KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA
ÚZEMÍ ORP BŘECLAV

Akční plán na rok 2021
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1. Úvod
V roce 2019 byl v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP
Břeclav“ za spolupráce

Centra pro komunitní práci východní Morava zpracován Komunitní plán

sociálních služeb na území ORP Břeclav na období 2020 -2022, který nastiňuje směr ORP Břeclav
v oblasti podpory a rozvoje sociálních služeb. Tento dokument byl schválen Zastupitelstvem města
Břeclav dne 6.11.20019 usnesením Z10/19/16/1.

Součástí schváleného dokumentu byl i Akční plán pro rok 2020, v němž byla stanovena opatření a
priority, jejichž naplňování bylo plánováno pro rok 2020.

Po ukončení kalendářního roku 2020 byly jednotlivé priority a opatření v pracovních skupinách
komunitního plánování zhodnoceny a následně byla stanovena aktuální potřebnost a možnost rozvoje
a podpory sociálních služeb na území ORP Břeclav pro rok 2021.

Součástí tohoto dokumentu je i aktualizace některých základních sociodemografických dat za ORP
Břeclav.
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2. Sociodemografická analýza – aktualizace
2.1. Vývoj počtu obyvatel
Vývoj počtu obyvatel ORP Břeclav v letech 2010 – 2019

Přirozený přírůstek obyvatel ORP Břeclav v letech 2010 – 2019
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Přírůstek stěhováním obyvatel ORP v letech 2010 – 2019

Základní demografické ukazatele ORP v letech 2010 – 2019
Ukazatel/rok
Počet obyvatel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

58 781 59 797 59 742 59 682 59 722 59 854 59 743 59 726 59 668 59 715

Zemřelí

585

579

563

570

572

570

630

601

615

641

Živě narození

579

552

569

566

593

559

604

591

586

564

-6

-27

6

-4

21

-11

-26

-10

-29

-77

Přistěhovalí

612

577

570

590

643

719

641

687

741

836

Vystěhovalí

654

546

631

646

624

576

726

694

770

712

Přírůstek stěhováním

-42

31

-61

-56

19

143

-85

-7

-29

124

Celkový přírůstek

-48

4

-55

-60

40

132

-111

-17

-58

47

Přirozený přírůstek

Celkový přírůstek obyvatel ORP v letech 2010 – 2019
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2.2. Věková struktura obyvatel
Průměrný věk obyvatel ORP a ČR v letech 2010 – 2019

Průměrný věk žen v ORP a ČR v letech 2010 - 2019
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Průměrný věk můžu v ORP a ČR v letech 2010 - 2019

rok/ukazatel

Ø věk obyvatel

Ø věk žen

Ø věk můžů

ORP

ČR

ORP

ČR

ORP

ČR

2010

40,9

40,8

42,5

42,3

39,2

39,3

2011

41,2

41,1

42,7

42,5

39,6

39,6

2012

41,5

41,3

43,1

42,7

39,9

39,8

2013

41,8

41,5

43,4

42,9

40,2

40,0

2014

42,1

41,7

43,6

43,1

40,5

40,2

2015

42,3

41,9

43,8

43,3

40,8

40,4

2016

42,6

42,0

44,1

43,4

41,0

40,6

2017

42,8

42,2

44,3

43,6

41,3

40,8

2018

43,1

42,3

44,6

43,7

41,5

40,9

2019

43,3

42,5

44,9

43,9

41,7

41,1

Zdroj všech údajů: ČSÚ
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1. Zvýšení informovanosti o
soc. službách

