Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Vyhodnocení realizace procesu komunitního plánování za rok 2020 a 2021
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Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Aneta Štěpánková - referent - sociální práce

Vedoucí odboru:

Bc. Taťána Sojková - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Odbor sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim předkládá Radě města Kuřimi vyhodnocení realizace
procesu komunitního plánování za rok 2020 a za aktuální rok 2021.
V roce 2020 byl naplňován 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit správního
obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2018–2020. Zastupitelstvo města Kuřimi dne
19.11.2020, usnesením č. 1103/2020, schválilo nový 6. komunitní plán sociálních služeb a
souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2021–2023.
Stanovené priority a aktivity se postupně daří naplňovat a spolufinancovat. Plán reaguje na aktuální
potřeby občanů, kteří se dostanou do nepříznivé sociální situace a nabízí podporu a pomoc vedoucí k
řešení jejich situace. Dokument je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji 2021–2023. V rámci správního obvodu město Kuřim spolupracuje i na
meziobecní úrovni, s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a spolupracuje i s týmem zřízeným
Magistrátem města Brna a v rámci Brněnské metropolitní oblasti. Obce s rozšířenou působností jsou
v JMK klíčovými partnery pro tvorbu sítě sociálních služeb. Obce deklarují na základě potřeb svých
občanů potřebnost sociálních služeb a podílejí se na jejich spolufinancování. ORP Kuřim se daří
sociální služby na svém území plánovat, realizovat a financovat.
Město Kuřim se v roce 2020 podílelo na spolufinancování sociálních služeb, prostřednictvím
uzavřených veřejnoprávních smluv byla poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb dotace ve výši
160.518 Kč. Dotaci obdržel poskytovatel Práh jižní Morava, z.ú., Linka bezpečí, z.s., Domov sv.
Alžběty, DOTYK II, o. p. s., Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích a SPONDEA, z.ú. Oblastní
charita Tišnov, poskytovatel domácí hospicové péče, obdržela dotaci ve výši 80.000 Kč.
V roce 2021 byla poskytnuta dotace poskytovatelům sociálních služeb Práh jižní Morava, z.ú., Linka
bezpečí, z. s., Domov sv. Alžběty, Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, výše dotace je 89.702 Kč.

