
Služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou 

poskytované na Bystřicku

a financování sociálních služeb



Oblastní charita Žďár nad Sázavou

• Organizační složka Diecézní charity Brno

• Působíme od roku 1993.

• Služby poskytujeme na území okresu Žďár nad 

Sázavou.
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Charitní pečovatelská služba

• Je určena seniorům a lidem 

se zdravotním postižením.

• Dojíždíme do 15 km 

od Bystřice nad Pernštejnem.

• Služba je uživatelem 

částečně hrazená.
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Domácí hospicová péče

• Služba poskytovaná lidem v terminálním stadiu 

života

• Tvoří ji sociální, zdravotní (ošetřovatelská, 

lékařská), duchovní, psychologická složka 

a péče o pozůstalé.

• Působí na území celého okresu. 

• Sociální služba je uživatelem 

částečně hrazená, ostatní služby 

jsou pro uživatele zdarma.
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Osobní asistence

• Služba pro osoby s dlouhodobým 

onemocněním nebo postižením 

od 3 let věku.

• Působí na celém okrese 

• Ždár nad Sázavou.

• Služba je poskytována 

nepřetržitě.

• Služba je uživatelem 

částečně hrazená.
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Rosa – denní stacionář

• Služba pro osoby s mentálním nebo 

kombinovaným postižením od 6 do 60 let.

• Zařízení je v Bystřici nad Pernštejnem.

• Uživatelé mohou využít svoz do stacionáře.

• Služba je uživatelem částečně hrazená.
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Sociálně aktivizační služba 

pro rodiny s dětmi

• Služba pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální 

situaci, které potřebují podporu při zvládání 

běžného života.

• Služba je poskytována na území okresu.

• Služba je poskytována pro uživatele zdarma.
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Klub v 9 – centrum služeb pro 

podporu duševního zdraví

• Služba pro osoby s duševním onemocněním nebo 

kombinací duševního onemocnění a lehkého 

mentálního postižení od 18 do 70 let.

• Ambulantní služba má pobočku v Bystřici nad 

Pernštejnem.

• Terénní služba působí 

po celém okrese.

• Služba je poskytována 

pro uživatele zdarma.
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Včela  - centrum aktivizačních 

služeb pro seniory

• Služba pro seniory, nabízející smysluplné využití  

volného času a aktivizaci.

• Je poskytována v Bystřici nad Pernštejnem.

• Služba je pro uživatele poskytována zdarma.
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Nadosah – nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež

• Služba pro děti a mládež od 10 do 20 let.

• Služba je poskytována v Bystřici nad 

Pernštejnem (ambulantní a terénní).

• Služba je poskytována pro uživatele zdarma.
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Další služby

• Kopretina  - centrum pro rodiče s dětmi 

– prorodinná služba v Bystřici nad Pernštejnem

• Centrum prevence – poskytování programů 

primární prevence 

ve školách na území okresu
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Přechod financování

• Od roku 2015 rozdělují finance z MPSV kraje.

• Od roku 2016 jsou sociální služby vnímány jako 

služby v obecně hospodářském zájmu financované 

vyrovnávací platbou.

• Sociální služby jsou poskytovány na základě 

pověření.

• Každá služba, která žádá o podporu z prostředků 

kraje  a MPSV musí být zahrnuta do 

Střednědobého plánu rozvoje  služeb v Kraji 

Vysočina.
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Vyrovnávací platba

• Jedná se o maximální výši veřejné podpory, kterou 

může poskytovatel sociální služby v obecném 

hospodářském zájmu získat na předem definovaný 

výkon (např. úvazek) poskytované sociální služby.

• Pro každý druh služby je stanoven vzorec výpočtu.
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Zdroje pro financování 

sociálních služeb

• Vyrovnávací platba – tvoří ji podíl MPSV, Kraje, 

obcí, ÚP a dalších veřejných zdrojů

• Platby od uživatelů (u služeb, 

které jsou ze zákona hrazené)

• Ostatní – sbírky, dary, úroky apod.
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Podíl obcí

Druh služby Stanovený podíl 

financování

Denní stacionáře 25%

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 30%

Odlehčovací služby terénní 15%

Osobní asistence 25%

Pečovatelská služba 40%

Sociální rehabilitace 5%

Sociálně aktivizační služby 20%
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Výpočet příspěvku obcí

• Podíl je vypočítán jako 

dané procento z veřejných zdrojů 

(vyrovnávací platby).

• Vycházíme z celkového objemu 

péče a podílu poskytnuté služby 

v dané obci.

• Na poskytnutý příspěvek je 

uzavřena veřejnoprávní smlouva.

• Poskytovateli je přeloženo 

vyúčtování.
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Pověření 

• Pověření o poskytování služeb v obecně 

hospodářském zájmu vydává na každou 

službu kraj.

• Obec může k tomuto pověření přistoupit na území 

své obce nebo vydat pověření vlastní.

• Přistoupení k pověření může být doplněno 

do smlouvy o příspěvku.
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 

A PODPORU NAŠICH SLUŽEB.
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