PRIORITA

OPATŘENÍ PRO ROK 2020

1.1. Den sociálních služeb
1.2. Katalog poskytovatelů soc. služeb
1.3. Aktualizace informací v Informačním portálu soc. služeb
1.4. Síťování zdrojů podpory a výměna informací mezi institucemi
SPOLEČNÁ
2. Udržení procesu KPSS v
2.1. Pravidelné setkávání pracovních skupin a Řídící skupiny
ORP Břeclav
2.2. Zpracování akčního plánu rozvoje soc. služeb
3. Pravidelné vyhodnocování 3.1. Udržení kapacit stávající sítě soc. služeb a podpora případného
soc. služeb zařazených v síti rozvoje služeb
ORP Břeclav
1.Nastavení komuinkace
Nemocnice Břeclav a
1.1. Zvýšit informovanost o možnostech soc. služeb v ORP Břeclav
SENIOŘI A OSOBY SE
poskytovatelů soc. služeb
ZDRAVOTNÍM
3.Pobytové zařízení pro osoby
POSTIŽENÍM
3.1. Komunitní centrum pro osoby s autismem a osoby s
s poruchou autistického
mentálním postižením
spektra
1.Zajištění odlehčení pro
RODINA, DĚTI A pěstounské rodiny a rodiče 1.2. Zajištění zázemí pro koncept trojlístek
samoživitele
MLÁDEŽ
2. Prevence proti sociálně
2.1. Zřizení služby NZDM
patologickým
1. Bydlení pro jevům
osoby vu dětí a 1.1. Projekt města Břeclav na sociální bydlení
nepříznivé sociální situaci
1.3. Podpora alternativní výstavby. Modulární malometrážní byty
pro nízkopříjmové skupiny osob
1.4. Pravidelné setkávání platformy pro podporu sociálního
bydlení
3. Zlepšení zdravotně-sociální 3.1. Zajištění terénní a ambulantní sociální služby pro lidi se
OSOBY
péče o lidi se závažným
OHROŽENÉ
závažným duševním onemocněním
duševním onemocněním
SOCIÁLNÍM
3.2. Vytvoření zdravotně-sociální služby pro lidi se závažným
VYLOUČENÍM
duševním onemocněním
3.3. Vytvoření souboru detekčních opatření pro lidi s první
epizodou závažných duševních nemocí a jejich podpora
prostřednictvím včasných intervencí
4. Pobytové zařízení pro
4.1. Zajištění pobytové služby pro osoby s duševním
osoby s duševním
onemocněním
onemocněním

OBLAST
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nepokračuje
pokračovat, podporovat
pokračuje
nepokračuje
nepokračuje, řešeno v rámci skupin KP
pokračovat, podporovat
pokračovat
pokračovat

nepokračovat

nesplněno
splněno
částečně
částečně
částečně
splněno
nesplněno
částečně

nesplněno

pokračuje - využívat měsíčník RADNICE, portál KP

částečně

nepokračuje

pokračuje - aktualizace minimální sítě na rok 2022

splněno

nesplněno

pokračuje
pokračovat - on-line katalog
pokračuje
pokračuje
pokračuje
pokračuje

AKČNÍ PLÁN 2021

splněno
částečně
nesplněno
částečně
splněno
splněno

(splněno, nesplně, částečně)

VYHODNOCENÍ OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOC. SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP BŘECLAV ZA ROK 2020

3. Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2020
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Pozn: barevná buňka = opatření zařazeno do plánu
bílá buňka = opatření nebude realizováno

