnocení: Využívání služby alespoň z 92 %
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Opatření 5.3
Zlepšení dostupnosti pobytových zařízení pro seniory
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín p.o., Domov pro seniory Bažantnice
Popis opatření:
V rámci obou zařízení se projevily určité nedostatky v dostupnosti zařízení a tyto se odrážejí v pocitech izolace
seniorů, kteří v těchto pobytových zařízeních bydlí. V rámci tohoto opatření by mělo dojít ke zintenzivnění jednání
s městem ohledně příjezdové komunikace a také apelování na firmu ČSAD Hodonín o úpravě autobusových spojů.
Domov pro seniory Bažantnice se v roce 2007 transformoval z penzionu pro důchodce v domov pro seniory a od
tohoto data poskytuje služby seniorům s horší soběstačností a např. omezenou pohyblivostí. Záměrem je tedy v rámci
tohoto zařízení vybudovat nový bezbariérový výtah, bezbariérové propojení budov a také vstup do těchto budov.
Opatření splněno:
ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V dubnu roku 2008 bylo zástupci Výboru uživatel S-centra svoláno již druhé jednání se zástupci Města Hodonína,
zástupci uživatelů S-centra Hodonín týkající se příjezdové cesty k tomuto pobytovému zařízení pro seniory. Účast na
jednání byla hojná, jak ze strany uživatel S-centra, tak i Města Hodonína. Starosta města informoval o skutečnosti, že
pozemky jsou již z větší části vykoupené, problémem je však odtok děšťové vody. Řešením je napojení dešťové
kanalizace na kanalizaci u obchvatu Hodonína. Závěrem byla přijata následující opatření – do týdne od jednání byla
částečně opravena přístupová komunikace k zařízení (největší propady ve vozovce byly zarovnány) a část chodníku
kolem vozovky. Na duben 2009 bude opětovně svoláno jednání se zástupci Města Hodonín, kteří by měli informovat
uživatele služeb S - centra Hodonín o situaci s výkupem pozemků na kterých se komunikace nachází a o možnostech
finančního zabezpečení výstavby nové komunikace. Následně lze přistoupit i jednání s ČSAD o zvýšení četnosti
zajíždění MHD k zařízení.
Vedení Domova pro seniory Bažantnice nechalo zpracovat projekt na vybudování bezbariérového propojení budov a
následně byla podána žádost na Jihomoravský kraj o poskytnutí investiční účelové dotace na vybudování
bezbariérového výtahu.
Kritéria hodnocení: Počet uskutečněných jednání či apelů 1 jednání
Realizované úpravy, počet odstraněných bariér
Finanční dopady:
Prozatím 0,- Kč (náklady na opravu komunikace k S-centru neslo Město Hodonín)

Opatření 5.4
Zlepšení prostředí a vybavení pobytových zařízení, rozšíření doplňkových služeb
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín p.o., Domov pro seniory Bažantnice
Popis opatření:
V S-centru se toto opatření týká především dovybavením pokojů drobným inventářem, obnovou stávajícího
technického zařízení, úpravou zahrady a postupným nákupem užších lůžek a polohovacích mechanických vozíků,
které vyřeší možnost účasti kulturně-společenských akcí v zařízení imobilním uživatelům (čemuž dosud bránila
nevhodná šířka dveří a ochozů). Vzhledem k důležitosti, kterou přikládají uživatelé stravě je záměrem S-centra
umožnit výběr ze tří jídel.
Domov pro seniory Bažantnice vnímá jako palčivý problém neexistenci venkovní relaxační zóny, kterou by jejich
uživatelé mohli využívat. Záměrem je tedy v roce 2009 vybudovat relaxační zónu na pozemku odkoupeném od Města
Hodonína, který se nachází v těsné blízkosti zařízení.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V roce 2008 se v S-centru pokračovalo ve zvyšování komfortu uživatel, jednak vybavením pokojů lampičkami,
částečnou obměnou lůžek za polohovací, byly zakoupeny větší kolečková křesla pro imobilní uživatele, jídelní stolky
k lůžku, atd. Rovněž byla zahájena ornitoterapie (byly zakoupeny korely s klecí) a ve vstupní hale jsou uživatelé
aktuálně informováni o dění v zařízení prostřednictvím LCD obrazovky. Od května 2008 byl umožněn v S-centru výběr
ze tří poledních jídel všem uživatelům stravujícím se ve společné jídelně a všem uživatelům domova pro seniory.
Co se týká relaxační zóny v Domově pro seniory Bažantnice, byl zpracován geometrický plán na oddělení pozemku
pro vybudování odpočinkové zóny a byla podána žádost na Jihomoravský kraj o nabytí tohoto pozemku od Města
Hodonína.
Kritéria hodnocení: Uskutečnění jednání
ano
uskutečnění prodeje
prozatím ne
uskutečnění úprav
v S-centru ano, v DpS Bažantnice prozatím ne
Finanční dopady:
S-centrum Hodonín
cca 1 milion Kč (vlastní příjmy)

