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PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 
 
 
Zápis ze setkání 
 
Termín konání:   středa 20. 3. 2019 
Časové rozvržení:   13:30 – 16:30 
Místo konání:   Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, zasedací místnost 
 
PROGRAM: 

 

1) Úvod 

 

2) Stanovení a odsouhlasení priorit a opatření pro cílovou skupinu Osoby se smyslovým 

postižením na období 2020 - 2022 

 

3) Závěr 

 

 
ad 1.   Úvod 
 
Koordinátor komunitního plánování R. Janík přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem 

setkání. Ze setkání v lednu a v únoru vzešel pracovní návrh rozvojových potřeb a problematických 

oblastí. Navrhovaná opatření nemusí být pouze o rozvoji, ale také o zkvalitňování služby, spolupráci 

apod. U rozvojových opatření bude nutné ze strany realizátorů uvést argumenty a popsat potřebnost, 

konkretizovat počty úvazků, lůžek apod. Podmínkou schválení opatření je jeho konkrétní realizátor. 

Nebude-li u některého z navržených opatření realizátor, bude dané téma přesunuto do přesahových 

oblastí. Po schválení návrhu již nebude možné opatření či realizátory přidávat. Naopak bude možné, 

aby nahlášený realizátor od opatření ustoupil. Pokud služba rozvoj či zkvalitňování neplánuje a nebude 

tak realizátorem žádného opatření, bude se na ni vztahovat systémová priorita Zachování stávající 

Základní sítě sociálních služeb (v rozsahu stávajících kapacit) pro jednotlivé cílové skupiny a jejího 

udržitelného financování. Součástí 6. KP budou také průřezové oblasti, tedy témata, která se dotýkají 

všech nebo několika cílových skupin (např. problematika dostupného bydlení apod.). V komunitním 

plánu budou zpracovány potřeby v oblasti sociálních služeb v rámci města Brna, a to bez ohledu na 

nastavení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 – 

2020. Aktuálně připravovaný komunitní plán města Brna na období let 2020 – 2022 bude mimo jiné 

sloužit také jako podklad při tvorbě nového SPRSS JMK na období let 2021 – 2023. Na základě 

schváleného KP bude jednáno s JMK ohledně zařazení rozvojových priorit města do nového SPRSS 

JMK. Některé organizace a jejich služby se prolínají do více cílových skupin. Bude důležité, aby byl 

rozvoj, např. počty úvazků, uveden (popsán) jen pod jednou cílovou (pracovní) skupinou. U ostatních 

cílových (pracovních) skupin pak bude na dané opatření odkázáno.  

 

ad 2.  Stanovení a odsouhlasení priorit a opatření pro cílovou skupinu Osoby se smyslovým 

postižením na období 2020 - 2022  

Koordinátor komunitního plánování řekl, že organizace by měly na tomto setkání sdělit svoji 
představu o rozvoji služby (počty lůžek a úvazků). Pokud některá organizace neplánuje žádný rozvoj, 
bude se jí týkat systémová priorita zachování stávajících služeb.  
 
Pro začátek byla zmíněna pečovatelská služba a osobní asistence s tím, že u těchto služeb je vysoká 
potřeba navýšení úvazků. 
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Koordinátor komunitního plánování vyzval zástupce jednotlivých pečovatelských služeb, aby se 
vyjádřili k představě o rozvoji služby v letech 2020 – 2022. 
 
Židovská obec, Agentura JAS. Organizace plánuje navýšení kapacity o 3 úvazky. 
 
Pečovatelská služba Brno – Střed. V pečovatelské službě by se jednalo o navýšení o 3 úvazky, 
v centru denních služeb o 0,2 úvazku.  
 
Pečovatelská služba Brno – Bystrc. Organizace plánuje navýšit počet úvazků v pečovatelské službě 
celkem o 2, dále plánuje rozšíření odlehčovací služby o terénní a ambulantní formu, tzn. 7 úvazků. 
V pobytové formě odlehčovací služby plánuje navýšení o 2 úvazky.  
 
Pečovatelská služba Brno – Žabovřesky. Navýšení by se týkalo terénní pečovatelské služby o 2,8 
úvazku, u centra denních služeb by se jednalo o navýšení o 0,2 úvazku.   
 
Pečovatelská služba Brno – Sever. Organizace plánuje navýšení o 3 úvazky.  
 