1. Zvýšení informovanosti o
soc. službách

PRIORITA

OPATŘENÍ

1.1. Den sociálních služeb
1.2. Katalog poskytovatelů soc. služeb
1.3. Aktualizace informací v Informačním portálu soc. služeb
1.4. Síťování zdrojů podpory a výměna informací mezi institucemi
SPOLEČNÁ
2. Udržení procesu KPSS v
2.1. Pravidelné setkávání pracovních skupin a Řídící skupiny
ORP Břeclav
2.2. Zpracování akčního plánu rozvoje soc. služeb
3. Pravidelné vyhodnocování 3.1. Udržení kapacit stávající sítě soc. služeb a podpora případného
soc. služeb zařazených v síti rozvoje služeb
ORP Břeclav
1.Nastavení komunikace
1.1. Zvýšit informovanost o možnostech soc. služeb v ORP Břeclav
Nemocnice Břeclav a
poskytovatelů soc. služeb
SENIOŘI A OSOBY SE 2. Zajištění bydlení v domově 2.1. Zajištění bydlení pro seniory a osoby se zdravotním
ZDRAVOTNÍM
s pečovatelskou službou
postižením
POSTIŽENÍM
3.Pobytové zařízení pro osoby 3.1. Komunitní centrum pro osoby s autismem a osoby s
s poruchou autistického
mentálním postižením
spektra
1.Zajištění odlehčenípro
1.1. Zajištění odlehčovací služby pro děti rodičů samoživitelů
pěstounské rodiny a rodiče
RODINA, DĚTI A samoživitele
1.2. Zajištění zázemí pro koncept trojlístek
2. Prevence proti sociálně
2.1. Zřizení služby NZDM
MLÁDEŽ
patologickým jevům u dětí a 2.2. Rozšíření služby SAS pro rodiny s dětmi
mládeže
1. Bydlení pro osoby v
1.1. Projekt města Břeclav na sociální bydlení
nepříznivé sociální situaci
1.2. Obnovení činnosti azylového domu
1.3. Podpora alternativní výstavby. Modulární malometrážní byty
pro nízkopříjmové skupiny osob
1.4. Pravidelné setkávání platformy pro podporu sociálního
bydlení
1.5. Vytvoření doprovodného sociálního programu pro podporu
bydlení
1.6. Krizové lůžko
OSOBY
2.Zajištění dluhového
2.1. zřízení služby dluhové poradenství
OHROŽENÉ
poradenství na Břeclavsku
SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM 3. Zlepšení zdravotně-sociální 3.1. Zajištění terénní a ambulantní sociální služby pro lidi se
péče o lidi se závažným
závažným duševním onemocněním
duševním onemocněním
3.2. Vytvoření zdravotně-sociální služby pro lidi se závažným
duševním onemocněním
3.3. Vytvoření souboru detekčníchopatření pro lidi s první
epizodou závažných duševních nemocí a jejich podpora
prostřednictvím včasných intervencí
4. Pobytové zařízení pro
4.1. Zajištění pobytové služby pro osoby s duševním
osoby s duševním
onemocněním
onemocněním

OBLAST

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Akční plán
2021

X
X
X
X
X
X

Akční plán
2020

Akční plán
2022

KOMUNITNÍ PLÁN SOC. SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP BŘECLAV ZA ROK 2020 - 2022

4. Akční plán na rok 2021

Opatření a priority, jejichž naplňování je plánováno pro rok 2021.

4.1. Průřezové priority (společné priority)
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 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.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: zorganizování a uskutečnění této akce Městským úřadem
Břeclav ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb (zajištění prostoru, stánků, techniky,
doprovodných akcí)
Časový harmonogram plnění opatření: září/říjen 2021, 2022
Zodpovědný realizátor opatření: město Břeclav
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, městská policie
Předpokládané finanční náklady: 50 000 Kč
Zdroje financí: město Břeclav
Rizika a ohrožení naplnění opatření: vyhlášení nouzového stavu a zákazu shromažďování
v souvislosti s pandemií covid-19, 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: Katalog poskytovatelů sociálních služeb
Charakteristika opatření: pro zajištění aktuálnosti informací o sociálních službách bude každoročně
aktualizován katalog základních poskytovatelů sociálních služeb. Tento bude v elektronické podobě
k dispozici na městském úřadu, u poskytovatelů soc. služeb a na webových stránkách města Břeclav.
Očekávaný dopad opatření: rozšíření informovanosti o poskytovaných sociálních službách v ORP
Břeclav
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: aktualizace dat o soc. službách ve spolupráci s pracovními
skupinami KP.
Časový harmonogram plnění opatření: 2021, 2022
Zodpovědný realizátor opatření: město Břeclav
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, členové pracovních skupin KP
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Předpokládané finanční náklady: 5 000 Kč
Zdroje financí: město Břeclav
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nespolupráce ze strany poskytovatelů

Opatření 1.3: Aktualizace informací v Informačním portálu sociálních služeb
Charakteristika opatření: společný prostor ke sdílení informací, který poskytne občanům možnost
najít si prostřednictvím zadaných kritérií vhodnou sociální službu.
Portál funguje přes internetové rozhraní a je přístupný široké veřejnosti na adrese https://www.ipssbreclav.cz.
Očekávaný dopad opatření: rozšíření informovanosti o sociálních službách na území ORP Břeclav
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: převod domény na město Břeclav a zahájení spolupráce
s dodavatelem webhostingových služeb, aktualizace uvedených dat a možných přístupů do portálu
Časový harmonogram plnění opatření: 2021, 2022
Zodpovědný realizátor opatření: město Břeclav
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané finanční náklady: 15 000 Kč (platba domény, aktualizace a zabezpečení webu)
Zdroje financí: město Břeclav
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nespolupráce ze strany poskytovatelů, nepružná spolupráce
s externím dodavatelem služeb, zastaralá platforma webu

