
RUKOVĚŤ PRO RODINYNA ŽIDLOCHOVICKU



Chráněné bydlení sv. Luisy v Rajhradě - jídelna© Chráněné bydlení sv. Luisy - Charita Rajhrad

Chráněné bydlení Nosislav  © Chráněné bydlení Nosislav - Diakonie ČCE - středisko v Brně|

Vánoční besídka © DPS Židlochovice | Pletení košíků © Domov Matky Rosy | 

Návštěva v Památníku písemnictví© Domov Matky Rosy 



Vážení občané,
do rukou se Vám dostává „Rukověť pro rodiny na Židlochovicku“, která by měla pomoci všem členům rodiny zorientovat se ve službách pro rodiny a v sociálních službách v našem regionu. Naleznete zde kontakty nejen na pos-kytovatele sociálních služeb, ale i instituce a organizace, které se zabývají prorodinnými opatřeními.
V úvodní části brožury najdete vysvětlené základní pojmy z oblasti rodinné politiky a sociálních služeb, následuje část, která se věnuje jednotlivým posky-tovatelům, organizacím a zařízením, včetně kontaktů na ně. V závěru jsou uvedeny i kontakty na subjekty, které nesídlí v našem regionu, ale jsou využívá-ny zdejšími klienty.
Věříme, že následující stránky přispějí k lepší informovanosti Vás, občanů, a že budou i dobrým pomocníkem těm, kteří hledají pomoc v těžké životní situaci.
Za pracovní skupinu pro rodinnou politiku a plánování sociálních služeb
Lenka BrázdováLucie KubalíkováJana Richterová

1



VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
RODINNÁ POLITIKA
Rodinná politika představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jedná se o politiku průřezovou, která se dotýká nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti (např. školství, volnočasové aktivity, sociální služby, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura).
Na druhou stranu však respektuje autonomii a schopnost rodin samostatně se rozhodovat. Rodinná politika je proto soustředěna na podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí a zasahování do vnitřního života rodin, rozdělení sociálních rolí v rodině atd. Měla by pamatovat na všechny vývojové fáze rodin (rodiny s malými dětmi, mládež, rodiny seniorů), stejně jako na jejich potřeby v běžných i obtížných a nestandardních situacích.
Rodinná politika není to stejné jako sociální politika; sociální politika řeší již potřebné, snaží se pomoci spoluobčanům, kteří se ocitli např. v tíživé životní situaci nebo mají specifické potřeby, kdežto rodinná politika cílí na zdravou rodinu, má tedy i preventiv-ní charakter. I přesto jsou však tyto dvě politiky úzce provázány.
 Základní cíle dle Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje pro období 2015 – 2019 jsou vymezeny následovně: podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, podpora harmonizace rodinného a profesního života, podpora utváření pro-rodinného klimatu, podpora zdravého životního stylu.
 Jak může obec dosáhnout těchto cílů a podpořit prorodinná opatření? propagace rodinné politiky, koordinace prorodinných aktivit, kulaté stoly, diskuze aktérů rodinné politiky (spolky, školy, zástupci obce atd.), podpora spolků, mateřských a rodinných center a dalších subjektů, kteří svoje aktivity cílí na rodinu, podpora příznivého veřejného prostoru (bezbariérovost, dětská hřiště, prostory pro sport, kulturu, vycházky, setkávání, zdravé životní prostředí atd.), podpora konkrétních akcí (mezigenerační soužití, aktivity pro otce a děti, dobré sousedské vztahy, prevence kriminality, dopravní a zdravotní výchova, kurzy finanční gramotnosti atd.), sladění pracovního a rodinného života (podpora mimoškolních aktivit, alterna-tivní formy péče o děti, flexibilní formy práce), pomoc rodinám v tísni (přesah do sociálních služeb, informovanost).
 Jaká je podpora prorodinných opatření ze strany Jihomoravského kraje? koncepční a metodická podpora obcím (při plánování prorodinných opatření, vzdělávání koordinátorů RP), každoroční dotace na prorodinná opatření (v rámci programů „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“, „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných 
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nestátními neziskovými  organizacemi”), ostatní dotace v oblasti RP („Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativ-ních forem péče o předškolní děti“), dotace z jiných oblastí (Vzdělávání, sport a volný čas - např. sportoviště, mimoškolní aktivity; Prevence a pořární ochrana - např. protidrogové aktivity, prevence kriminality, Škola podporující zdraví; Regionální rozvoj - např. infrastruktura cyklistické dopravy).
Přehled všech dotací JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/.