Vytvořeno 29.12.2021 14:55:43

1

Pro rok 2021 a 2022 byla vytvořena a schválena síť sociálních služeb za ORP Kuřim. Město Kuřim se
tak spolufinancováním služeb bude podílet na nastavení a financování potřebné sítě služeb na území
Jihomoravského kraje.
Vyhodnocení priorit cílových skupin 5. a 6. komunitního plánu sociálních služeb a
souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
Udržení a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním obvodu ORP Kuřim
Jihomoravský kraj usiluje o to, aby lidé mohli za podpory terénních pečovatelských služeb co nejdéle
zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Vize JMK je taková, aby se pečovatelské služby
soustředily na přímou péči o osobu závislou na pomoci druhé osoby. Důraz se klade na to, aby
pečovatelská služba upouštěla od komerčních aktivit. V rámci pečovatelské služby Centra sociálních
služeb Kuřim byla zahájena intenzivní jednání s vedením města Kuřimi, která se týkají náplně
pečovatelské služby a odsunutí komerčních aktivit, a to zajišťování obědů pro obyvatele, mimo
kapacitu pečovatelské služby. Úklidy domácností a nákupy se již daří řešit komerčními subjekty.
Obsah činnosti pečovatelské služby je uveden v regionální kartě, která je definicí toho, jakým
způsobem může služba uživateli pomoci a podpořit ho při zvládání jeho základních životních potřeb.
Transformace pečovatelské služby postupně probíhá v rámci celé ČR. Pro rok 2022 je u pečovatelské
služby ze strany pracovníků OSVP, MěÚ Kuřim, na základě zmapovaných potřeb obyvatelů ORP
Kuřim, podporováno navýšení o 1 úvazek pracovníka v přímé péči.
Rozšíření činnosti CSS Kuřim o ambulantní služby – denní stacionář
S umístěním denního stacionáře se aktuálně počítá do prostor nástavby a přístavby nad objektem
Klubu seniorů v Kuřimi. Cílová skupina klientů jsou senioři a osoby se zdravotním postižením.
Realizace vzniku nové služby je v kompetenci vedení CSS Kuřim.
Rozšíření činnosti CSS Kuřim o ambulantní služby – sociální poradenství
Výhledově se bude také řešit umístění zázemí pro tuto službu. V úvahu by přicházely prostory
nástavby a přístavby nad objektem Klubu seniorů v Kuřimi. Služba nemá větší prostorové nároky.
Poskytování odlehčovací služby pobytové pro dospělé v obci Lelekovice
Služba zahájila svůj provoz od 01.07.2019. V rámci odlehčení pečujícím osobám je služba vnímána
jako velice žádoucí. V budoucnu se ukazuje potřeba této služby v souvislosti se stárnutím populace a
prodloužení délky odchodu do starobního důchodu ještě větší. Osoba závislá na pomoci druhé osoby
je po určitou dobu umístěna v této službě. Prostřednictvím odlehčovací služby je zajištěn pečující
osobě nezbytný odpočinek. Služba dále poskytuje své úkony například v době, kdy je rekonstruován
byt, ve kterém klient žije, pečující osoba je nemocná, případně si pečující potřebuje zajistit jiné
záležitosti.
Poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro obyvatele obcí ORP Kuřim Oblastní
charitou Tišnov
V rámci zajištění potřebné podpory a pomoci všem potřebným obyvatelům ORP Kuřim poskytuje svoje
terénní sociální služby na našem území také Oblastní charita Tišnov. Potřebnost těchto služeb je
z praxe pracovníků OSVP, MěÚ Kuřim, žádoucí.
Zajištění sociální služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním na území
ORP Kuřim
Tuto terénní sociální službu zajišťuje na našem území organizace Práh jižní Morava, z.ú. Uživatelé
služby jsou osoby se závažným duševním onemocněním. Vzhledem k tomu, že v ORP Kuřim je
zmapována potřeba podpory lidí s duševním onemocněním prostřednictvím terénní sociální
rehabilitace, je tak organizace Práh jižní Morava, z.ú. klíčovým poskytovatelem této služby. Služba
pracuje s cílovou skupinou klientů, se kterými je v rámci sociální práce velmi složitá a téměř
nejnáročnější spolupráce, OSVP, MěÚ Kuřim, vnímá zajištění služby pro občany města Kuřimi a obcí
celého ORP Kuřim jako nezbytné, a je tedy nutné, podílet se na jejím spolufinancování.
Zajištění sociální služby tísňové péče
Potřeba této služby se ukázala pro osaměle žijící seniory a osoby se zdravotním postižením v období
epidemie v roce 2020 a 2021, která souvisí s onemocněním COVID-19, jako žádoucí. OSVP, MěÚ
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Kuřim, aktivně spolupracuje s poskytovatelem asistenční a tísňové péče Anděl na drátě, který svoji
službu poskytuje prostřednictvím hodinek a přívěšku. Prostřednictvím této služby je osobám zajištěna
okamžitá pomoc v krizových či jiných situacích.
Podpora aktivizačních činností pro seniory
Dne 14.02.2020 byl otevřen na ulici Nádražní v Kuřimi Klub seniorů, nejedná se o registrovanou
sociální službu. Klub je denním centrem pro seniory, kde se odehrávají především kulturní a
společenské akce. Provozní doba byla v roce 2020 a 2021 ovlivněna situací související s epidemií
COVID-19.
Podpora bezbariérovosti v Kuřimi
V rámci této priority jsou řešeny připomínky ze stran obyvatel města Kuřimi.
Podpora sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci –
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Na základě intenzivních jednání bude tato nová registrovaná sociální služba otevřena začátkem roku
2022, a to na adrese Jungmannova 950/28 v Kuřimi. Poskytovatelem služby bude Oblastní charita
Tišnov, která již úspěšně tuto službu provozuje několik let a má tak potřebné zkušenosti, které jsou
nezbytné pro práci s uživateli služby. Prostřednictvím služby budou děti a mládež smysluplně trávit
svůj volný čas. Služba je poskytována zdarma.
Podpora služeb určených rodinám s dětmi – formou Mateřského a rodinného centra KuřiMaTa,
z. s.
Cílovou skupinou centra jsou především rodiče (či prarodiče) na mateřské a rodičovské dovolené
spolu s jejich dětmi. Centrum nabízí pravidelné aktivity a programy. Na jaře a na podzim jsou
organizovány burzy dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb, které jsou také prostřednictvím
OSVP, MěÚ Kuřim, předávány potřebným lidem. Provozní doba byla v roce 2020 a 2021 ovlivněna
situací související s epidemií COVID-19.
Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření
prostředí příznivého rodině – Family Point
Jednou ročně probíhá na Family Pointu v prostorách Wellness Kuřim metodická návštěva pracovnice
poskytovatele licence. Family Point je občany využíván, provozní doba byla v roce 2020 a 2021
ovlivněna situací související s epidemií COVID-19.
Psychologické poradenství a diagnostika zaměřená na sociálně-právní ochranu dětí a zdravé
klima v rodinách
I nadále probíhala v roce 2020 a 2021 aktivní spolupráce s psychologem, Mgr. Milanem Tělupilem.
Podporované bydlení – startovací byt
Prostřednictvím malometrážního bytu je poskytnuta podpora a pomoc mladým lidem, kteří ukončují
pobyt v dětském domově, výchovném ústavu či pěstounské rodině. Se zájemci o byt je uzavřena
nájemní smlouva, za byt jsou nájemcem bytu hrazeny snížené náklady na bydlení. V období
zhoršujících se dopadů epidemie COVID-19 byl byt vyčleněn také pro osoby, na nichž je pácháno
domácí násilí, nebo byly vykázány z místa bydliště pro páchání domácího násilí. V době epidemie
OSVP zaznamenává zvýšenou míru agresivity a vztahových problémů v rodinách více, než v
předešlých obdobích.
Podpora a pomoc při zajištění ubytování, sociální poradenství
Od roku 2020 jsou v bytovém domě na ulici Zahradní 1275 v Kuřimi, v rámci transformace bývalého
Domu s pečovatelskou službou, postupně vyčleňovány a přidělovány sociální byty. Sociální byty jsou
určeny pro sociálně slabé občany, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci. V rámci přidělování
bytů spolu spolupracují OSVP a OMP, MěÚ Kuřim. Přidělování bytů schvaluje Rada města Kuřimi.
Také v roce 2020 a 2021 probíhala aktivní spolupráce OSVP, MěÚ Kuřim, s Potravinovou bankou pro
Brno a Jihomoravský kraj, z.s., v rámci které jsou distribuovány darované potraviny a hygienické
potřeby sociálně znevýhodněným občanům, nebo potřebným lidem, kteří žijí na hranici chudoby
v ORP Kuřim.
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Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
vyhodnocení realizace procesu komunitního plánování za rok 2020 a 2021.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Mgr. Aneta Štěpánková - referent - sociální práce
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