Opatření 1.4: 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. Výměna
informací týkajících se rozvoje a financování služeb ze strany JMK, města Břeclav, obcí ORP Břeclav
a poskytovatelů nejen sociálních služeb.
Očekávaný dopad opatření: efektivní směrování pomoci uživatelům bez zbytečných duplicit. Využití
potenciálu jednotlivých aktérů – synergický efekt.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: sdílení informací a přehled o tom, co jednotlivé služby
nabízejí, vyhledání poskytovatelů služeb z veřejně dostupných zdrojů (internet, rejstříky ..)
Časový harmonogram plnění opatření: 2021, 2022
Zodpovědný realizátor opatření: město Břeclav, koordinátor KP
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb, odbory města Břeclav, obce ORP Břeclav
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Rizika a ohrožení naplnění opatření: malá aktivita ze strany spolupracujících subjektů, zdlouhavé
vyhledávání služeb, neaktuálnost informací z veřejných zdrojů.

Priorita č. 2: Udržení procesu KPSS v ORP Břeclav
Opatření 2.1: Pravidelné setkávání pracovních skupin a Řídící skupiny
Charakteristika opatření: setkávání pracovních skupin za účelem hodnocení a plnění opatření a
priorit nastaveného strategického plánu rozvoje sociálních služeb. Cca jednou za 3 měsíce setkání
PS a následné setkávání 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: 2021, 2022
Zodpovědný realizátor opatření: město Břeclav – koordinátor KPSS, vedoucí pracovních skupin
Spolupracující subjekty: členové skupin a veřejnost
Předpokládané finanční náklady: občerstvení pro setkávání cca 1500 Kč
Zdroje financí: město Břeclav
Rizika a ohrožení naplnění opatření: malá aktivita ze strany spolupracujících subjektů.

Opatření 2.2: 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 ORP Břeclav
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: vyhodnocení a popis realizovaných opatření a zdůvodnění
nerealizovaných opatření z cílů (priorit) dokumentu.
Časový harmonogram plnění opatření: 2021,2022
Zodpovědný realizátor opatření: město Břeclav– koordinátor KPSS, vedoucí pracovních skupin
Spolupracující subjekty: členové pracovních skupin
Rizika a ohrožení naplnění opatření: malá aktivita ze strany spolupracujících subjektů.
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Priorita č. 3: Podpora stávající sítě sociálních služeb v ORP Břeclav
Opatření 3.1: Udržení kapacit stávající sítě sociálních služeb a podpora případného rozvoje
služeb
Charakteristika opatření: zachování stávající sítě služeb pro ORP Břeclav a podpora odůvodněného
požadavku na rozvoj služby. Tento bude projednán v rámci procesu KPSS. Součástí sítě sociálních
služeb pro ORP Břeclav je pouze poskytovatel služby, který poskytuje službu pro občany z ORP
Břeclav.
Očekávaný dopad opatření: udržením stávající sítě sociálních služeb v ORP Břeclav by měl být
zachován alespoň minimální standard pro veškeré uživatele v nepříznivé sociální situaci.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: realizace procesu KPSS pro ORP Břeclav komunikace
s poskytovateli sociálních služeb. Pravidelná aktualizace minimální sítě ORP Břeclav.
Časový harmonogram plnění opatření: 2021,2022
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Břeclav
Spolupracující subjekty: poskytovatelé soc. služeb, obce ORP Břeclav
Rizika a ohrožení naplnění opatření: neaktivní proces KPSS, střed zájmu zástupců stávající minimální
sítě při rozšiřování sítě.