 Další možnosti finanční podpory: místní akční skupiny (v rámci Operačního programu Zaměstnanost lze financo-vat komunitní centra, sladění rodinného a pracovního života, alternativní formy péče o děti atd.) - na území Židlochovicka MAS Podbrněnsko (http://www.pod-brnensko.cz) a MAS Slavkovské bojiště (http://www.mas-slavkovskebojiste.cz), soutěž „Obec přátelská rodině” - výhra v soutěži je v podstatě formou dotace na prorodinná opatření (nutno mít schválenou koncepci RP a plán prorodin-ných aktivit), různé nadace (Nadace ČEZ - dětská hřiště, Nadace VIA - podpora komunitního života, Nadace Partnerství - veřejný prostor atd.).
 Přímá podpora rodin projekt „Rodinné pasy” - program na podporu rodin s dětmi, který běží od roku 2006, lze využít slevy a výhody (volnočasové aktivity, kultura, sport, nákupy...) - http://www.rodinnepasy.cz, projekt „Senior pasy” - analogie rodinných pasů (slevy a výhody pro seniory nad 55 let) - http://www.seniorpasy.cz.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální služby jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.
Cílem služeb bývá mimo jiné: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu, rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život, snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.
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Sociální služby zahrnují:
A) Sociální poradenstvíSociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace.

Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb.
Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba se poskytuje bezúplatně.

B) Služby sociální péče
 Osobní asistenceOsobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostře-dím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
 Pečovatelská službaPečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
 Tísňová péčeTísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrože-ní zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
 Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická službaPrůvodcovská a předčitatelská služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s porucha-mi komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
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 Podporované bydleníPodporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob a obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
 Odlehčovací službyOdlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
 Centra denních služebCentra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
 Stacionáře denní a týdenníStacionáře denní /týdenní poskytují ambulantní/ pobytové služby ve specializova-ném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazo-vání práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
 Domovy pro osoby se zdravotním postiženímTyto domovy poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se spole-čenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
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 Domovy pro senioryDomovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazová-ní práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
 Domovy se zvláštním režimemV domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demen-cí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specific-kým potřebám těchto osob.
 Chráněné bydleníChráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazo-vání práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
C) Služby sociální prevence
 Služby rané péčeSlužby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti a obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostřed-kování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
 Azylové domyAzylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepřízni-vé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.
 Domy na půl cestyDomy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředková-
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ní kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
 Kontaktní centraKontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohrože-nými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
 Telefonická krizová pomocSlužba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
 Telefonická krizová intervenceTelefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence. 
 Krizová pomocKrizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeu-tické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplat-ně.
 Nízkoprahová denní centraNízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) a poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně.
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládežNízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizo-vaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplat-ně.

7



 NoclehárnyNoclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanove-nou poskytovatelem.
 Služby následné péče a doléčovacíSlužby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návyko-vých látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiženímSociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávně-ných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 Terapeutické komunityTerapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společen-ským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
 Terénní programyTerénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vylouče-ných komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostřed-kování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