Opatření 5.5
Navýšení počtu zaměstnanců pobytových zařízení a jejich další vzdělávání
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín p.o., Domov pro seniory Bažantnice
Popis opatření:
Nárůst počtu zaměstnanců reflektuje v případě S-centra skutečnost, že v pobytových zařízeních budou nadále
umísťováni především uživatelé závislí nebo převážně závislí na pomoci druhé osoby, kteří se o sebe sami
nepostarají. Domov pro seniory Bažantnice řeší nedostatek zaměstnanců především z důvodu transformace tohoto
zařízení z původního penzionu. Nelze ani zde opomíjet vzdělávání zaměstnanců, protože spokojený a kvalifikovaný
zaměstnanec.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V Domově pro seniory Bažantnice se počet zaměstnanců navýšil dle plánu. V S-centru Hodonín byli od ledna 2008
přijati 3 pracovníci v sociálních službách pro přímou obslužnou péči uživatel a to zejména uživatel domova se
zvláštním režimem.
Pro hodonínské poskytovatele sociálních služeb byl Městem Hodonínem nachystán a předložen projekt z EU - OPLZZ
s názvem Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, který
se zaměřuje především na zajištění vzdělávání pro zaměstnance poskytovatelů.
Kritéria hodnocení:
Počet nově uzavřených pracovních smluv: 13
Finanční dopady:
S-centrum 780.000,-Kč, DpS Bažantnice ....,- Kč (dotace MPSV)
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Opatření 5.6
Zapojení dobrovolníků do poskytování služeb v pobytových zařízeních
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín p.o., Domov pro seniory Bažantnice, Město Hodonín (OSS) + NNO
v sociální oblasti
Popis opatření:
V Hodoníně není organizace, která by se svou činností přímo zaměřovala na poskytování dobrovolnických služeb.
Záměrem tohoto opatření je vyhledávání osob, které by do pobytových zařízení docházely pravidelně a pomáhaly
uživatelům v kontaktu s přirozeným prostředím (doprovod na procházky, návštěvy kulturních a společenských akcí
mimo zařízení aj.), s kvalitním vyplněním volného času osamělých a např. imobilních uživatelů.
Plánujeme oslovit místní neziskové organizace, které mají blízko k sociální problematice k možnosti oslovování a
motivování osob k dobrovolnictví,
přiblížení způsobů poskytování dobrovolnických služeb, vedení evidence
dobrovolníků, uzavírání kontraktů s osobami, které budou mít zájem se do činnosti zapojit.
Opatření splněno:
ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V průběhu roku oslovila koordinátorka plánování soc. služeb Oblastní skupinu mládeže Českého červeného kříže
Hodonín s nabídkou, zda by se tato organizace nechtěla zhostit dobrovolnické činnosti. Z časových důvodů tato
organizace není schopna dané činnosti zajistit. V současné době dochází k hledání dalších NNO, které s nabídkou
oslovíme.
I přes tuto skutečnost se S-centru podařilo získat 2-3 dobrovolnice, které v roce 2008 zařízení nepravidelně
navštěvovaly. Jejich činnost se zaměřovala zejména na doprovázení uživatel mimo prostory jejich pokoje.
Kritéria hodnocení:
Uskutečnění oslovení NNO: 1
uzavření dohody o partnerství:
Finanční dopady:
0,- Kč

OBLAST PÉČE O ZDRAVOTNÉ POSTIŽENÉ – VYHODNOCENÍ PRIORIT

Priorita č. 6
Opatření 6.1

Podpora sociální integrace zdravotně postižených

Podpora odlehčovacích služeb pro zdravotně handicapované – služeb osobní
asistence, pečovatelských služeb pro zdravotně handicapované

Realizátoři a partneři:
Centrum pro rodinu, Pečovatelská služba Homedica o.p.s.
Popis opatření:
Odlehčovací typy služeb jsou spíše než pro samotné zdravotně handicapované osoby určeny rodinným příslušníkům
a dalším osobám, kteří se o ně starají. Požadavek po takových službách se objevil již v minulých letech a byl
stanoven jako jedna z priorit již v původním Komunitním plánu pro Hodonín. Na základě toho vznikla nová služba
osobní asistence, kterou od r. 2007 poskytuje Centrum pro rodinu (pro zdravotně postižené děti) a Pečovatelská
služba Homedica o.p.s. Záměrem je tyto služby podporovat a také je zkvalitňovat a rozšiřovat neboť, jednou
z připomínek uživatelů při výzkumu je, že služba osobní asistence není dostatečně rozšířená a poskytována na
dostatečné úrovni. Pokud bude služba podporována, a bude mít výhledy na fungování do budoucna, může se
zkvalitňovat a mírně rozšiřovat.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
PS Homedica již v roce 2007 požádala o registraci služby osobní asistence, v tomto roce také obdržela dotaci z
MPSV, JMK, obce. V roce 2008 probíhá realizace služby, došlo k navýšení počtu osob, kterým je poskytována osobní
asistence / 2007 - 1 uživatel, 2008 - 5 uživatelů /, další navýšení v roce 2008 není možné z finančních důvodů, u
těchto uživatelů je OA poskytována každý den.
Centrem pro rodinu je služba osobní asistence rovněž poskytována, nemohly být však uspokojeny všechny žádosti z
důvodu nedostatečného finančního krytí služby. O tuto službu je stále větší zájem. S novými klienty počítáme v
příštím roce, byly zahrnuti do rozpočtu a také žádostí o finanční krytí ze státního rozpočtu. CPR počítá v příštím roce s
novou aktivitou, kterou budou poskytovat v rámci služby osobní asistence - tzv. rodinný asistent. Tato aktivita by se
měla podobat službě ranné péče v našem regionu, která zde chybí. Nepůjde však o registrovanou službu, bude to
nová aktivita v rámci projektu osobní asistence, ale nebude sloužit jen klientům využívající osobní asistenci, ale i
rodinám, které tuto službu nevyužívají.
Finanční dopad:
250.000,- Kč
CPR je služba financována z dotací MPSV, MěÚ Hodonín, nadace Via. Pro příští rok bylo zažádáno ještě i u JmK,
Nadace OKD. Na aktivitu rodinného asistenta se podařilo CPR získat finanční prostředky od Nadace O2.