4.2. Priority pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením
Priorita č. 1: Nastavení komunikace Nemocnice Břeclav a poskytovatelů sociálních služeb
Opatření 1.1: Zvýšit informovanost o možnostech sociálních služeb v ORP Břeclav
Charakteristika opatření: zvýšením informovanosti kompetentních zaměstnanců Břeclavské
nemocnice by bylo dosaženo lepšího využití a návaznosti sociálních služeb při propouštění pacientů.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: na schůzce KPSS navrhnout společné představení sociálních
služeb formou krátké přednášky v nemocnici, zvolit kontaktní osobu, která naváže komunikaci
s vedením nemocnice, domluvit termín, kdy by mohla přednáška proběhnout, dohodnout se na
obsahu a formě, jak by měla přednáška probíhat (přednáška nesmí být zbytečně zdlouhavá).
Časový harmonogram plnění opatření: listopad 2021
Zodpovědný realizátor opatření: KPSS Břeclav, Pracovní skupina pro seniory a OZP
Spolupracující subjekty: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, REMEDIA PLUS, z.ú.,
Oblastní Charita Břeclav, Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, Nemocnice Valtice, s. r. o. a
další
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nezájem o spolupráci, opatření v souvislosti s pandemií covid
- 19
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4.3. Priority pro cílovou skupinu rodina, děti a mládež
Priorita č. 2: Prevence proti sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže
Opatření 2.1: Zřízení služby NZDM
Charakteristika opatření: dosavadní služby prevence se na území Břeclavi zaměřovaly buď na celé
rodiny, nebo na dospělé jednotlivce. Vznik služby NZDM v Břeclavi umožní začít pracovat
s ohroženou mládeží preventivně, ještě před vznikem nebo eskalací sociálně patologických jevů.
Vznik služby také umožní pracovat i s dětmi a mládeží, jejichž rodiče z nějakého důvodu
nespolupracují se službou SAS pro rodiny s dětmi. Odhad počtu dětí ve věku 6-26 let z cílové
skupiny činí 150 osob.
Očekávaný dopad opatření:
 prevence sociálně patologických jevů (i díky existenci smysluplné a atraktivní alternativy
trávení volného času)
 podpora osobnostního rozvoje, zvládání stresových a dalších obtížných životních situací
 přirozený prostor pro navazování mezilidských vztahů napříč etniky
 možnost dostat se k odborné pomoci v nepříznivé situaci včas, ještě před tím, než se
problém stane obtížně řešitelným
Aktivity vedoucí k naplnění opatření:





vznik NZDM je prioritou v Komunitním plánu sociálních služeb města Břeclav i v dalších
období
zařazení služby NZDM do akčního plánu JMK na základě střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb JMK
zařazení do minimální sítě města Břeclav
provozní zajištění služby

Časový harmonogram plnění opatření: vznik NZDM je prioritou v Komunitním plánu Břeclavi.
Každoročně se bude podávat žádost o vznik NZDM na JMK prostřednictvím města Břeclav.
Zodpovědný realizátor opatření: IQ Roma servis, z.s., město Břeclav
Spolupracující subjekty: město Břeclav, ZŠ Břeclav, PMS, OSPOD, JMK, MPSV
zapojení dospívajících dětí – jejich přímá účast na jednání, pohled z jejich strany na NZDM. Získat
účast dětí nejen ze ZŠ, ale např. ze SOU, SŠ; klienty IQ Roma; dospívající děti s vých. problémy
(Probační a mediační služba, OSPOD) . Př. zjistit názor dospívajících, zda a co by mohly pro vznik
NZDM udělat (písemné oslovení/kresbou - pro město Břeclav, pro JMK; vyjádření, co jim
dospívajícím chybí).
Počet uživatelů: 50
Předpokládané finanční náklady: náklady na službu se 2 úvazky/ rok budou vyčísleny v souladu se
stanovenými pravidly financování a výší vyrovnávací platby pro službu NZDM v Jihomoravském kraji.
Provozní náklady jsou zahnuty ve finanční rozvaze celkového zajištění služeb.
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Zdroje financí: MPSV, JMK, město Břeclav, nutnost být v základní síti sociálních služeb s ohledem na
financování sociálních služeb.
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nepodpora města Břeclav a JMK ve zřízení služby. Nezajištění
prostor a financí k realizaci služby. Personální nezajištění služby. Nezájem cílové skupiny.
Lidské zdroje: 2,0 úvazku