8



 Sociální rehabilitaceSociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.
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PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Státní sociální podpora – „sociální dávky“
Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
 Přídavek na dítěJe základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.
 Rodičovský příspěvekNárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
 Příspěvek na bydleníTouto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.
 PorodnéTouto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte, nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině.Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7náso-bek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.
 PohřebnéNa pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb 1) nezaopatřenému dítěti, nebo 2) osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.
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Pomoc v hmotné nouzi
Osoba v hmotné nouzi je tehdy, když osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
 Příspěvek na živobytíJe základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje podle počtu osob ve společné domácnosti a vyplácí se do výše životního minima těchto osob případně po odečtu jejich příjmů.
 Doplatek na bydleníDruhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny, a to včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.  
 Mimořádná okamžitá pomocJe poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit (např. při postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod., nedostatek příjmů na hrazení nákladů na vzdělání nezaopatřeného dítěte, při ohrožení sociálním vyloučením, na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby) a jejich celkové sociální poměry neumožňují zajištění těchto bezodkladných potřeb vlastními silami.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením”), a vyhláškou č. 388/2001 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.
Mezi tyto dávky se řadí:
 Příspěvek na mobilituNárok na příspěvek na mobilitu mají při splnění podmínek osoby, které jsou na území ČR hlášeny k trvalému pobytu a které zde mají bydliště a byl jim přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením. Výše dávky: 400 Kč měsíčně.Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:- těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo 
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- těžké sluchové postižení nebo - těžké zrakové postižení
 Příspěvek na zvláštní pomůckuTyto vady a postižení musí být charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a zdravotní stav osoby nesmí vylučovat přiznání tohoto příspěvku.
 Průkaz osoby se zdravotním postiženímNárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je upraven v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních život-ních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)  6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)  9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)  12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)  4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)  8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)  12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Podpora v nezaměstnanosti
Je upravena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpůrčí doba pro poskyto-vání podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání: do 50 let věku: 5 měsíců nad 50 let do 55 let věku: 8 měsíců nad 55 let věku: 11 měsíců
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Podpora v nezaměstnanosti činí: v prvních 2 měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůr-čí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměst-nání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání, nebo posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů)
Vyplácení výše uvedených dávek a příspěvků zajišťuje Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Židlochovice.
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Kontaktní osoba pozice, oddělení telefon e-mail
Ondřej Plhal ředitel pracoviště 950 105 400 Ondrej.Plhal@bo.mpsv.cz

Pavla Benáčková vedoucí oddělení 950 105 405 pavla.benackova@bo.mpsv.cz
Vlasta Měřínská odborný poradce 950 105 403 Vlasta.Merinska@bo.mpsv.cz
Marie Kabelková odborný poradce 950 105 402 Marie.Kabelkova@bo.mpsv.cz
Renata Matonohová odborný poradce 950 105 401 renata.matonohova@bo.mpsv.cz

Hana Teinerová vedoucí oddělení 950 105 532 Hana.Teinerova@bo.mpsv.cz
Bohumila Slámová sociální pracovník - HN 950 105 539 bohumila.slamova@bo.mpsv.cz
Lenka Musilová sociální pracovník - HN 950 105 536 lenka.musilova@bo.mpsv.cz
Kateřina Sedláčková sociální pracovník - PnP 950 105 537 katerina.sedlackova@bo.mpsv.cz
Žaneta Minaříková sociální pracovník - DOZP 950 105 407 zaneta.minarikova@bo.mpsv.cz
Renata Heinrichová sociální pracovník - HN 950 105 539 renata.heinrichova@bo.mpsv.cz
Kateřina Zoufalá sociální pracovník - PnP 950 105 535 katerina.zoufala@bo.mpsv.cz
Michaela Forejtková pracovník dávek DOZP 950 105 538 michaela.forejtkova@bo.mpsv.cz

Veronika Franková vedoucí oddělení 950 105 533 veronika.frankova@bo.mpsv.cz
Jiřina Horňáková pracovník dávek SSP a DPP 950 105 531 Jirina.Hornakova@bo.mpsv.cz
Veronika Ondráčková pracovník dávek SSP a DPP 950 105 534 veronika.ondrackova@bo.mpsv.cz
Ivana Oblezarová pracovník dávek SSP a DPP 950 105 406 ivana.oblezarova@bo.mpsv.cz

Oddělení zaměstnanosti

Oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením (HN, PnP, DOZP)

Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče (SSP a DPP)