Priorita č. 6
Opatření 6.2

Podpora sociální integrace zdravotně postižených

Vybudování terapeuticko-vzdělávacího centra pro handicapovanou mládež a mladé
dospělé

Realizátoři a partneři:
Centrum pro rodinu, dodavatelské firmy
Popis opatření:
Záměrem tohoto opatření je vybudování pro mladistvé a mladé dospělé postižené převážně s kombinovanými vadami
zázemí s rehabilitací, možností dalšího rozvoje a nasměrování uplatnění ve společnosti. Zařízení by mělo fungovat
jako rekvalifikační centrum pro tuto cílovou skupinu se zaměřením na individuální potřeby a schopnosti, které je
možné dále rozvíjet a případně uplatnit na trhu práce nebo uplatnit v nějaké chráněné dílně. Jedním z důležitých cílů
bude vést – učit k osamostatňování se a připravovat se na samostatný život. Jde o rozšíření stávajícího stacionáře o
věkovou skupinu mladistvých a mladých dospělých do 26 let a poskytované služby.
Opatření splněno:
NE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Centrum pro rodinu uskutečnilo osobní jednání s ředitelem ČEZ Hodonín s návrhem koupi pozemku, proběhla
informativní schůzka se starostou Hodonína a místostarostkou p. Domesovou. Byla podána žádost na Okresní
hygienickou stanici o jejich vyjádření ke vhodnosti vybraného pozemku pro tuto stavbu. Vyjádření však bylo negativní,
proto dochází k vytipování dalších vhodných objektů, ve kterých by se mohl projekt realizovat. Byl kontaktován ÚPZS
s žádostí zda nemají vhodný objekt nebo pozemek pro tuto aktivitu. Byl nabídnut jeden pozemek, který však
nevyhovuje svou lokalitou. Nyní budou obnovena jednání s ČEZ o dalších možnostech řešení.
Kritéria hodnocení:
Prvotním kritériem bude realizace stavebního projektu - získání potřebných prostor, financí..
Finanční dopad:
0,-

Priorita č. 6

Podpora sociální integrace zdravotně postižených

Opatření 6.3
Informování o problematice zdravotně postižených (bude obsaženo v průřezové prioritě
Zvýšení informovanosti o sociálních službách - opatření Kampaň o problematice uživatelů sociálních služeb)

Realizátoři a partneři: Koordinátor procesu KPSS, členové pracovních skupin, organizace působící v sociální oblasti,
základní školy, představitelé měst a obcí
Popis opatření:
Osvěta v sociální oblasti je, i přes jisté pokroky v uplynulých letech, stále velmi potřebná. Společnost podle některých
vyjádření uživatelů ještě není zcela připravena vnímat a akceptovat problémy uživatelů sociálních služeb. Jedním
z doporučení k diskuzi pracovních skupin byla možnost uspořádat osvětovou kampaň, která bude mít zážitkový
charakter („jak se cítí postižený“). Do této kampaně předpokládáme aktivní zapojení představitelů měst a obcí, škol a
organizací působících v sociální oblasti. Kampaň však nebude zaměřena pouze na problematiku uživatelů, ale také
bude sloužit k oslovení dobrovolníků, kteří by chtěli působit v sociální oblasti.
Opatření splněno:
NE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V průběhu roku 2008 byla prozatím realizována informační kampaň zaměřená na oblast péče o seniory.
Finanční dopad:
0,-

Priorita č. 6

Podpora sociální integrace zdravotně postižených

Opatření 6.4

Odstraňování architektonických bariér a zlepšování dostupnosti služeb pro zdravotně
handicapované ze spádových obcí

Realizátoři a partneři:
Město Hodonín a dotčené instituce, spádové obce a jejich představitelé, místní dopravní firmy
Popis opatření:
Výsledky prováděného výzkumu zaměřeného na potřeby uživatelů sociálních služeb v Hodoníně a spádových obcích
zřetelně formulují potřebu zdravotně handicapovaných po dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. Ve městě se to
týká odstraňování bariér, na vesnici možnosti dojet za lékařskou péčí do města. Zdravotně handicapovaní na
vesnicích se díky špatné dostupnosti cítí více izolováni.
V rámci této priority se budeme zaměřovat nadále na odstraňování bariér ve městě, tedy propojení s projektem
Bezbariérové město Hodonín. Plánujeme také hledat nejvhodnější řešení pro zdravotně handicapované ze spádových
obcí. To však vyžaduje delší časovou rezervu, zapojení představitelů obcí do řešení této problematiky, přesné
zmapování zájmu o tuto službu.
Opatření splněno:
ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V rámci projektu Bezbariérové město Hodonín byla ustanovena pracovní skupina pod vedením místostarostky Mgr.
Zuzany Domesové. Členové skupiny se pravidelně schází (letos zatím pět schůzek), aby postupně řešili problematiku
odstraňování bariér ve městě:
1) V září 2008 byla zahájena oprava chodníků včetně bezbariérových přechodů v sídlišti Jihovýchod, ul. Slunečná,
Šumná, Jižní, Okružní.
2) Do konce roku 2008 budou ve spolupráci se SONS umístěny na vytipovaných veřejných budovách orientační
hlasové majáčky, např. budova radnice, MěÚ Národní třída 25, Psychodomeček, ČSAD.
3) Do konce roku 2008 se plánuje vybudovat výtah v objektu sálu Evropa, akci zajišťuje Masarykovo muzeum.
4) Každoročně jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na bezbariérové úpravy chodníků, v letošním roce byly
provedeny opravy chodníků a přechodů v ul. Žižkova, Jilemnického, Brandlova, Osvobození.
5) Dle projektu BMH se projekčně zahájily přípravy na stavební úpravy bezbariérového řešení MŠ a ZŠ B.Martinů 5,
Hodonín (nový bezbariérový vstup do spojovacího krčku, přebudování umýváren a WC, osazení šikmé schodišťové
plošiny, vybudování hygienického koutu). Realizace je plánována na r.2009 a bude požádáno o dotaci z MŠMT ČR.
6) Dále se zpracovává projekt na opravu chodníků včetně bezbariérových přechodů Masarykovo nám. a Národní třída
po světelnou křižovatku. Realizace je plánována na r.2009, bude požádáno o dotaci ze SFDI.
Kritéria hodnocení:
Počet realizovaných úprav v jednotlivých letech, počet odůvodněných nerealizovaných úprav, počet uskutečněných
jednání s představiteli obcí, dopravních podniků
Finanční dopad:
1) 5,375 mil, z toho dotace SFDI 4 mil
2) 25 tis
3) 1,5 mil, z toho dotace z MK ČR
4) 250 tis
5) cca 2,26 mil, z toho žádost o dotaci v r.2009 z MŠMT 1,13 mil
6) cca 21,5 mil, z toho žádost o dotaci v r.2009 ze SFDI 16,125 mil

