NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017
ORP HODONÍN
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji.
Jihomoravský kraj proto požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority a
potřeby jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizvání zástupci politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odboru sociálních věcí a koordinátoři procesu
komunitního plánování sociálních služeb.
Návrhem minimální sítě se rozumí definice sociálních služeb a jejich kapacit, jejichž zachování je v daném území žádoucí, a které představují nepodkročitelný základ pro
sociální stabilitu dané lokality. Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu minimální sítě je deklarován ochotou obce/obcí podílet se na spolufinancování služeb.
V rámci dokumentu je předložen návrh minimální sítě služeb odborného sociálního poradenství, služeb sociální péče a prevence. Jedná se o expertní doporučení - výstup
činnosti okresního multidisciplinárního týmu v období leden 2015 – květen 2016. Tento návrh minimální sítě bude po doplnění nákladovosti služeb předložen do
schvalovacích orgánů jednotlivých obcí s rozšířenou působností – září 2016.
Návrh minimální sítě služeb se týká pouze sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017. Dle schválených Pravidel řízení
o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb je spolufinancování ze strany obcí požadováno v následující
podobě:




služby odborného sociálního poradenství: 5 % z nákladů služby
služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 % z nákladů služby
pečovatelská služba: 20 % z nákladů služby

V ORP Hodonín budou částky vypočteny dle příslušných procent z očekávaných reálných nákladů služby na rok 2017 uvedených v žádosti o finanční podporu, maximálně
do výše příslušného procenta z maximálních optimalizovaných nákladů služby dle materiálu Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
Služby jsou v rámci doporučení MT okresu …zařazeny do následujících kategorií:




skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování
skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb
skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není možno služby financovat (např. příspěvkové organizace kraje, jedinečné
služby v kraji sídlící v malých obcích apod.)

JMK vydá pověření pouze službám na kapacity, které budou ze stran Okresních týmů – potažmo od příslušných orgánů obcí ORP schváleny jako potřebné a určené ke
spolufinancování. Na garanci se spolupodílí nejen obce s rozšířenou působností v okrese Hodonín – tedy Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou, ale byly vyvolány jednání
s obcemi v příslušném ORP. Obce v ORP Hodonín se na spolufinancování sociálních služeb budou také spolupodílet dohodnutým spolupodílem.
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Služby odborného sociálního poradenství
ORP

Poskytovatel

Sociální služba

Hodonín

Diecézní charita
Brno

Charitní
poradna
Hodonín

Psychocentrum
Domeček

Manželská a
rodinná
poradna

Hodonín
Veselí
nad M.

Registrač
ní číslo
2033004

8198963

Cílová skupina
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
děti a mládež ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním
onemocněním
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
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Kapacita
celková/ORP

Zařazení do
kategorie

Podíl
ORP/obcí

1,0 úvazku
přímé péče

A

5%

Maximální částka pro
výpočet podpory*
max. 639.600,- Kč

4,42%
1,55 úvazku
přímé péče

A

0,58%

max. 991.380,- Kč

Služby sociální péče
ORP

Hodonín

Hodonín

Hodonín

Poskytovatel
Pečovatelská
služba Homediss,
o.p.s.
Zelený dům
pohody,
příspěvková
organizace
Zelený dům
pohody,
příspěvková
organizace

Sociální služba

Registrač
ní číslo

Cílová skupina

Kapacita
celková/ORP

Zařazení do Podíl
kategorie
obcí/ORP

Centrum denních
služeb Homediss

9961380

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři

Denní stacionář

9513026

osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením

Domov pro osoby
se
zdrav.postižením

4255646

osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením

20 lůžek
11,3 úvazků PP

C

0,82 úvazku PP

3,5 úvazku PP

A

Domov pro seniory
Bažantnice

Domov pro
seniory
Bažantnice

1780806

senioři

106 lůžek
32 úvazků PP

C

Hodonín

S - centrum
Hodonín,
příspěvková
organizace

Domov pro
seniory

9073962

senioři

35 lůžek
10,25 úvazků
PP

C

Hodonín

Domov na Jarošce,
příspěvková
organizace

Domov na
Jarošce,
příspěvková
organizace

3027749

osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním
onemocněním

73 lůžek
23 úvazků PP

C

Hodonín

S - centrum
Hodonín,
příspěvková
organizace

Domov se
zvláštním
režimem

8974646

osoby s chronickým duševním
onemocněním

106 lůžek
48,5 úvazků PP

C

Hodonín

Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.