Důchodové zabezpečení
O dávkách důchodového pojištění rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Žádosti o důchody sepisují místně příslušné okresní/místní správy sociálního zabezpečení.
Důchody z českého důchodového pojištění jsou: řádné i předčasné důchody starobní (nárok na starobní důchod má pojištěnec, jestliže dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění), invalidní (nárok na invalidní důchod má občan, pokud je invalidní a získal potřeb-nou dobu pojištění), vdovské, vdovecké a sirotčí (tzv. pozůstalostní důchody; náleží v případě, že zemře manžel, či manželka, nebo rodiče a tito získali potřebnou dobu pojištění nebo byli poživatelé důchodu).
Pro občany z regionu Židlochovic příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov, Kounicova 14. Zde jsou zajišťovány: výplata nemocenských dávek (je-li občan zaměstnán u malé organizace, popří-padě je osobou vykonávající samostatnou výdělečnou činnost), podávání žádostí o výplatu důchodů: starobního, invalidního (částečný, plný), pozůstalostního (vdovský, vdovecký a sirotčí), posudková činnost pro účely důchodového pojištění
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Zdravotní pojištění
Každý občan je přihlášen k příslušné zdravotní pojišťovně, kam je povinen hlásit veškeré události a změny, které mají vliv na poskytování a úhradu pojistného.V Židlochovicích je zastoupena Všeobecná zdravotní pojišťovna Brno – venkov, úřadovna Židlochovice: Nám. Míru 149, 667 01 Židlochovice, tel.: 952 236 111, otevře-no pouze ve čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00.Dále je zde zastoupena Česká průmyslová pojišťovna na adrese Židlochovice, Masarykova 116, tel.: 547 214 017, otevřeno pouze v úterý 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu ORP Židlochovice zajišťuje sociální práci, sociálně-právní ochranu dětí (SPOD), sociální poradenství.
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jméno funkce telefon e-mail
547 427 331
739 392 914
547 427 332
739 328 310
547 427 339
604 290 307

Dagmar Cigánková náhradní rodinná péče 739 243 583 dagmar.cigankova@zidlochovice.cz
Jan Badal parkovací průkazy,

pěstounská péče 547 427 335 jan.badal@zidlochovice.cz
547 427 336
739 328 308
547 427 334
604 290 309
547 427 337
739 328 309

Dagmar Špunarová SPOD dagmar.spunarova@zidlochovice.cz

Sandra Latini SPOD sandra.latini@zidlochovice.cz

Sylva Hleli kurátor pro mládež sylva.hleli@zidlochovice.cz

Veronika Nováková SPOD veronika.novakova@zidlochovice.cz

Iva Tycová vedoucí odboru, sociální
poradenství iva.tycova@zidlochovice.cz

Hana Zajícová sociální kurátor, sociální
poradenství hana.zajicova@zidlochovice.cz



PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEBPŮSOBÍCÍCH NA ŽIDLOCHOVICKU
Následující sociální služby jsou provozovány v rámci ORP Židlochovice. Jsou rozděleny do skupin: služby péče, služby prevence a sociální poradenství.
A) Služby sociální péče
 Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa – Charita Rajhradadresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhradkontakt: Marie Konzalovámarie.konzalova@rajhrad.charita.cz737 230 774, 547 232 223web: http://rajhrad.charita.cz/dum-lecby-bolesti-s-hospicem-sv-josefa1/zřizovatel/poskytovatel: Oblastní charita Rajhradposkytované služby: terminální paliativní péče, rozšířená paliativní péče; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmí-nek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosticílové skupiny: nemocní v závěru života, jejich blízcí; senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postiže-ním, osoby (pre)terminálně nemocnékapacita: 50 lůžek
 Domov Matky Rosy Rajhradadresa: Odbojářů 324, 664 61 Rajhradkontakt: Marie Kozákováreditel@domaro.cztel.: 547 232 535web: http://domaro.czposkytované služby: domov pro seniorycílová skupina: příjemci důchodu, kteří pro trvalé změny zdravotní-ho stavu potřebují částečnou nebo komplexní ošetřovatelskou péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.kapacita: 40 lůžek
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 Charitní pečovatelská službaadresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhradkontakt: Eva Lenochováeva.lenochova@rajhrad.charita.cztel.: 731 124 470web: http://rajhrad.charita.cz/charitni-pecovatelska-sluzbaposkytované služby: půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek, péče o občany, kteří si nemohou samostatně zajistit nutné sociální úkony, terénní službacílová skupina: uživatelé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osobykapacita: okamžitá kapacita 5 klientů za den
 Chráněné bydlení Nosislavadresa: Vinohradská 486, 691 64 Nosislavkontakt: brno@diakonie.cztel.: 549 242 279, 775 747 280nosislav@evangnet.cztel.: 530 330 074, 739 244 754nosislav@diakonie.czweb: http://nosislav.diakonie.cz/projekt-chraneneho-bydlenihttp://www.brno.diakonie.czhttp://nosislav.diakonie.czposkytované služby: chráněné bydlenícílová skupina: osoby se zdravotním postižením nad 40 let (včetně seniorů)kapacita: 11 lůžek
 Chráněné bydlení sv. Luisy Rajhradadresa: Jiráskova 1014, 664 61 Rajhradkontakt: Radka Pazderkováradka.pazderkova@rajhrad.charita.cztel.: 736 529 322web: http://rajhrad.charita.cz/chranene-bydleni-sv-luisy/kontatky/poskytované služby: chráněné bydlenícílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby s demencíkapacita: 20 lůžek
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 Pečovatelská služba Židlochoviceadresa: Masarykova 115, 667 01 Židlochovicekontakt: Lenka Brázdovábrazdova@zidlochovice.cztel.: 547 238 578, 604 290 417web: http://www.zidlochovice.cz/cs/sluzby/pecovatel-ska-sluzba-zidlochoviceposkytované služby: pečovatelská službacílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osobykapacita: 150 klientů/rok
 Villa Martha (domov se zvláštním režimem)adresa: Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brnakontakt: Alena Daničkovávm.hrusovany@volny.cztel.: 547 214 759web: http://www.betanie.eu/martha.htmlposkytované služby: domov pro seniory cílová skupina: senioři od 65 let a invalidní důchodci s Alzheime-rovou chorobou, chronickým duševním onemocně-ním a ostatními typy demencíkapacita: 20 lůžek