Priorita č. 6
Opatření 6.5

Podpora sociální integrace zdravotně postižených

Podpora zapojování zdravotně postižených do pracovních činností odpovídajících míře
zdravotního postižení
Realizátoři a partneři: Zelený dům pohody, p.o., Město Hodonín, Úřad práce v Hodoníně, Domov na Jarošce,
Psychocentrum Hodonín, Národní rada zdravotně postižených – pobočka Hodonín aj.
Popis opatření:
V rámci tohoto opatření plánujeme zlepšit zapojování osob s různým handicapem do pracovních činností, neboť
pracovní uplatnění těchto osob je jedním z hlavních prostředků integrace. V prvotní fázi se chceme zaměřit na

podporu pracovních činností u osob, kteří jsou uživateli pobytových služeb (uživatelé ze Zeleného domu pohody, p.o.,
případně uživatelé z Domova na Jarošce), poté hodláme vytipovat vhodné kandidáty za pomoci Psychocentra
Hodonín, Národní rady osob se zdravotním postižením s pobočkou v Hodoníně či Oázy – střediska speciálních
služeb.
Opatření splněno:
NE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Z časových a kapacitních důvodů se realizace tohoto opatření přesouvá do roku 2009.
Kritéria hodnocení: Počet zapojených zaměstnanců, zaměstnavatelů, počet uzavřených smluv
Finanční dopad:
0,- Kč

OBLAST PÉČE O RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ – VYHODNOCENÍ PRIORIT
Priorita č. 7 Rozvoj služeb pro rodinu, děti a mládež napomáhajících snižování výskytu
sociálně patologických jevů
Opatření 7.1

Podpora nízkoprahového denního centra pro děti a mládež a dalších organizací, které nabízí
preventivně zaměřené volnočasové aktivity pro děti a mládež
Realizátoři a partneři: Školské právnické osoby, NNO, církevní právnická osoby
Popis opatření:
Účinnosti volnočasových aktivit ve smyslu prevence soc.patologických jevů lze jen stěží hodnotit. Systematicky by
většinu volnočasových aktivit bylo možno zařadit do primordiální prevence všech sociálně patologických jevů
mládeže. Termínem primordiální prevence se označuje snaha předejít tomu, aby byly osoby exponovány faktorům
prostředí, jež by vedly k zvýšení rizika onemocnění, či aby si osvojily chování a životní styl vedoucí ke zvýšenému
riziku nemoci. Obecně řečeno účinnost těchto volnočasových aktivit na prevenci je významně nižší než účinnost
specifických programů. V Hodoníně jsou tyto aktivity finančně podporovány každoročně formou grantů, kdy částky
jsou přidělovány neziskovým organizacím na základě doporučení správních rad fondů (např. Fond dětí,mládeže a
prevence sociálně patologických jevů, Sociální fond). Smyslem tohoto opatření je nadále tyto organizace podporovat,
zvyšovat výše dotací s ohledem na vzrůstající náklady a věnovat činnostem těchto organizací pozornost.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Vzhledem k tomu, že nelze přesně sledovat a mapovat činnost všech volnočasově zaměřených organizací, zaměřili
jsme se u tohoto opatření především na Centrum prevence – což je sociální služba nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež, jejíž činnost specificky zaměřena na prevenci výskytu sociálně patologických jevů.
Tato organizace byla městem Hodonínem v předchozích letech vždy podporována prostřednictvím grantů, v letošním
roce již byla připravena částka na provoz v rozpočtu Města Hodonína. Tato skutečnost odráží vědomí potřebnosti
preventivních aktivit u vedení Města Hodonína.
Také financování Střediska volného času, které v Hodoníně zabezpečuje nejvíce kroužků a volnočasových aktivit pro
děti a mládež, je pravidelně zabezpečeno nejen z příspěvku z rozpočtu, ale i grantových témat.
U dalších organizací, které lze charakterem činnosti řadit spíše do primordiální prevence, byla sledována převážně
finanční podpora města Hodonína věnovaná na tyto NNO působící ve volnočasové oblasti. Sledován vývoj fondu
sociálního, a fondu dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže. U těchto fondů je patrný
mírný rozvoj v celkové výši přidělovaných částek.

Kritéria hodnocení:
Počet podpořených organizací v jednotlivých letech

Priorita č. 7 Rozvoj služeb pro rodinu, děti a mládež napomáhajících snižování výskytu
sociálně patologických jevů
Opatření 7.2 Zřízení sociálně aktivizační služby pro rodiny v nepříznivé životní situaci od roku 2008
Realizátoři a partneři: Oblastní charita Hodonín - Domov pro matky s dětmi, Triáda Brno o.s. - poradenské centrum
(supervize, garant), MěÚ Hodonín - OSPOD
Popis opatření:

Jde o službu, která nenahrazuje dítěti péči rodičů, nepřejímá funkci vychovatele dětí ani osoby pečující o chod
domácnosti. Jejím hlavním cílem je podpora rodiny, ve které jsou narušeny některé její funkce. Služba navazuje na
poradenskou činnost a je zaměřena na obnovení nebo posílení rodičovských kompetencí při výchově dětí a při péči o
domácnost. Jejím cílem je umožnit samostatné fungování rodiny bez cizí pomoci.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Již počátkem roku 2008 se připravovala pracovnice Domova pro matky s dětmi intenzívním výcvikem na budoucí
práci rodinné asistentky. V dalších měsících se uskutečnila příprava na registraci služby a její financování (příprava
projektu). Proběhla také informační schůzka s pracovnicemi OSPOD. V červenci 2008 byla podána žádost o registraci
služby, byl pořizován materiál potřebný pro práci s rodinami, zahájena propagace o nové sociální službě. V srpnu byly
připravovány podklady pro zahájení poskytování služby – kontaktování uživatelů, uzavírání smluv. Od měs. 9/2008
dochází k poskytování služby ve 2 rodinách, v dalších 3 proběhly kontaktní návštěvy. Dále probíhá zpracování žádostí
o financování na rok 2009 a také zpracování standardů kvality této sociální služby. Od měs. 11/2008 mimo práce
s uživateli sociální služby dochází k řešení finanční problematiky, protože od r. 2009 dochází k výrazným změnám ve
financování služeb sociální prevence.
Kritéria hodnocení:
Počet kontaktů
počet zapojených rodin
5
dotazník spokojenosti s poskytovanými službami
prozatím neuskutečněno
Finanční dopad:
100.000,- Kč