Opatření 2.2: Rozšíření služby SAS pro rodiny s dětmi
Charakteristika opatření: v roce 2019 je zajištěna služba SAS organizace IQ Roma servis, z.s.
v Břeclavi 3,7 úvazky. Celková registrace úvazků v přímé péči služby SAS organizace IQ Roma servis,
z.s. (jediný poskytovatel služby SAS pro rodiny s dětmi v ORP Břeclav) v síti JMK je 6,63 úvazků na
celý JMK. Z toho jen 2,4 v Břeclavi jsou financovány ze základní sítě služeb (projekt IP SAS JMK),
zbylé úvazky jsou financovány z projektu Komplexní práce s ohroženými rodinami v Břeclavi (OPZ).
Trvání projektu je však jen do 30.6.2021. Vzhledem k nejasnostem ve výzvách dalšího
programového období EU a vytíženosti služby i při stávajících úvazcích je nutné navýšit personální
zabezpečení služby SAS o 1,3 úvazku do stávajícího počtu úvazků zajišťující službu SAS v Břeclavi a
další navýšení o 0,7 úvazku na uspokojení poptávky klientů, partnerů a spolupracujících organizací.
Celkové navýšení 2,0 úvazků služby SAS. Od roku 2022 navýšení o 2,0 úvazků SAS zařazených do
základní sítě služeb.
Potřebnost služby vychází z dlouhodobé poptávky potřeb cílové skupiny, je opakovaně
deklarována při spolupráci s dalšími institucemi jako OSPOD, školy apod. IQ Roma servis je jediný
poskytovatel sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v ORP Břeclav, nutnost rozšíření
služby byla opakovaně zjišťována při spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v Břeclavi a
jako taková je popsána ve Strategickém plánu sociálního začleňování v Břeclavi a rozšíření služby
SAS a priorita byla součástí Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Břeclav v předchozím
období.
Očekávaný dopad opatření:
 prevence a snížení sociálně patologických jevů
 snížení předluženosti a zadluženosti
 v důsledku systematické spolupráce a podpory lidí v městských bytech dojde ke
snížení finančních závazků klientů vůči městu
 stabilizace sociálně-ekonomické situace
 předcházení rozpadu rodin a odebírání dětí do ústavní výchovy
 podpora cílové skupiny ve zvládání školních nároků a v průchodu studiem až k
úspěšnému vyučení nebo absolvování SŠ
 snížení nezaměstnanosti
 zvýšení finanční gramotnosti
 zvýšení rodičovských kompetencí
 zlepšení sousedských vztahů v lokalitě
 zvýšení počtu zapsaných dětí z cílové skupiny do předškolního vzdělávání s cílem
podpořit úspěšnost v základním vzdělávání
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Aktivity vedoucí k naplnění opatření: rozšíření služby je prioritou v Komunitním plánu sociálních
služeb města Břeclav i v dalších obdobích. Rozšíření služby je součástí akčního plánu JMK na
základě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JMK (město Břeclav). Zařazení úvazků
v rámci minimální sítě města Břeclav.
Časový harmonogram plnění opatření: rozšíření úvazků od 2022
Zodpovědný realizátor opatření: IQ Roma servis, z.s.
Spolupracující subjekty: město Břeclav, JMK
Počet uživatelů: r. 2018 – 135, s rozšířením úvazků se počítá s nárůstem počtu uživatelů
Předpokládané finanční náklady: náklady na navýšení služby o 2 úvazky v souladu se stanovenými
pravidly financování a výší vyrovnávací platby pro službu SAS v Jihomoravském kraji.
Zdroje financí: MPSV, JMK, město Břeclav, nutnost být v základní síti sociálních služeb s ohledem na
financování sociálních služeb.
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nesoulad s prioritami JMK, akčního plánu JMK a
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JMK, nepodpora ze strany města Břeclav.
Lidské zdroje: navýšení o 2,0 úvazku