B) Služby sociální prevence
 DOTYK II, o.p.s.adresa: Vysoké Popovice 253, 664 84kontakt: Josef Svobodareditel@dotyk2.cztel.: 603 865 226web: http://www.dotyk2.czposkytované služby: sociální rehabilitace, raná péčecílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s psychotickými nebo afektivními porucha-mi) ve věku 16 – 64 let, osoby se zdravotním postiže-ním (děti s poruchami autistického spektra) do 7 let věkukapacita: sociální rehabilitace 40 uživatelů, raná péče 42 uživatelů za celý JMK (v našem ORP plán na rok 2016 – 1 klient)
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 Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATAadresa: Komenského 38, 667 01 Židlochovicekontakt: Lukáš Gryclukas.gryc@rajhrad.charita.czvata.zidlochovice@rajhrad.charita.cztel.:734 435 138, 739 389 264web: http://rahrad.charita.cz/nizkoprahove-centrum-pro-deti-a-mladez-vataposkytované služby: sociální prevence, sociálně aktivizační službycílová skupina: děti a mládež 11 až 26 letkapacita: 136 klientů za rok ambulantní služby,136 klientů za rok terénní služby
 Poradna rané péče DOREAadresa: ústředí: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšínporadna:  Kamenná 21, 639 00 Brnokontakt: Libuše VojtkováI.vojtkova@dorea.cztel.: 734 643 234web: http://www.dorea.czhttp://www.slezskadiakonie.czposkytované služby: raná péčecílová skupina: rodiny s dětmi se zdravotním postižením a ohrože-ným psychomotorickým vývojemkapacita: 60 rodin z celého JMK, na území ORP Židlochovice 2 rodiny
 Rodinná pohodaadresa: Morávkova 305/35, 682 01 Vyškovkontakt: Jana Kubalákovárodinna.pohoda@centrum.cztel.: 605 473 698web: http://rodinnapohoda.wgz.czposkytované služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP, možnost využití rané péčecílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postiženímkapacita: trénování paměti 20 klientů/rok
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 Středisko rané péče SPRP Brnoadresa: Nerudova 7, Brno 602 00kontakt: Karla Němcovávedouci.brno@ranapece.czbrno@ranapece.cztel.: 777 234 034web: http://www.ranapece.czposkytované služby: raná péčecílová skupina: rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let, rodina s dítětem s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let.kapacita: 75 JMK/ 5 ORP Židlochovice
 Svaz tělesně postižených, okresní organizace Brno – venkovadresa: Obilní trh 5, 602 00 Brnokontakt: Jana Mikulicovásvaztpbrno.venkov@seznam.cztel.: 532 238 451poskytované služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, základní sociální pora-denstvícílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
 Tyfloservisadresa: Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praharegionální středisko: Kamenomlýnská 124/2, Pisárky, 603 00 Brnokontakt: Petr Karásekkarasek@tyfloservis.cztel.: 608 572 335web: http://www.tyfloservis.czposkytované služby: sociální rehabilitace (pro zrakově postižené), výběr vhodných pomůcek a nácvik práce s nimi, nácvik dovedností v místě bydliště, sebeobsluha, prostoro-vá orientace a samostatný pohyb, čtení a psaní Braillova písma, psaní na klávesnici, vlastnoruční podpis cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postiženímkapacita: ambulantní  4, terénní 3 (denní kapacita služby)