Priorita č. 7 Rozvoj služeb pro rodinu, děti a mládež napomáhajících snižování výskytu
sociálně patologických jevů
Opatření 7.3

Zvýšení kapacity programů určených pro rodinu, děti a mládež, které posilují kontakt
v rodinách realizovaných v CPR a Poradně pro ženy a dívky
Realizátoři a partneři:
CPR, Katolický spolek, Oblastní charita Hodonín – charitní poradna
Popis opatření:
Opatření je zaměřeno na zvýšení kapacity a rozvoj programů, které napomáhají k budování pevných rodinných
vztahů, podporou a zkvalitňováním partnerských vztahů a posilování rodičovských kompetencí. Pozornost by měla být
věnována také tématům k podpoře prevence domácího násilí, což je oblast, která byla v minulosti v ČR poněkud
opomíjená.
Opatření splněno:
ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
CPR: leden-únor - vypracování Žádosti o dotaci do ROP JV, včetně stavebního projektu, březen- podání Žádosti o
dotaci do ROP JV, červenec 08 - získání dotace z ROP JV,červenec -srpen - jednání se sousedkou o vlastnictví části
pozemku pod stávajícím objektem i budoucí stavbou, následná změna stavebního projektu, červenec-současnost:
jednání s bankami o úvěru, srpen-září - jednání s Městem o ručení k úvěru, jednání s JmK o spolufinancování, září získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, červenec - současnost - jednání s dalšími subjekty o
spolufinancování. Vzhledem k obtížnosti jednání o úvěrovém příslibu a spolufinancování bylo požádáno na Regionální
radě JV o odložení prokázání splnění podmínek k podpisu smlouvy o dotaci k datu 31.12.2008 (původní termín
19.9.2008)
OCH – Charitní poradna: Na jaře roku 2008 vyšel článek ve Slovácku a v Bojanovském zpravodaji, informující
veřejnost o problematice domácího násilí s kontakty na pomáhající profese. O prázdninách vyšla v Hodonínských
listech anonce o změně sídla a provozní doby Charitní poradny spolu s nabídkou jejich služeb. Jednou z nich je i
poradenství v oblasti domácího násilí. Poradna již má samostatné sídlo na Wilsonově ulici a rozšířila také svou
provozní dobu. Poradna spolupracuje spolu s dalšími státními i neziskovými organizacemi v regionu v rámci
interdisciplinárního týmu Spondea zabývající se otázkami Domácího násilí. Momentálně jsou u v tisku letáky
informující zájemce o službu o druhu a rozsahu poskytovaných služeb. Z důvodů nedostatku finančních prostředků se
nepodařilo realizovat další připravované aktivity v rámci této problematiky.
Kritéria hodnocení:
Počet uskutečněných přednášek, návštěvnost přednáškových akcí, evaluační dotazníky, počet realizovaných kurzů,
realizace přestavby, počet nových rodin (účastníků)
Finanční dopad:
CPR 390 000.- (nadace MND, Město Hodonín)

Priorita č. 7 Rozvoj služeb pro rodinu, děti a mládež napomáhajících snižování výskytu
sociálně patologických jevů
Opatření 7.4

Zahájení jednání o možnostech podporovaného bydlení pro rodiny v nepříznivé životní
situaci
Realizátoři a partneři: Město Hodonín (nejprve koordinátor procesu KPSS), MěBS Hodonín
Popis opatření:

Záměrem je vytvoření pracovní skupiny, která se bude skládat ze zaměstnanců a představitelů Města Hodonína, a
která se bude zabývat jednotlivými faktory podporovaného bydlení (právník, pracovník MěBS Hodonín, zaměstnanec
odborů rozvoje města, investic a údržby, aj.). Úkolem této skupiny bude vyhodnotit pozitivní i negativní hlediska
podporovaného bydlení v Hodoníně, zvážení možných rizik, zjištění přesných podmínek pro získání dotace a
navrhnutí dalších postupů (zahájení výstavby či stavebních úprav jednotlivých bytů nebo ukončení jednání skupiny
s odůvodněním negativního stanoviska)
Opatření splněno:
NE – ZATÍM NEREALIZOVÁNO

OBLAST PÉČE O NEPŘIZPŮSOBENÉ A VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ PÉČI
Priorita č. 8

Podpora integračních aktivit osob nepřizpůsobených a vyžadujících
zvláštní péči

Opatření 8.1 Rozšíření provozní doby nízkoprahového denního centra o víkendové pobyty Realizátoři a
partneři:
Oblastní charita Hodonín
Popis opatření:
V současné době je nízkoprahové denní centrum otevřeno pouze v pracovní dny. Podle provedeného výzkumu i na
základě vlastních zkušeností (připomínky, podněty od uživatelů) je zřejmé, že pro uživatele je stávající provozní doba
nedostačující, protože o sobotách, nedělích a svátcích nemají kde být. Toto je problém především v zimním období.
Proto je v plánu od roku 2009 následující: nízkoprahové denní centrum by poskytovalo svoje služby také o sobotách,
nedělích a svátcích v období od začátku října do konce března. Tento provoz by byl zahájen 1.1.2009. V období od
1.4. do 30.9. by bylo denní centrum otevřeno pouze v pracovní dny.
Opatření splněno:
NE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Rozšíření provozní doby zařízení v rozsahu uvedeném v "Opatření" je součástí žádostí o finanční prostředky na rok
2009 podané na MPSV ČR, JMK odbor sociální a školství (program prevence kriminality). Termín vlastní realizace
uvedeného opatření se bude odvíjet od možností plynoucích ze skutečně obdržené částky, vzhledem k temínu jejich
přidělení se jeví jako reálný termín 1.10. - 31. 12. 2009. Plánem je zajištění provozu dvěma pracovníky v soc.
službách na DPČ, v rozsahu odpovídajícího standardní nabídvce Denního centra (viz Upřesněný rozpočet na rok
2009)
Kritéria hodnocení: Počet klientů