Chráněné bydlení
pro dlouhodobě
duševně
nemocné

7553466
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12 lůžek
A
3,10 úvazků PP

max. 498.888,- Kč

C

Hodonín

osoby s chronickým duševním
onemocněním

8%

Maximální částka pro
výpočet podpory*

8%

max. 3.942.000,-Kč

Hodonín

Zelený dům
pohody,
příspěvková
organizace

Zelený dům
pohody –
Chráněné bydlení

2764928

Hodonín
Kyjov
Veselí
nad.M.

Centrum pro
rodinu a sociální
péči Hodonín

Osobní asistence

2873330

osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s jiným zdravotním
postižením
osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři

Hodonín

Pečovatelská
služba Homediss,
o.p.s.

Osobní asistence
Homediss

9740534

Hodonín

Diecézní charita
Brno

Charitní
pečovatelská
služba
Hodonínsko

2859909

senioři

Diecézní charita
Brno

Charitní
pečovatelská služba
Šardice

4789305

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři

Pečovatelská
služba Homediss

6089315

Týdenní stacionář

1900284

Kyjov
Hodonín
Hodonín

Hodonín

Hodonín
Kyjov

Pečovatelská
služba Homediss,
o.p.s.
Zelený dům
pohody,
příspěvková
organizace

Centrum pro
rodinu a sociální
péči Hodonín

Vlaštovka - dětský
rehabilitační
stacionář

7223974

12 lůžek
4,7 úvazků PP

6,22%
4,34 úvazků PP
A

osoby s jiným zdravotním
postižením
osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
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0,89%

max. 2.437.344,- Kč

0,89%

6,4 úvazků PP

10,3 úvazků PP

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením

C

A

A

8%

20%

max. 3.594.240,- Kč

max. 5.784.480,- Kč

12,82%
4 úvazků PP

A

17,8 úvazků PP

A

14 lůžek
5,7 úvazků PP

C

7,18%
20%

max. 2.246.400,- Kč

max. 9.996.480,- Kč

7,2%
4,5 úvazků PP

A

max. 2.737.800,- Kč
0,8%

osoby se zrakovým postižením
Veselí
Hodonín

Charita Strážnice

Osobní asistence
Charita Strážnice

3133594

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři

Charita Strážnice

Charitní
pečovatelská služba
Strážnice

4990583

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři

Veselí
Hodonín

2,5 úvazků PP

A

7,26 úvazků
PP

A

6,29%
1,71%

max. 1.404.000,- Kč

15,85%
max. 4.077.216,- Kč
4,15%

Služby sociální prevence
ORP

Hodonín

Poskytovatel

Diecézní charita Brno

Hodonín

Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.

Hodonín

Diecézní charita Brno

Hodonín
Kyjov
Veselí

Diecézní charita Brno

Sociální služba

Registrač
ní číslo

Cílová skupina

Domov pro matky s
dětmi Hodonín

5368372

Azylový dům

1747232

matky s nezaopatřenými dětmi do
ukončení středního vzdělání dítěte;
těhotné ženy od 18 let a od 8. měsíce s
trvalým pobytem v České republice
Muži bez přístřeší, pachatelé trestné
činnosti (muži vracející se z výkonu
trestu)

35 lůžek
6,375 úvazku
přímé péče
21 lůžek
3,5 úvazku
přímé péče

osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách

2,6 úvazku
přímé péče

Kontaktní
adiktologické
centrum Vážka
Nízkoprahové denní
centrum Hodonín

6390642

2562069

Diecézní charita Brno

Nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež Pohoda
Hodonín

Hodonín
Kyjov

Diecézní charita Brno

Noclehárna
Hodonín

Hodonín

Diecézní charita Brno

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi Hodonín

Hodonín

7594915

Kapacita
celková/ORP

Osoby bez přístřeší, osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou jím
ohroženy
Děti a mládež ve věku 6-21 let, kteří
jsou ohroženi společensky nežádoucími
jevy

2729262
Osoby bez přístřeší
9475397

rodiny s dětmi, které se ocitly v
nepříznivé sociální situaci
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Zařazení do
kategorie