20



C) Sociální poradenství
 Odborné sociální poradenství – charita Rajhradadresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhradkontakt: Marie Konzalovámarie.konzalova@charita.rajhrad.cztel.: 737 230 774, 547 232 223web: http://rajhrad.charita.cz/dum-lecby-bolesti-s-hospicem-sv-josefa1poskytované služby: poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie, pomoc při uplatňo-vání práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředímcílová skupina: není specifikovánakapacita: 500 klientů za rok
 Persefonaadresa: Jiráskova 8, 602 00 Brno (sídlo)Dům s pečovatelskou službou, Masarykova 115, 667 01 Židlochovice (poradna - konzultace jsou zde realizovány pouze na základě předchozího telefo-nického nebo emailového objednání).kontakt: Iveta Urbánkováiurbanova@persefona.czporadna@persefona.cztel.: 737 834 345, 545 245 996web: http://www.persefona.czposkytované služby: odborné sociální, právní a psychologické poraden-ství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Služby jsou poskytovány osobám starším 18 let, ženám i mužům.cílová skupina: oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starší 18 let (nebo osoby blízké, které se obětem snaží pomoci)kapacita: cca 3 klienti měsíčně ze správního obvodu ORP Židlochovice na poradenském místě v Židlochovi-cích
Základní sociální poradenství je povinen zabezpečit každý poskytovatel sociální služby. Lze se obrátit i na odbor sociálních věcí MěÚ Židlochovice (kontakty viz předchozí kapitola).