Priorita č. 8

Podpora integračních aktivit osob nepřizpůsobených a vyžadujících
zvláštní péči

Opatření 8.2 Odstraňování bariér a zlepšení dostupnosti pobytových služeb poskytovaných v Psychocentru
Domeček o.p.s.
Realizátoři a partneři: Město Hodonín, Psychocentrum Domeček o.p.s.
Popis opatření:
Psychocentrum Domeček poskytuje 4 typy sociálních, z nichž dvě mají formu ambulantní a dvě formu pobytovou. U
ambulantně poskytovaných služeb se jedná o - psychologickou poradnu a sociální rehabilitaci a pobytové zahrnují
chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné a azylový dům pro muže s psychickými problémy. Všechny tyto
služby jsou poskytovány v jedné budově, která čítá 3 podlaží. Vchod do přízemních prostor je bezbariérový, avšak I.a
II.patro, které slouží k realizaci pobytových služeb je již z hlediska bariér problematický. Zařízení je tedy omezeno
v přijímání např. uživatelů sociálních služeb s dlouhodobým duševním onemocněním kombinovaným s tělesným
handicapem. Také se objevují problémy při dočasném omezení pohyblivosti uživatelů, kterým je služba poskytována.
Záměrem tohoto opatření je tedy odstranění bariér vybudováním výtahu a dalšími nezbytnými úpravami prostor.
Vybudování výtahu otevírá další možnosti ke zkvalitňování a mírnému rozšiřováni kapacit nabízených služeb (budou
dostupné i prostory v suterénu).
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V roce 2008 probíhala přípravná fáze realizace projektu:
zhotovení studie pro územní rozhodnutí na akci Přestavba a přístavba budovy Psychocentra Domeček
Hodonín, o.p.s.,
zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Přestavba a přístavba budovy Psychocentra
Domeček Hodonín, o.p.s.,
vydání souhlasu vlastníka budovy s realizací akce a s podáním žádosti o dotaci na tuto akci,
podání žádosti o vydání stavebního povolení,
podání žádosti o finanční podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.
Kritéria hodnocení:
Finanční dopad:
prozatím ne

Priorita č. 8
Opatření 8.2

Podpora integračních aktivit osob nepřizpůsobených a vyžadujících
zvláštní péči

Odstraňování bariér a zlepšení dostupnosti pobytových služeb poskytovaných v Psychocentru
Domeček o.p.s.
Realizátoři a partneři: Město Hodonín, Psychocentrum Domeček o.p.s.
Popis opatření:

Psychocentrum Domeček poskytuje 4 typy sociálních z nichž dvě mají formu ambulantní a dvě formu pobytovou. U
ambulantně poskytovaných služeb se jedná o - psychologickou poradnu a sociální rehabilitaci a pobytové zahrnují
chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné a azylový dům pro muže s psychickými problémy. Všechny tyto
služby jsou poskytovány v jedné budově, která čítá 3 podlaží. Vchod do přízemních prostor je bezbariérový, avšak I.a
II.patro, které slouží k realizaci pobytových služeb je již z hlediska bariér problematický. Zařízení je tedy omezeno
v přijímání např. uživatelů sociálních služeb s dlouhodobým duševním onemocněním kombinovaným s tělesným
handicapem. Také se objevují problémy při dočasném omezení pohyblivosti uživatelů, kterým je služba poskytována.
Záměrem tohoto opatření je tedy odstranění bariér vybudováním výtahu a dalšími nezbytnými úpravami prostor.
Vybudování výtahu otevírá další možnosti ke zkvalitňování a mírnému rozšiřováni kapacit nabízených služeb (budou
dostupné i prostory v suterénu).
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V roce 2008 probíhala přípravná fáze realizace projektu:
zhotovení studie pro územní rozhodnutí na akci Přestavba a přístavba budovy Psychocentra Domeček
Hodonín, o.p.s.,
zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Přestavba a přístavba budovy Psychocentra
Domeček Hodonín, o.p.s.,
vydání souhlasu vlastníka budovy s realizací akce a s podáním žádosti o dotaci na tuto akci,
podání žádosti o vydání stavebního povolení,
podání žádosti o finanční podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.
Kritéria hodnocení:
Finanční dopad:
prozatím ne
Opatření 8.3 Podpora služeb pro etnické menšiny
Realizátoři a partneři: SRNM v Hodoníně v úzké spolupráci se SRNM v ČR,město
Hodonín,JMK a dalšími institucemi, jako sponzoři a partneři Sekce romských poradců, Komise MPSV, ÚP Hodonín a
další.