Pečovatelská služba Brno – Židenice. Organizace plánuje navýšení o 3 úvazky u pečovatelské 
služby, navýšení úvazků u centra denních služeb o 1 úvazek, navýšení u odlehčovací služby pobytové 
o 2 úvazky.  
 
Pečovatelská služba Brno – Královo Pole. Organizace plánuje navýšit úvazky v pečovatelské službě 
o 3, v denním stacionáři o 1 úvazek a v odlehčovací službě také o 1 úvazek. V příštím roce se bude 
rekonstruovat budova, ve které sídlí denní stacionář. Budou zde vybudovány bezbariérové koupelny a 
evakuační výtah. Provoz denního stacionáře bude na půl roku omezen. Kapacita denního stacionáře je 
10 klientů, tato kapacita by mohla být rozšířena. V budově, která se bude rekonstruovat sídlí kromě 
denního stacionáře i odlehčovací služba s kapacitou 12 lůžek. 
 
Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. Navýšení by se týkalo 2 úvazků u pečovatelské služby a 2 lůžek u 
pobytové odlehčovací služby.  
 
Generace Care z. ú. Organizace plánuje navýšení o 1,95 úvazků na celkový počet 11 úvazků z důvodu 
nárůstu poptávky.  
 
Naděje. Organizace plánuje rozvoj pečovatelské služby o 1 úvazek z důvodu nárůstu poptávky. 
 
Diakonie ČCE – středisko v Brně. Organizace plánuje rozvoj pečovatelské služby o 3 úvazky a centra 
denních služeb o 0,5 úvazku.  
 
Církevní střední zdravotnická škola, s. r. o. Organizace plánuje rozvoj osobní asistence o 5 úvazků 
z důvodu náročnosti klientů a jejich zhoršeného zdravotního stavu. Narůstá také počet večerních služeb, 
organizace má problémy kapacitně nárůst poptávky zvládnout. Organizace poskytuje také terénní 
odlehčovací službu, která však není zařazena do základní sítě soc. služeb. V případě navýšení osobní 
asistence o 6 úvazků, by mohla být zrušena terénní odlehčovací služba.  
 
Hospic sv. Alžběty o. p. s. Navýšení by se týkalo 1,5 úvazků u terénní odlehčovací služby. Organizace 
plánuje realizovat v roce 2022 nebo 2023 pobytovou odlehčovací službu, která je zařazena do dočasné 
krajské sítě.   
 
Hewer, z. s. Organizace plánuje navýšení úvazků v osobní asistenci o 14. 
 
Maltézská pomoc, o. p. s. Z důvodů navýšení poptávky plánuje organizace navýšit počet úvazků o 8.   
 
Koordinátor komunitního plánování sdělil, že je nutné zjistit reálnou potřebu organizací pro navýšení 
úvazků, ale také je nutné deklarovanou potřebnost relevantně doložit.  
 
Domov pro mne, z. s. Organizace plánuje navýšit úvazky v osobní asistenci o 5,5 až 7 úvazků.   
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Vinetron, s. r. o. Společnost plánuje v Medlánkách vystavět nové zařízení, ve kterém bude poskytovat 
pobytovou odlehčovací službu s kapacitou 60 lůžek, dále službu denního stacionáře pro 35 klientů, kde 
počítá se 12 úvazky. Poskytovat bude i pečovatelskou službu rovněž se 12 úvazky. V březnu společnost 
začíná stavět domov se zvláštním režimem v Ivančicích.  
Jednatel organizace oznámil, že bude založena nová společnost, která bude výstavbu domova 
realizovat (pozn.: nový název organizace je Provozovna Medlánky, IČO: 080 35 181). 
 
Koordinátor komunitního plánování reagoval s tím, že v Brně dlouhodobě chybí bezbariérová 
odlehčovací služba. Zeptal se zástupců organizací, jaká je poptávka a jaké množství klientů musí 
odmítat.  
 
Sanus Brno, z. s. Organizace provozuje pobytovou odlehčovací službu v Bílovicích nad Svitavou, 
kapacita zařízení je 18 lůžek, z toho jsou 2/3 brněnských klientů. Většina klientů má III. a IV. stupeň 
PnP. Na službu je pořadník.   
 