4.4. Priority pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priorita č. 1: Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci
Opatření 1.1: Projekt města Břeclav na sociální bydlení
Charakteristika opatření: hlavní cílem projektu je vybudovat 12 sociálních bytů v samostatném
objektu, pro občany města, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení. V rámci projektu chceme v objektu
města vybudovat dva byty 1+kk, sedm bytů 2 + kk a tři byty 3 + kk. Vybudujeme tak chybějící sociální
bydlení pro klienty, kteří nespadají do azylového bydlení. Městských bytů je v Břeclavi málo a jsou
plně obsazeny, aby šli klienti do komerčního bydlení, na to nejsou připraveni. Velkým problémem
pro tyto sociální skupiny je, že nemají dostatečný vstupní kapitál na zaplacení potřebných kaucí.
Často mají dlouhodobé dluhy, bojují s exekucemi nebo osobním bankrotem. Z toho vyplývá, že
potřebují čas na stabilizování své finanční situace, aby mohli vstoupit do vlastního bydlení.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: zpracování koncepce soc. bydlení, zpracování studie,
projektové dokumentace, vydání stavební povolení, získání dotace, výběrové řízení na realizaci
stavby, realizace stavby, výběr klientů a uvedení objektu do provozu.
Časový harmonogram plnění opatření:
2020 zpracování koncepce sociálního bydlení
2021 zpracování studie, projektové dokumentace
2022 příprava žádosti o dotaci, její podání
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Zodpovědný realizátor opatření: město Břeclav
Spolupracující subjekty: město Břeclav
Rizika a ohrožení naplnění opatření:
nedostatek finančních prostředků, nedostatečná politická podpora, nevypsání vhodného
dotačního titulu pro realizaci

Opatření 1.6: Krizové lůžko
Charakteristika opatření: město Břeclav bude mít ve vlastnictví, nebo bude mít možnost nakládat
s bytem, který bude výlučně pro potřeby mimořádných událostí a bude sloužit pro krizovou možnost
poskytnutí krátkodobého ubytování občana/rodiny v době krize, tedy v době, kdy tyto osoby nejsou
schopny zajistit základní potřeby spojené s bydlením vlastními silami ani za pomoci rozšířené rodiny.
(požár bytu, povodeň apod.)
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: získání odpovídajícího bytu, převedení do správy, zařazení
do zpracovávané dokumentace na sociální bydlení
Časový harmonogram plnění opatření: zpracování projektu na krizové lůžko, krizové bydlení, nebo
součást jiného projektu v rámci pořízení nemovitostí pro sociální účely. Termín realizace 2021 2022
Zodpovědný realizátor opatření: město Břeclav
Spolupracující subjekty: NNO
Rizika a ohrožení naplnění opatření: krizové lůžko v Břeclavi nevznikne (nebude podpořeno ze
strany dotačních titulů, vedení města Břeclav apod.), nebude vypsána vhodná výzva, město nebude
mít dostatek financí pro zařazení této priority z vlastního rozpočtu.

Priorita č. 2: Zajištění dluhového poradenství na Břeclavsku
Opatření 2.1: Zřízení služby dluhové poradenství
Charakteristika opatření: ve městě Břeclav momentálně fungují 2 dluhové poradny (IQ Roma servis,
z. s., Projekt Komplexní podpora sociálního začleňování v Břeclavi). Obě dvě tyto poradny mají však
cílovou skupinu pouze pro obyvatele města Břeclav, tudíž odmítají zájemce z obcí ORP Břeclav. Obě
poradny jsou navíc financované pouze do 10/2021.
Jiné bezplatné dluhové poradenství v ORP Břeclav není dostupné. Vzhledem k využívání poraden a
počtu zadlužených obyvatel viz. Mapa exekucí, je potřebné zajistit provoz poraden i po 10/2021 a
poradenství rozšířit pro celé ORP Břeclav.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 2021 - 2022 podání navazujících projektů popř. vstup
nového poskytovatele poskytující dluhového poradenství do ORP Břeclav.
Časový harmonogram plnění opatření: od října 2021 zajistit návazné financování.
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Zodpovědný realizátor opatření: IQ Roma servis, z.s., město Břeclav
Spolupracující subjekty: IQ Roma servis, z.s., město Břeclav, APSZ, Práh Jižní Morava, Oblastní
Charita Břeclav, PMS
Počet uživatelů: 250 – 300 za 3 roky
Předpokládané finanční náklady: stávající poskytovatel IQRS - zajištění projektu - 2,0 úvazku
Dluhový poradce a právník, pronájem, evaluace, řízení projektu apod. cca 3 mil. Kč (3 roky)
Zdroje financí: OPZ, rozpočet obcí ORP Břeclav
Rizika a ohrožení naplnění opatření: v dalším programovém období nebude vypsána adekvátní
výzva
Lidské zdroje: min. 2 úvazky přímé péče
Existence služby: od 10/2021