Popis opatření:

Informatika a vzdělávání, konzultace, poradenské služby, doučování dětí a mládeže, kurzy PC, politika
zaměstnanosti, kulturní a společenské akce. Vyplývá z daného programu a plánu SRNM v Hodoníně a možností
podaných projektů. Získání vyššího vzdělání, lepší komunikace, možnost uplatnění na trhu práce, ekonomické
zabezpečení apod. Zapojení se do majoritní společnosti. Odbouraní negativních jevů, prevence kriminality a drogové
záležitosti.
Opatření splněno:
ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Služby, které jsou zaměřeny na integraci romské menšiny SRNM v Hodoníně plní průběžně v rámci celého roku.
Doučování z matematiky a češtiny je velkou pomocí pro děti ze základních škol, které dochází do centra jedenkrát do
týdne. Doučování vždy vede odborná pracovnice ze Základní školy u Červených domků v Hodoníně paní Bohumila
Brhelová.
Výchovně vzdělávací tábory vždy proběhly s připravovaným programem na celý pobyt a vždy byl zaměřen především
na prevenci veřejného pořádku a zneužívání omamných látek. Ve spolupráci s Městskou policií Hodonín a Policií ČR
se řada výchovných aktivit našeho sdružení podařilo naplnit naše cíle pro lepší výchovu romských dětí. Děti
pravidelně dochází do centra do počítačové učebny, kde si mohou procvičit a zdokonalit práci s počítačem. Dále se
uskutečňují řady besídek, které jsou zaměřeny na pochopení a kamarádství v kolektivu. Děti pravidelně dochází
dvakrát týdně do centra na taneční kroužky, kde se učí a nacvičují romský tanec. Soubor se zúčastňuje významných
kulturních akcí jak ve městě tak i mimo něj. Dá se říct, že soubor Šukár čaja patří mezi nejlepší taneční soubory v ČR.
V průběhu celého roku dochází do centra romští spoluobčané Města Hodonín se žádostí o pomoc při řešení jejich
sociální a bytové situace. Velké množství občanů dochází do centra se žádostí o pomoc při řešení exekuce. Občanům
je daná pomoc i návštěvou v rodině, kde dochází naše pracovnice. Tyto uvedené problémy se nám nedaří
podchytnout ihned, protože občané přijdou s problémem často za námi pozdě a je velmi složité řešit daný problém.
Spousta nevyřešených případů bytové situace Romů v tomto městě, kde dochází k vystěhování, je zapříčiněn vinou
rodiny, kde dochází k porušování nájemních smluv - ( úhrada nájemného, porušování dobrých mravů). našem městě
se nám podařila řada významných akcí, ale mezi prioritní akci patří Miss Roma ČR a Romské dny, které jsou
pořádány již letos jako osmý ročník. Miss Roma ČR patří mezi akce, které se dostaly do podvědomí v ČR a patří mezi
nejlepší romské akce v ČR. V letošním roce se nám podařilo ve spolupráci se SRNM v ČR uskutečnit několik
přednášek a školení na podporu nezaměstnaných občanů se zřetelem na romskou komunitu v městě a blízkém okolí.
I přes velkou snahu našeho sdružení se nám podařilo umístnit do pracovního procesu pouze pět osob s dané
komunity. Doufáme, že v příštím období se nám podaří zaměstnat více osob, jelikož připravujeme několik přednášek
a vytvoření spolupráci s romskými i neromskými firmami, které chceme požádat o podporu daného problému
nezaměstnanosti našich Romů v okolí.
Kritéria hodnocení:
Výsledky činnosti sdružení, stanovení podmínek, využití daných prostorů,dodržování pravidel
zapojení do spolupráce. Postavení Romů ve společnosti, práce s rodinou a dětmi. Začlenění sociálně vyloučených
rodin do integračního procesu. Dokážeme klienty přesvědčit a usměrnit.
Finanční dopad:
1.600.472,-Kč - roční rozpočet organizace, Město 531.000,- Kč

Priorita č. 8 Podpora integračních aktivit osob nepřizpůsobených a vyžadujících zvláštní
péči
Opatření 8.4 Vytvoření detašovaného pracoviště Občanského sdružení Krok v roce 2009
Realizátoři a partneři:
OS KROK, partneři Město Hodonín , organizace a instituce v Hodoníně a na Hodonínsku,
města a obce na Hodonínsku

Popis opatření:
Detašované pracoviště OS KROK umožní poskytování služby poradenství pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy
patologickými jevy vedoucímu ke drogám a kriminalitě. V běžné praxi rodina převážně přichází s problémy v době,
kdy problém přerostl do závažných změn v chování jednotlivce, často znamená narušení schopnosti komunikovat a
řešit vzniklé problémy, jsou vážně narušené hranice v rodině, ztráta důvěry a respektu. Podmínky pro včasnou
intervenci umožní podívat se na problém a odborník nabídne nejenom zprávu o závažnosti a rozsahu problému, ale i
oporu v řešení, nabídku programu, který vede ke změně.
Služby jsou vedeny podle potřeb odborníky se zkušeností z oblastí: pedagogické, terapeutické, probační, právní,
sociální, prevence a léčby drogových závislostí. Výhodou je poradenství ze zkušenosti a tzv. „ušité na míru“,
významné je jak řešení příčiny, tak následku problémů.
Program současně řeší posílení rodičovských kompetencí v oblasti výchovy dospívajících dětí, mužských, ženských a
rodičovských rolí, nabízí prevenci, ale i postupy na řešení alkoholových a drogových problémů, problémů
s porušováním zákonů atd.
Opatření splněno:
NEREALIZOVÁNO

Rozpočty organizací na rok 2009
Sociální poradenství § 37 zák. č. 108/2006
ROK 2009
Poskytovatel

Služba

Psychocentrum
Hodonín o.p.s.
Diecézní charita Brno,
Oblastní charita
Hodonín
Národní rada osob se
zdravotním postižením
ČR

Psychologická poradna
§ 37 zák.č. 108/2006
Charitní poradna
§ 37 zák.č. 108/2006
Poradna pro uživatele
soc. služeb
§ 37 zák.č. 108/2006

Zdroje příjmů
Rozpočet
celkem

JMK

MPSV

Město

Uživatelé

Jiné

1.608.700,-

349.400,-

388.400,-

870.900,-

0,-

463.500,-

101.000,-

272.000,-

33.000,-

0,-

57.500,-

170.000,-

Služby sociální péče § 38 zák.č. 108/2006
ROK 2009
Poskytovatel
Pečovatelská služba
Homedica o.p.s.
Pečovatelská služba
Homedica, o.p.s.
Centrum pro rodinu
Hodonín
Centrum pro rodinu
Hodonín
Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Hodonín