Pečovatelská služba Brno – Bystrc. V pobytové odlehčovací službu mělo v loňském roce 9 klientů IV. 
stupeň PnP, 6 klientů III. stupeň PnP. Službu musela odmítnout 6 ležících klientů. V letošním roce zatím 
musela odmítnout klienty dva. Každý týden odmítá 1 klienta z důvodu imobility. Odkazují klienty na jiné 
služby, např. Pečovatelskou službu Brno – Královo Pole.   
 
Koordinátor komunitního plánování reagoval s tím, že organizace Vinetron, s. r. o. plánuje vystavět 
zařízení o velké kapacitě, proto musí být dobře podložena poptávka po službě.   
 
Vinetron, s. r. o. Stavba bude dvoupatrová se 60 lůžky a zahradou. Každé patro bude rozděleno na 
dvě oddělení. Z ekonomických důvodů je zařízení plánováno jako velkokapacitní. Pokoje budou 
maximálně dvoulůžkové s rozlohou 29 metrů čtverečních.  
 
Koordinátor komunitního plánování sdělil, že ideální je sice malokapacitní zařízení, ale poptávka po 
této službě je dlouhodobě tak velká, že je potřeba přihlédnout ke stávající situaci ve městě Brně. Ve 
stávajících zařízeních poskytujících odlehčovací služby není prostor na bezbariérovou úpravu a nikdo 
jiný nepřichází s alternativním řešením. Zeptal se přítomných zástupců organizací, zda někdo plánuje 
zřídit pobytovou odlehčovací službu. Je žádoucí tuto službu v Brně zásadně posílit, brněnští klienti za 
ní musí dojíždět mimo území města (např. do Bílovic nad Svitavou, kde pobytové odlehčovací služby 
poskytuje organizace Sanus Brno, z. s.  
 
Sanus Brno, z. s. Organizace uvedla, že její cílovou skupinou jsou senioři i osoby se zdravotním 
postižením.   
 
Pečovatelská služba Brno – Židenice. Organizace by chtěla navýšit pobytovou odlehčovací službu o 
1 úvazek.   
 
Pečovatelská služba Brno – Královo Pole. Organizace uvedla, že v případě změny struktury klientů 
(navýšení počtu klientů se III. a IV. stupněm PnP), by požadovala navýšení počtu úvazků u odlehčovací 
služby.  
 
Pečovatelská služba Brno – Židenice. Pobytová odlehčovací služba má kapacitu 15 klientů ve 
trojlůžkových pokojích bez samostatné koupelny. Pokud bude nutná koupelna u každého pokoje, bude 
muset být snížena kapacita. V tom případě nebude nutné navyšovat úvazky v přímé péči.   
 
Koordinátor komunitního plánování dále vyzval zástupce pobytových zařízení pro seniory, aby 
vyjádřili svoje požadavky na rozvoj. 
 
Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace. Organizace uvedla, že ve skutečnosti 
má 29,2 úvazků v přímé péči, které neodpovídají Základní síti soc. služeb JMK. Organizace by úvazky 
ráda navýšila na 31,2. V současné době v domově probíhá přestavba koupelen na bezbariérové, tato 
rekonstrukce probíhá postupně za normálního provozu rychlostí 5 koupelen ročně. Kapacita zařízení je 
70 lůžek.  
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Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace. Domov má kapacitu 69 lůžek. Počet úvazků 
v přímé péči 23, organizace by potřebovala navýšit o 5 úvazků na celkových 28 úvazků.  
 
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace. Domov má kapacitu 70 lůžek, která 
zůstane zachována. Počet úvazků ve skutečnosti neodpovídá počtu úvazků v Základní síti soc. služeb 
JMK. Organizace plánuje navýšit úvazky v přímé péči o 4,05 na celkových 26,25. Do budoucna je 
plánována rekonstrukce budovy (zateplení, výměna oken, nová střecha).   
 
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace. Kapacita domova 119 lůžek zůstane 
zachována. V letech 2020/21 bude probíhat výstavba evakuačního výtahu. Po této úpravě bude snížena 
kapacita na cca 100 lůžek. Dále je plánována přístavba samostatného pavilonu, kdy dojde k rozšíření 
prostor, které budou využívány k aktivizačním činnostem. Tato stavební úprava nebude mít vliv na 
kapacitu. Co se týče navýšení úvazků, organizace by ráda navýšila úvazky do roku 2022 o 3-5 úvazků.  
 
Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace. V Základní síti soc. služeb JMK má 
organizace 42,9 úvazků, které by ráda navýšila na 56,9. Je naplánována rekonstrukce budovy a její 
zateplení. V ulici Tábor budou probíhat úpravy kvůli požární bezpečnosti, kapacita 143 lůžek zůstane 
zachována.  
 
Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace. V roce 2020 organizace plánuje navýšit 
úvazky u domova pro seniory o 2 a u domova se zvláštním režimem také o 2. Kapacita domova je 
celkem 224 (112 DS a 112 DZR). Kapacita zůstane zachována a nebudou probíhat ani žádné stavební 
úpravy.  
 
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace. Domov pro seniory má kapacitu 
60 lůžek, stejně jako domov se zvláštním režimem. Organizace neplánuje navyšovat úvazky ani 
kapacitu. Byly zrekonstruovány jídelny.   
 
Domov pro seniory Kociánka. Domov se zvláštním režimem má kapacitu 40 lůžek, domov pro seniory 
270 lůžek. Organizace neplánuje navyšovat úvazky.   
 
Diecézní charita Brno, Domov pokojného stáří Kamenná. V současné době probíhá transformace 
domova pro seniory na domov se zvláštním režimem. V roce 2020 budou převedena poslední 4 lůžka, 
celková kapacita DZR bude 44 lůžek. Organizace by ráda navýšila úvazky o 2, vzhledem ke stoupajícím 
nárokům na personál.   
 
Diecézní charita Brno, Chráněné bydlení sv. Luisy. Organizace usiluje od roku 2020 o zařazení části 
kapacit do brněnské sítě soc. služeb - konkrétně 10 lůžek, přičemž celková kapacita je 20 lůžek. 
Polovinu kapacity zařízení využívají brněnští klienti. 
 
Koordinátor komunitního plánování se organizace zeptal, jaká je cílová skupina chráněného bydlení.   
 
Diecézní charita Brno, Chráněné bydlení sv. Luisy. Cílovou skupinou jsou osoby s lehkou a těžkou 
demencí. Stále probíhají jednání s KrÚ JMK ohledně transformace zařízení.  
 
Koordinátor komunitního plánování reagoval, že Chráněné bydlení sv. Anežky bylo původně 
zaměřeno na cílovou skupinu senioři a KrÚ JMK na zařízení apeloval, aby změnilo cílovou skupinu.  
 
Diecézní charita Brno, Chráněné bydlení sv. Luisy. Podmínky pro transformaci na domov se 
zvláštním režimem jsou pro organizaci zatím nesplnitelné.  
 
Koordinátor komunitního plánování. V tomto případě je i nadále nutné komunikovat s KrÚ JMK. 
 
Naděje. Organizace provozuje dva domovy pro seniory a jeden domov se zvláštním režimem. 
Neplánuje žádné navýšení kapacit.   
 
Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace. Domov pro seniory má kapacitu 105 lůžek. 
Organizace neplánuje žádnou změnu ani navýšení kapacity. 
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Pomocné ruce, o. p. s. Organizace provozuje domov se zvláštním režimem s kapacitou 31 lůžek. 
Domov se zvláštním režimem sídlí v Tuřanech, cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností 
z důvodu chronického duševního onemocnění ve věku 27 - 64 let. Nejstarší klient má 95 let. Klienti mají 
většinou III. a IV. stupeň PnP. Většina klientů je z Brna. Po službě je vysoká poptávka, organizace musí 
odmítat 1-2 klienty týdně.   
Pokud se organizaci podaří vstoupit do Základní sítě soc. služeb, potom by mohlo dojít k navýšení 
kapacity o 10 lůžek do roku 2022. Pokud se vstup do sítě nepodaří, organizace žádné rozšíření 
neplánuje.  
 
Domov Ludmila, o. p. s. Organizace neplánuje navýšit úvazky. Z důvodu rekonstrukce ale bude muset 
být přechodně snížena kapacita cca o 2 lůžka.   
 
Koordinátor komunitního plánování upozornil, že jedno z opatření bude zahrnovat také rozvojové 
záměry města Brna.  
 

ad 3. Závěr  

Na závěr koordinátor komunitního plánování zrekapituloval vytvořené priority a opatření. Pracovní 
skupina se shodla na dvou prioritách, a to „Podpora péče o seniory v přirozeném prostředí“ a „Vznik, 
rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory“. Co se týče systémových priorit, bude zde zmíněna 
i oblast bydlení, která se týká všech cílových skupin.  
 