Ostatní zařízeníV následující části jsou uvedeny organizace a instituce, které poskytují příbuzné služby, avšak nejsou registrovány v Registru sociálních služeb. Jedná se o soukromá zařízení, sociální bydlení zřízené obcí, mateřská a rodinná centra apod.
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 Akátový dům Rajhradadresa: Městečko 52, 4664 61 Rajhradkontakt: info@senbydleni.cztel.: 776 479 455 (vedoucí)797 970 363 (vedoucí pečovatelka)web: http://www.senbydleni.cz/akatovy-dumposkytované služby: služby zajišťují organizace registrované v registru sociálních služebcílová skupina: senioři, osoby se sníženou schopností pohybu 
 Dům s chráněnými byty Blučinaadresa:  Na Lázních 696, 664 56 Blučinakontakt: Markéta Jedličkovájedlickova@blucina.cztel.: 547 235 306poskytované služby: dům pro nízkopříjmové osoby, možnost dovážky obědůcílová skupina: nízkopříjmové osobykapacita: 24 bytů
 Dům s pečovatelskou službou Žabčiceadresa: Unkovická 533, 664 63 Žabčicekontakt: Ivana Pospíšilovádps.zabcice@seznam.cztel.: 547 234 442web: http://www.zabcice.cz/obec/dumspec.htmposkytované služby: služby poskytuje peč. služba, která na místo dojíždícílová skupina: seniořikapacita: 25 bytů
 Senior park Medlovadresa: Medlov 280, 664 66 Medlovkontakt: Bohdana Liškovápenzion.medlov@senior-park.cztel.: 777 814 461web: http://www.senior-park.cz/medlov-u-brnaposkytované služby: služby zajišťuje Pečovatelská služba Židlochovicecílová skupina: senioři, osoby se sníženou schopností pohybu kapacita: 40 bytů
 Mateřské centrum Robátkoadresa: Nádražní 232 667 01 Židlochovicekontakt: Miroslava Šenkyříkováinfo@mcrobatko.czweb: http://www.mcrobatko.czposkytované služby: aktivity pro rodiče s dětmi, které napomáhají zmírňovat izolaci rodičů s malými dětmi, klub pro rodiče s dětmi s Dawnovým syndromem
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 Rodinné centrum Na Myšákuadresa: Těšany 139, 664 54 Těšanykontakt: Radka Sigmundovárcnamysaku@seznam.cztel.: 606 900 177web: http://www.rcnamysaku.czposkytované služby: aktivity pro rodiče s dětmi
 Mateřské centrum Nosislávekadresa: Masarykova 137, 691 64 Nosislavkontakt: Iva Květonovákvetonova@gmail.comtel.: 734 857 003web: http://nosislav.evangnet.cz/materske-centrum-nosislavekposkytované služby: aktivity pro rodiny s dětmi
 Kalamajka Rajhradadresa: Havlíčkova 452a, 664 61 Rajhradkontakt: kalamajka.rajhrad@email.czweb: http://kalamajka.webnode.czhttp://sk-rajhrad.webnode.czposkytované služby: aktivity pro rodiny s dětmi
 Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brnoadresa: Jiráskova 1014, Rajhradkontakt: Mária Durkáčovámaria.durkacova@rajhrad.charita.cztel.: 736 529 319web: http://rajhrad.charita.cz/dobrovolnictviposkytované služby: dobrovolníci poskytují společnost zejména pacien-tům hospice (čtení, procházky, drobný nákup…), pomáhají s administrativní činností a podílejí se na jednorázových akcích (Tříkrálová sbírka, spole-čenské akce, pomoc při živelních pohromách)
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ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ SENIORYA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
 Spolek zdravotně postižených Brněnska - Židlochovickaobce: Židlochovice, Vojkovice, Holasice, Nosislav, Hrušovany, Unkovice, Žabčice, Přísnotice, Medlov, Bratčice, Ledce, Malešovice, Němčičky), kontakt: Jana Klobásová, tel. 731 103 286 
 Svaz tělesně postižených Brno-venkovkontakt: Jana Mikulicovásvaztpbrno-venkov@seznam.cztel.: 724 092 941 
 Klub seniorů Hrušovany u Brnakontakt: Stanislav Pospíšiltel.: 737 152 482
 Sdružení aktivních seniorů Vojkovicekontakt: Radoslava Kubátovátel.: 702 656 358
 Klub důchodců Opatovicekontakt: Ludmila Palečkovápalcova53@seznam.cztel.: 724 814 409
 Klub důchodců a invalidů Rajhradicekontakt: Marie Měřínská
 Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnska - Blučinakontakt: Libuše Janovskátel.: 728 736 802
 Komise pro občanské záležitosti RM Židlochovicekontakt: Radmila Kafkovátel.: 547 426 031
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POBYTOVÉ SLUŽBY V ŠIRŠÍM OKOLÍ ŽIDLOCHOVICKA
 Penzion s pečovatelskou službou (penzion) Újezd u Brnaadresa: Štefánikova 960, 664 53 Újezd u Brna kontakt: P. Zrzavázrzava@ujezdubrna.cztel.: 544 224 218, 544 224 336, 725 171 859web: http://www.ujezdubrna.cz/zivot-ve-meste/o-meste/socialni-zarizeni/dum-s-pecovatelskou-sluzbou-penzioncharakter zařízení: ubytování hotelového typu, byty se samostatným vchodem a sociálním zařízením, garsoniéry pro  ednotlivce a byty 1+1 pro manželské páry.služby: pečovatelská služba
 Dům s pečovatelskou službou „Na Rychmanově“adresa: Rybářská ulice 1001, 664 53 Újezd u Brnakontakt: P. Zrzavázrzava@ujezdubrna.cztel.: 544 224 218, 544 224 336, 725 171 859web: http://www.ujezdubrna.cz/zivot-ve-meste/o-meste/socialni-zarizeni/dum-s-pecovatelskou-sluzbou-na-rychmanovecharakter zařízení: bezbariérové ubytování – byty se samostatným vchodem a sociálním zařízením, garsoniéry pro jednotlivce a byty 1+1 pro manželské páry.služby: pečovatelská služba
 Domov pro seniory Sokolniceadresa: Zámecká 57, 664 52 Sokolnicekontakt: Petr Nováčekreditel@domovsokolnice.cztel.: 544 423 151, 544 224 438, 544 423 150web: http://www.ddsokolnice.czcharakter zařízení: Poskytování pobytových služeb osobám důchodo-vého věku se sníženou soběstačností v oddělení Domova pro seniory, v oddělení se zvláštním režimem osobám se sníženou nebo pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností, jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravi-delnou pomoc jiné osoby.služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimemkapacita: domov pro seniory 60 lůžek, domov se zvl. režimem 60 lůžek
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 Domov pro seniory Zastávka u Brnaadresa: Sportovní 432, 664 84 Zastávka u Brnakontakt: dszastavka.burianek@seznam.cztel.: 546 418 811, 546 418 815, ředitel 725 487 370web: http://ddzastavka.unas.czcharakter zařízení: poskytování ubytovacích služeb osobám důchodo-vého věku se sníženou soběstačností.služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
 Domov pro seniory Předklášteříadresa: Šikulova 1438, 666 02 Předkláštěří kontakt: T. Francreditel@domovpredklasteri.cztel.: 549 439 611, 549 439 612web: http://www.domovpredklasteri.czcharakter zařízení: poskytování ubytovacích služeb osobám důchodo-vého věku se sníženou soběstačností.služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
 Rodinná pohoda, o.s. – odlehčovací službaadresa: Morávkova 33, 682 01 Vyškovkontakt: Jana Kubalákovárodinna.pohoda@centrum.cztel.: 605 473 698web: http://rodinnapohoda.wgz.cz/sluzby/odlehcova-ci-sluzbycharakter zařízení: odlehčovací služba pobytová – pro uživatele s fyzickým a mentálním postižením, chronickým, sluchovým či zrakovým postižením, kombinovaným zdravotním handicapem bez ohledu na věkslužby: odlehčovací služba
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ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

 Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa – Charita Rajhradadresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhradkontakt: Marie Konzalovámarie.konzalova@rajhrad.charita.cztel.: 737 230 774, 547 232 223web: http://rajhrad.charita.cz/dum-lecby-bolesti-s-hospicem-sv-josefa1Zařízení poskytuje celostní péči pacientům všech věkových skupin, kteří trpí chronickou bolestí různého původu, a paliativní péči pacientům, kterým již nelze zajistit vyléčení. 
 Charitní ošetřovatelská službaadresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhradkontakt: Jana Minaříkovájana.minarikova@rajhrad.charita.cztel.: 737 220 084web: http://rajhrad.charita.cz/charitni-osetrovatelska-sluzba/kontaktCharitní ošetřovatelská služba pečuje o těžce nemocné v jejich domácím prostředí. Péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry dle předpisu ošetřujícího lékaře, možnost zapůjčení zdravotních pomůcek. Ošetřovatelská služba vyjede za pacientem domů a zajistí ošetření bez nutnosti hospitalizace.

Zdravotnické zařízení Kontakt
Brněnská 716/41, Hustopeče všední dny 15:30 - 7:00
tel. 519 407 310 víkendy, svátky nepřetržitě
Ponávka 6, Brno všední dny 17:00 - 7:00
tel. 545 538 538 víkendy, svátky nepřetržitě
Ponávka 6, Brno všední dny 17:00 - 7:00
tel. 545 538 421 víkendy, svátky nepřetržitě
Černopolní 9, Brno všední dny 15:30 - 7:00
tel. 532 234 935 víkendy, svátky nepřetržitě
Koliště 47, Brno všední dny nepřetržitě
tel. 545 424 811 víkendy, svátky nepřetržitě

Ordinační hodiny
LSPP Hustopeče

LSPP Úrazová nemocnice Brno

Zubní pohotovost

Dětská pohotovost

Lékárenská pohotovostní služba
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 Domácí ošetřovatelská péčeadresa: Revoluční 466, 664 53 Újezd u Brnakontakt: Martina Matějkovádp.matejkova@seznam.cztel.: 724 175 955, 544 224 893Služby ošetřovatelské zdravotní péče jsou poskytovány těžce nemocným v jejich domácím prostředí v obcích: Těšany, Nesvačilka, Moutnice, Měnín, Žatčany, Telnice, Sokolnice, Újezd u Brna. Péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry dle předpisu ošetřujícího lékaře, možnost zapůjčení zdravotních pomůcek.
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