Služba
Osobní asistence

Zdroje příjmů
Rozpočet
celkem

JMK

MPSV

Město, obce

Uživatelé

Jiné

424.000,-

50.000,-

150.000,-

8.000,-

216.000,-

0,-

Pečovatelská služba

5.200.000,-

200.000,-

1.490.000,-

1.400.000,-

2.020.000,-

90.000,-

Osobní asistence

1 .508.350,-

103.850,-

600.000,-

87.000,-

315.000,-

402.500,-

2.212.000,-

370.000,-

1.080.000,-

95.000,-

350.000,-

317.000,-

3.110.000,-

930.000,-

960.000,-

720.000,-

500.000,-

0,-

Rehabilitační
stacionář
Pečovatelská služba
Mutěnice a Dolní
Bojanovice

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Hodonín

Pečovatelská služba
Ratíškovice

1.369.300,-

410.000,-

514.300,-

300.000,-

140.000,-

5.000,-

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Hodonín

Domovinka Šardice

1.630.000,-

489.000,-

561.000,-

310.000,-

260.000,-

10.000,-

Zelený dům
pohody,příspěvková
organizace

293.000,-

43.000,-

130.000,-

0,-

120.000,-

0,-

Týdenní stacionář

5.670.000,-

693.700,-

3.115.300,-

0,-

1.800.000,-

61.000,-

Domov pro osoby se
zdravotním
postižením

9.428.000,-

313.300,-

5.414.700,-

0,-

3.400.000,-

300.000,-

Domov se zvláštním
režimem

21.576.000,-

1.093.000,-

6.697.000,-

0,-

13.509.000,-

277.000,-

Domov pro seniory

18.190.000,-

1.052.000,-

7.494.000,-

0,-

9.398.000,-

246.000,-

Domov pro seniory
Bažantnice, příspěvková
organizace

Domovy pro seniory
§ 49 zák.č. 108/2006

17.664.000,-

550.000,-

6.451.000,-

0,-

10.183.000,-

480.000,-

Domov na Jarošce,
příspěvková organizace

Domovy se zvláštním
režimem § 50 zák.č.
108/2006

22.125.000,-

283.000,-

9.770.000,-

0,-

12.071.000,-

1.000,-

Psychocentrum
Domeček Hodonín, o.p.s.

Chráněné bydlení § 51
zák.č. 108/2006

1.924.450,-

570.000,-

1.174.450,-

0,-

180.000,-

0,-

Nemocnice T.G.M.
Hodonín

Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních ústavní péče
§ 52 zák.č. 108/2006

Zelený dům
pohody,příspěvková
organizace
Zelený dům
pohody,příspěvková
organizace
S - centrum Hodonín,
příspěvková organizace
S - centrum Hodonín,
příspěvková organizace

Denní stacionář

Ošetřovatelská péče
(lůžkové oddělení)

1.197.200,-

Služby sociální prevence § 53 zák.č. 108/2006
ROK 2009

Zdroje příjmů
Rozpočet
celkem

Poskytovatel

Služba

Pedagogickopsychologická
poradna Hodonín
Diecézní charita Brno,
Oblastní charita
Hodonín
Diecézní charita Brno,
Oblastní charita
Hodonín

Linka důvěry
(tel.kriz.pomoc)
§ 55 zák.č. 108/2006

280.039,-

56.039,-

200.000,-

24.000,-

0,-

0,-

Azylové domy
§ 57 zák.č. 108/2006

3.044.000,-

813.200,-

1.500.800,-

500.000,-

180.000,-

50.000,-

Kontaktní centra
§ 59 zák.č. 108/2006

2.171.200,-

350.000,-

927.300,-

270.000,-

0,-

623.900,-

1.333.500,-

384.000,-

844.600,-

50.000,-

18.000,-

36.900,-

1.303.100,-

350.000,-

621.100,-

300.000,-

6.000,-

0,-

1.345.200,-

384.000,-

686.200,-

50.000,-

225.000,-

0,-

Sociálně aktivizační
služby
§ 65 zák.č. 108/2006

503.800,-

170.000,-

170.300,-

150.000,-

0,-

13.500,-

Azylové domy
§ 57 zák.č. 108/2006

1.924.450,-

562.100,-

1.042.350,-

0,-

320.000,-

0,-

Sociální rehabilitace
§ 70 zák.č. 108/2006

986.000,-

288.400,-

284.500,-

413.100,-

0,-

0,-

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita
Hodonín
Diecézní charita Brno,
Oblastní charita
Hodonín
Diecézní charita Brno,
Oblastní charita
Hodonín
Diecézní charita Brno,
Oblastní charita
Hodonín
Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.
Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.
Sdružení Romů a
národnostních menšin
Spolek neslyšících
Hodonín

Nízkoprahová denní
centra
§ 61 zák. č.
108/2006
Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
§ 62 zák.č. 108/2006
Noclehárny
§ 63 zák.č. 108/2006

Terénní programy
§ 69 zák.č 108/2006
Tlumočnické služby
§ 56 zák. č.
108/2006

80.000,-

JMK

MPSV

Město

Uživatelé

Jiné

Přehled nákladů za sociální služby v roce 2009

Psychocentrum Hodonín o.p.s.

Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín
Pečovatelská služba
Homedica o.p.s.
Centrum pro rodinu Hodonín

0%
0%

S - centrum Hodonín,
příspěvková organizace

1%
0%
1%
17%

5%

13%
4%
3%

14%

Zelený dům
pohody,příspěvková
organizace
Domov pro seniory Bažantnice,
příspěvková organizace
Domov na Jarošce,
příspěvková organizace
Nemocnice T.G.M. Hodonín

12%

30%

Spolek neslyšících Hodonín tlumočnické služby
Svaz zdravotně postižených
občanů Hodonín
Národní rada osob se
zdravotním postižením
pobočka Hodonín
Linka důvěry Hodonín