Koordinátor komunitního plánování se se všemi účastníky rozloučil a poděkoval jim za účast a aktivní 

spolupráci.  

 

Zapsali: P. Přibylová, R. Janík  

Dne: 20. 3. 2019 

 

Priority, opatření a realizátoři PS Senioři  

 

PRIORITA 1 PODPORA PÉČE O SENIORY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

  

OPATŘENÍ 1.1 Vznik a rozvoj pečovatelské služby 

Realizátor:  

Pečovatelská služba Brno – Střed (rozvoj pečovatelské služby o 3 úvazky)  

Pečovatelská služba Brno – Bystrc (rozvoj pečovatelské služby o 6 úvazků)  

Pečovatelská služba Brno – Žabovřesky (rozvoj pečovatelské služby o 2,8 úvazků) 

Pečovatelská služba Brno – Sever (rozvoj pečovatelské služby o 3 úvazky)   

Pečovatelská služba Brno – Židenice (rozvoj pečovatelské služby o 3 úvazky)   

Pečovatelská služba Brno – Královo Pole (rozvoj pečovatelské služby o 3 úvazky)  

Židovská obec Brno (rozvoj o 3 úvazky PP)  

Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. (rozvoj o 2 úvazky PP)  
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Generace Care z. ú. (rozvoj o 1,95 úvazku PP)  

NADĚJE (rozvoj pečovatelské služby o 1 úvazek PP)  

Diakonie ČCE - středisko v Brně (rozvoj pečovatelské služby o 3 úvazky PP)   

VINETRON s. r. o. budou se asi jmenovat jinak a budou mít jiné IČ (vznik pečovatelské služby 12 

úvazků)  

Pod OZP Opatření 1.2 Rozvoj pečovatelské služby bude odkaz na celé opatření Senioři Opatření 1.1 

Vznik a rozvoj pečovatelské služby 

 

OPATŘENÍ 1.2 Rozvoj terénní a ambulantní odlehčovací služby  

Realizátor:  

Pečovatelská služba Brno – Bystrc (rozvoj o terénní a ambulantní formu odlehčovací služby, tzn. 7 

úvazků)  

Hospic sv. Alžběty o. p. s. (rozvoj terénní odlehčovací služby o 1,5 úvazku)  

Pod OZP Opatření 1.5 Vznik a rozvoj terénní odlehčovací služby bude odkaz na PS Senioři Opatření 

1.2 Rozvoj terénní a ambulantní odlehčovací služby 

 

OPATŘENÍ 1.3 Vznik a rozvoj pobytové odlehčovací služby v souvislosti se zvyšující se 

náročností péče 

Realizátor:  

Pečovatelská služba Brno – Židenice (pobytová odlehčovací služba rozvoj 2 úvazky)  

Pečovatelská služba Brno – Bystrc (pobytová odlehčovací služba rozvoj 2 úvazky)  

Pečovatelská služba Brno – Královo Pole (pobytová odlehčovací služba rozvoj o 1 úvazek, z důvodu 

rekonstrukce dojde k dočasnému snížení kapacity)  

Pečovatelská služba Brno – Žabovřesky (pobytová odlehčovací služba rozvoj o 1 úvazek)  

Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. (rozšíření o 2 lůžka, v síti jen 3) 

VINETRON s. r. o. budou se asi jmenovat jinak a budou mít jiné IČ (vznik pobytové odlehčovací služby, 

počet lůžek 60)  

Sanus Brno, z. s. (vznik, resp. nově do sítě pobytová odlehčovací služba v Bílovicích nad Svitavou, 

celkem 18 lůžek, 8 pro Brno)  

Pod OZP Opatření 2.1 Vznik a rozvoj pobytových odlehčovacích služeb bude odkaz na Senioři Opatření 

1.3 Vznik a rozvoj pobytové odlehčovací služby v souvislosti se zvyšující se náročností péče 

   

OPATŘENÍ 1.4 Vznik a rozvoj ambulantních služeb pro seniory  

Realizátor:  

Pečovatelská služba Brno – Střed (1,2 úvazku, rozvoj centra denních o 0,2 úvazku)  