Priorita č. 3: Zlepšení zdravotně - sociální péče o lidi se závažným duševním onemocněním
Opatření 3.1: Zajištění terénní a ambulantní sociální služby pro lidi se závažným onemocněním
Charakteristika opatření: podpora lidí se závažným duševním onemocněním ohrožených sociálních
vyloučením v jejich běžném prostředí prostřednictvím služby sociální rehabilitace.
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: aktivní vyhledávání a asertivní kontaktování lidí, kteří
v důsledku akutně zhoršeného stavu nevyužívají podporu ani zdravotní a ani sociální služby,
využívání metody case managementu (koordinované péče) a spolupráce s dalšími subjekty,
zajištění ambulantní podpory v případě, že nemohou využívat běžné zdroje ve společnosti.
Časový harmonogram plnění opatření: 2021-2022
Zodpovědný realizátor opatření: Práh jižní Morava, z.ú.
Spolupracující subjekty: město Břeclav, REMEDIA PLUS, z.ú., K- centrum, Nízkoprahové denní
centrum
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nedostatečné finanční zdroje na chod služby.

Opatření 3.2: Vytvoření zdravotně-sociální služby pro lidi se závažným duševním onemocněním
Charakteristika opatření: vytvoření týmu složeného jak ze zdravotnické části (psychiatr, psycholog,
psychiatrické/všeobecné sestry), tak sociální části (sociální pracovník, pracovník v sociálních
službách), který bude zajišťovat podporu lidí v jejich běžném prostředí a snažit se předcházet riziku
nedobrovolných hospitalizací, snižovat rizikové situace vznikající mimo pracovní dobu (svátky,
víkendy).
Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
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zajištění financí pro zdravotnickou část týmu a její vytvoření
propojení zdravotnické části týmu se sociální službou sociální rehabilitace
společné poskytování podpory v běžném prostředí klientů (aktivní vyhledávání, asertivní
kontaktování, intenzívní a systematická zdravotně-sociální podpora

Podpora týmu bude spočívat jak terénní sociální práci, tak v terénní zdravotnické práci. Obsahem
se přiblíží tzv. Centru duševního zdraví, pokud to bude personálně možné, tak naplní standard
Centra duševního zdraví.
Časový harmonogram plnění opatření: 2021-2022
Zodpovědný realizátor opatření: Práh jižní Morava
Spolupracující subjekty: Psychiatrická nemocnice Brno, Kroměříž
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nedostatečné finanční zdroje pro zdravotní a sociální část.
Nedostatečné personální zajištění pro zdravotní a sociální službu.

Opatření 3.3: Vytvoření souboru detekčních opatření pro lidi s první epizodou závažných
duševních nemocí a jejich podpora prostřednictvím včasných intervencí
Charakteristika opatření: vytvoří se soubor detekčních opatření skládající se



z destigmatizačních seminářů zaměřených na mladou populaci, u které se objevuje riziko
závažného duševního onemocnění (studenti středních škol a učilišť) a
pravidelných informačních článků o duševním zdraví a nemoci, které se budou objevovat
v místním tisku

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:




minimálně 3x ročně destigmatizační workshop na středních školách a učilištích „Jak se
pozná, že už jsem se zbláznil“. Využití komiksu „Isaac v úzkých“ pro podporu včasného
kontaktu se službou
1x měsíčně příspěvek o duševním zdraví, který bude zaměřený na včasné vyhledání
podpory při objevení se prvních příznaků duševní nemoci

Časový harmonogram plnění opatření: 2021-2022
Zodpovědný realizátor opatření: Práh jižní Morava
Spolupracující subjekty: místní střední školy a učiliště, místní periodický tisk
Rizika a ohrožení naplnění opatření: nedostatečné finanční zajištění personálního obsazení
projektů (peer konzultant a sociální pracovník/psycholog). Nespolupráce místních středních škol a
učilišť. Nespolupráce místního periodického tisku. Uzavření škol (nouzový stav).

Zpracovala: Ing. Jana Matušinová za podpory členů jednotlivých pracovních skupin
březen 2021
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Tento dokument byl
Z21/21/32/21/32/1.

schválen Zastupitelstvem města Břeclavi dne 7.5.2021 usnesením
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