Podíl
obcí/OR
P

Maximální částka pro
výpočet podpory*

C

C
A

20%

max. 1.662.960,- Kč

A

18,05%
1,63%
0,32%

max. 1.611.792,- Kč

2,6 úvazku
přímé péče

A

20%

max. 1.662.960,- Kč

20 lůžek
2,62 úvazku
přímé péče

A

19,23%
0,77%

max. 1.460.000,- Kč

1,8 úvazku
přímé péče

A

20%

max. 1.062.720,- Kč

2,52 úvazku
přímé péče

Hodonín
Kyjov
Veselí
Hodonín
Veselí
Kyjov

Hodonín
Kyjov
Hodonín
Kyjov
Veselí

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

Charita Strážnice

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
Kotva, sociálně
terapeutické
dílny/výchovně
nepedag. činnost

3528697

1,05 úvazku
přímé péče
6561266

9404064

Centrum pro rodinu
a sociální péči
Hodonín

Sociální
rehabilitace

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

Sociální rehabilitace

8975852

5307234
Hodonín

Hodonín
Kyjov
Veselí
Brno
Hodonín

Psychocentrum
Domeček Hodonín,
o.p.s.

Centrum pro sluchově
postižené
Hodonínsko, o.p.s.
Společenství Romů na
Moravě Romano
jekhetaniben pre
Morava

Psychosociální
centrum

5371197
Tlumočnické služby
TSP SRNM Brno +
pracoviště Hodonín

3804942

9306099

JMK

JMK

DOTYK II, o.p.s.

DOTYK II - raná
péče

Slezská diakonie

Poradna rané péče
DOREA

osoby se sluchovým postižením

9734991

Osoby s chronickým duševním
onemocněním

osoby s kombinovaným postižením,
osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením

Osoby se sluchovým postižením

Osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby, které
vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
Osoby s těžkým sluchovým
postižením
osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
etnické menšiny

2,55 úvazku
přímé péče

A

17,5%
A

2,8 úvazku
přímé péče

A
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max. 1.950.780,- Kč
2,5%
2%
6,47%
11,53%

max. 1.790.880,- Kč

20%

max. 1.279.200,- Kč

9,8%
7,45%
2,75%

max. 944.640,- Kč

A

1,6 úvazku
přímé péče

A

2,09 úvazku
přímé péče

C

Rodiny s dětmi se zdravotním
postižením (děti s poruchami
autistického spektra)

rodiny s dětmi s kombinovaným
postižením od narození do 7 let, rodiny
s dětmi s ohroženým vývojem v

max. 671.580,- Kč

C

3,05 úvazku
přímé péče

2,0 úvazku
přímé péče

6,93%
1,73%
11,34%

3,6 úvazku
přímé péče

A

20% na 1
klienta
z ORP
(Hodonín
1 klient,
Kyjov 1
klient,
Veselí 2
klienti)

4,42 úvazku
přímé péče

A

20% na 1
klienta

Max. 2.125.440,- Kč
(celkem 43 klientů)

Max. 2.609.568,- Kč
(celkem 74 klientů)

důsledku zrakového vnímání od
narození do 7 let

4123958

Středisko rané péče
SPRP Brno

JMK



Rodiny s dětmi se zrakovým
postižením, rodiny s dětmi s
kombinovaným postižením

5,4 úvazku
přímé péče

Raná péče

A

z ORP
(Hodonín
5
klientů,
Kyjov 2
klienti,
Veselí 4
klienti)
20% na 1
klienta
z ORP
(Hodonín
2 klienti,
Kyjov 2
klienti,
Veselí 2
klienti)

Max. 3.188.160,- Kč
(celkem: 91 klientů)

Maximální částka pro výpočet podpory: V ORP Hodonín budou částky vypočteny dle příslušných procent z očekávaných reálných nákladů služby na rok 2017
uvedených v žádosti o finanční podporu, maximálně do výše příslušného procenta z maximálních nákladů služby dle materiálu Pravidla řízení o stanovení a
přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Reálné částky budou zjištěny ze žádostí, které
služby budou podávat v měs. 10/2016.

Datum: 22. 8. 2016
Bc. Marcela Prchalová, Dis. (koordinátorka KPSS Hodonínska) ………………………………………………………………………………………………………………………..
Bc. Michaela Klepáčová (vedoucí Odboru sociálních služeb MěÚ Hodonín) ……………………………………………………………………………………………………..
Mgr. Jiří Janda (místostarosta města Hodonín) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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