Pečovatelská služba Brno – Žabovřesky (5 úvazků, rozvoj centra denních služeb o 0,2 úvazku)  

Pečovatelská služba Brno - Židenice (2,3 úvazků, rozvoj centra denních služeb o 1 úvazek)  
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Pečovatelská služba Brno – Královo Pole (1,6 úvazků, rozvoj denního stacionáře o 1 úvazek, 

z důvodu rekonstrukce dojde k dočasnému snížení kapacity)  

Diakonie ČCE - středisko v Brně (2 úvazky, rozvoj centra denních služeb o 0,5 úvazku)  

VINETRON s. r. o. budou se asi jmenovat jinak a budou mít jiné IČ (vznik denního stacionáře, 12 

úvazků)  

 

OPATŘENÍ 1.5 Rozvoj osobní asistence  

Realizátor: 

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. (rozvoj o 6 úvazků – pak by mohla být zrušena terénní 

odlehčovací služba, která není v síti nebo rozvoj jen o 5 úvazků a pak by ter. odl zůstala). Všechny 

cílové skupiny 

Maltézská pomoc, o. p. s. (rozvoj o 8 úvazků). Všechny cílové skupiny 

HEWER, z. s. (rozvoj o 14 úvazků). Všechny cílové skupiny 

 

PRIORITA 2 VZNIK, ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY 

 

OPATŘENÍ 2.1 Navýšení personální kapacity z důvodu náročnosti péče o klienty a z důvodu 

změny struktury klientů  

Realizátor:  

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace (24,78 úvazků PP teď, navýšení celkem 

na 31,2 úvazků, tzn. o 6,42)  

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace (23,00 úvazků PP teď, navýšení celkem na 28 

úvazků, tzn. o 5 úvazků)  

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace (22,20 úvazků PP teď, navýšení celkem na 

26,25 úvazků, tzn. o 4,05 úvazku)  

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace (42,90 úvazků PP teď, navýšení celkem 

na 56,9 úvazků, tzn. o 14 úvazků)  

Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace (DZR 46,3 úvazků PP teď, navýšení celkem 

na 48,30, tzn. o 2 úvazky a DS 45,45 úvazků PP teď, navýšení na 47,45, tzn. o 2 úvazky)  

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace (DZR 40,90 úvazků PP teď, navýšení 

celkem na 43,9 – 45,9 úvazků, tzn. o 3 - 5 úvazků)  

 

OPATŘENÍ 2.2 Zkvalitňování a humanizace pobytových služeb  

Realizátor:  

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace (budování bezbariérových koupelen, 

pravděpodobně i rozšíření dveří v pokojích kvůli hasičům)  

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace (rekonstrukce pokojů)   

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace (rekonstrukce – zateplení, střecha, okna)   
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Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace (budova Vychodilova rekonstrukce 

zateplení, budova Tábor rekonstrukce kvůli hasičům)  

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace (přelom 2020/2021 rekonstrukce kvůli 

hasičům, dále opravy koupelen, střechy. V průběhu rekonstrukce dojde ke snížení na 100 lůžek. Teď 

119 lůžek)  

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace (rekonstrukce jídelen a sesteren)  

Domov Ludmila o. p. s. (rekonstrukce kvůli hasičům, pravděpodobně dojde ke snížení lůžek)  

 

OPATŘENÍ 2.3 Vznik a rozšíření domova se zvláštním režimem  

Realizátor:  

Diecézní charita Brno (rozšíření DZR v roce 2020 o 4 lůžka – převod z DS, DS zanikne. Celkem 44 

lůžek. Navýšení o 2 úvazky)  

Pomocné ruce o. p. s. (nejsou v síti JMK. Teď 31 lůžek. Cíl vstup do sítě, pokud ano, pak do roku 2022 

rozšíření o 10 lůžek)  

 

OPATŘENÍ 2.4 Zařazení chráněného bydlení do brněnské sítě 

Diecézní charita Brno - DCHB Rajhrad, chráněné bydlení (nejsou v síti Brna. Cíl – být v síti Brna s 10 

lůžky. Celkem 20 lůžek. Možná transformace na DZR – jednání s JMK)  

 

OPATŘENÍ 2.5 Rozvojové záměry města Brna    

Realizátor: statuární město Brno  

 

 


