
Optimalizace sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

V Jihomoravském kraji je registrováno celkem 512 sociálních služeb, z toho 186 služeb sociální 

prevence. 106 ze služeb sociální prevence je financováno v rámci dotačních řízení MPSV, JmK, měst 

a obcí a dalších zdrojů. 80 služeb je do konce r. 2014 financováno v rámci individuálního projektu JmK 

(spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR) s celkovými ročními náklady 194 milionů. Do budoucna 

nebude možné zachovat rozsah stávajících sociálních služeb v JmK – nutná optimalizace z důvodu 

nedostatku finančních prostředků na jejich provoz. Nejdříve je třeba vyřešit financování služeb 

prevence, protože velká část z nich má zajištěno financování pouze do konce r. 2014. Poté se bude řešit 

optimalizace služeb odborné sociální poradenství a služeb sociální péče.   

Strategie JmK k řešení financování služeb prevence 

- Sjednocení nákladovosti služeb prevence – nastavení optimálních nákladů (kolik by měla 

optimálně stát jednotka výkonnosti, např. lůžkoden = počet obsazených lůžek násobený počtem 

dní, intervence, osobohodina = hodina přímé péče o klienta ze strany sociálního pracovníka); 

základním nástrojem bude Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb v JmK z r. 2013. 

Roční náklady služeb financovaných z IP by se měly snížit ze 194 mil. a cca 151 mil. korun. 

Optimální náklady na jednotku výkonnosti by měl JmK rozeslat koncem dubna 2014.  

- Zpracování navazujícího projektu pro vybrané služby prevence (Azylové domy, Domy na půl cesty, 

Intervenční centra a Sociálně terapeutické dílny) – realizace leden – září 2015 (pro cca 30 služeb, 

rozpočet cca 66 milionů). Ale bude nutné dofinancovat zbývající 3 měsíce v r. 2015 (cca 22 mil.). 

- Realizace veřejné zakázky „Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v JmK“ – na základě 

výskytu/potenciálním výskytu sociálních jevů a problémů ORP/okrese. Zjistí se relativní potřebnost 

kapacit služeb prevence v ORP/okrese.  

Výsledky by mohly být k dispozici koncem dubna 2014. 

- Setkávání okresních multidisciplinárních týmů ve složení: vedoucí OSV, zástupce samosprávy 

a koordinátor KPSS, měly by být stanoveny priority v oblasti sociálních služeb a stanovena 

minimální síť služeb, nastaveny možnosti spolupráce v rámci ORP a ujasněno financování. Na jaře 

r. 2014 budou MT týmy řešit služby sociální prevence, na podzim 2014 odborné sociální poradenství 

a na jaře 2015 služby sociální péče.   

Při rozhodování v rámci optimalizace bude možno přihlédnout také k výsledkům šetření 

inspekčních týmů pro kontrolu kvality sociálních služeb v JmK – 5 dvoučlenných týmů inspektorů 

kvality provede ve třech tříměsíčních etapách šetření v celkem 512 registrovaných sociálních 

službách (březen – květen 2014; září – listopad 2014; březen – květen 2015).  

V červnu 2014 by měly být k dispozici výsledky první kontrolní etapy.  

- Spolupráce s klíčovými partnery (ORP, MPSV) – financování služeb prevence v rámci dotačních 

řízení.  



NÁVRH PODÍLU NA FINANCOVÁNÍ SLUŽEB PREVENCE: 

OBCE 20% NÁKLADŮ   JmK 35% NÁKLADŮ   MPSV 45% NÁKLADŮ 

V současné době jsou na Kyjovsku financovány z IP JmK 4 služby sociální prevence s celkovými náklady 

4 459 336,- Kč/ročně. Pokud by mělo město Kyjov (případně obce Kyjovska) uhradit jejich náklady 

ve výši 20%, činilo by to celkem 891 867,- Kč. Pokud by se sečetly současné roční náklady všech služeb 

sociální prevence poskytované na Kyjovsku, činil by 20% podíl 2 962 325,- Kč (po odpočtu nákladů na 

služby s celorepublikovou působností – Terapeutická komunita a Program následné péče o.s. Krok by 

20% podíl činil cca 1 840 000,- Kč).  

 

Dne 17. března 2014 se sešli zástupci ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou (MT tým) – schůzka 

informativního charakteru. Na příští schůzce MT týmu (22. 5. 2014) již bude nutno sdělit priority 

v oblasti služeb prevence pro jednotlivé ORP a dohodnout možnosti spolupráce (které služby by mohly 

zajíždět do sousedícího ORP, případná „směna“ některých služeb, způsob spolufinancování 

„nadregionálních“ služeb).  

 

Počty služeb sociální prevence v jednotlivých okresech JmK (k 31. 7. 2013) 

Okres Služby sociální prevence 
Blansko 24 
Brno-město 95 
Brno-venkov 6 
Břeclav 11 
Hodonín 23 (z toho 11 zařazeno do IP, 41 úvazků 

s náklady cca 16 mil. Kč) 
Vyškov 11 
Znojmo 15 
Celkem 185 


