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1. Úvod 

Město Bystřice nad Pernštejnem rozhodlo na základě usnesení rady města zahájit komunitní 

plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit. Pro zjištění skutečných potřeb bylo nezbytné 

provést analýzu mezi občany města. Následovat bude analýza potřeb v rámci pracovních 

skupin, které jsou tvořeny jak poskytovateli, tak uživateli i zadavateli sociálních služeb a také 

zástupců souvisejících aktivit.  

 

2. Základní informace 
 

Bystřice nad Pernštejnem je město v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina,  

24 km východně od Žďáru nad Sázavou na říčce Bystřice. Město, založené ve 13. století (první 

písemná zmínka pochází z roku 1298), získalo svoje pojmenování díky říčce Bystřici, která tímto 

městem protéká.  

Město má 10 městských částí. 

K 1. 1. 2015 zde bylo evidováno celkem 8 343 obyvatel, z toho převládají ženy  

v počtu 4 211, mužů bylo hlášeno 4 132. Město Bystřice nad Pernštejnem dosahuje katastrální 

výměry 5 307 ha. Průměrný věk obyvatel města činí 42,3 let. 

 

Skladba obyvatel je následující: 

Skladba obyvatel města Bystřice nad Pernštejnem 

Počet bydlících 
obyvatel k 1. 1. 

2015 

Počet obyvatel ve věku 

0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let 

Celkem 8 343 1 135 5 107 555 1 546 

Muži 4 132 579 2 655 255 643 

Ženy 4 211 556 2 452 300 903 

 

Z následujícího grafu je patrné, že dlouhodobý trend vývoje počtu obyvatel má od roku 2005 

do roku 2014 klesající trend. Od roku 2005 do roku 2014 se počet obyvatel ve městě snížil 

o 536 osob. Obyvatel ubývá nejen přirozenou měnou, ale zejména migrací. 
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Ve městě Bystřice nad Pernštejnem byl v roce 2014 zaznamenán celkový úbytek obyvatel 

o 101 osob než na počátku roku. Vliv na tento úbytek mělo především záporné saldo migrace 

(migrační saldo dosáhlo záporné hodnoty – 111 osob).  V tomto roce počet narozených 

převýšil počet zemřelých (přirozený přírůstek je v celkové výši 10 osob). 

Z hlediska dlouhodobého vývoje by bylo zajímavé zhodnotit, co přispělo k poměrně 

masivnímu stěhování občanů v roce 2014. Může to mít samozřejmě souvislost 

s nezaměstnaností, tedy stěhování se za prací.  
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Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace 

Přírůste
k 

/úbytek 

Živě 
narozen

í 

Zemřel
í 

Přirozen
ý 

přírůstek 

Přistěhoval
í 

Vystěhoval
í 

Saldo 
migrac

e 
 

Celke
m 

86 76 10 84 195 -111 -101 

Muži 38 42 -4 32 89 -57 -61 

Ženy 48 34 14 52 106 -54 -40 

 

 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost ve městě Bystřice nad Pernštejnem se snížila z 9,1 % v roce 2014 na 8,2 % 
v roce 2015.  

Kriminalita v okrese Žďár nad Sázavou 

Jak je z uvedené tabulky patrné, celkově se snížila kriminalita ve městě oproti předchozímu 
roku.  
 
Období: 01/2015 - 09/2015, srovnání: 01/2014 - 09/2014 
 

Rok  Násilné činy 
Mravnostní 

činy 
Krádeže 

vloupáním 
Krádeže 

2015 uskutečněno 94 10 153 204 

 objasněno 71 7 64 76 

 % 75,53 % 70,00 % 41,83 % 37,25 % 

2014 uskutečněno 81 18 219 301 

 objasněno 62 13 60 97 

 % 76,54 % 72,22 % 27,40 % 32,23 % 
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Spolková činnost 

Ve městě působí mnoho organizací a spolků, které se podílejí na životě ve městě. Město 

provozuje dům s byty zvláštního určení, přičemž pečovatelskou službu zajišťuje Charita Žďár 

nad Sázavou.  

Pravidelně podporuje řadu poskytovatelů sociálních služeb i souvisejících aktivit 

prostřednictvím dotací.  

Největším poskytovatelem je oblastní Charita Žďár nad Sázavou.  

V rámci zpracování plánu bude jeho součástí také přehled poskytovatelů služeb a souvisejících 

aktivit.  

Poskytovatelé služeb a souvisejících aktivit 

Oblastní charita Žďár na Sázavou 

Charitní pečovatelská služba 

Denní stacionář Rosa 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Nadosah 

Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina 

Centrum aktivizačních služeb pro seniory 
Včela  

Centrum prevence 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Domácí hospicová péče 

Osobní asistence 

Kluv v 9 

Kambala-dobrovolnické centrum 

Portimo o.p.s. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
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Raná péče 

Občanská poradna 

Ječmínek o.p.s. 

Terénní práce 

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 

Domov Kamélie 

Liga vozíčkářů 

Spektrum 

Organizace zdrav. znevýhodněných 

Úsměváčci z.s. 

Svaz tělesně postižených 

Svaz postižených civilizačními chorobami 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

Svaz stomiků ILCO Vysočina 

Klub důchodců 

 

 

Informovanost  

Město vydává zpravodaj, který je distribuován zdarma do všech domácností. Pravidelně 

rovněž informuje o všech aktivitách v ročence, ve které jsou mimo jiné aktualizovány 

informace o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách realizovaných 

na jeho území i s kontakty.  Ve městě rovněž probíhá hlášení místního rozhlasu.  

 

3. Výsledky analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb  

Zjišťování potřeb občanů probíhalo nejen prostřednictvím přímého dotazování, ale také 

formou elektronického dotazníku. Dotazníky byly rovněž k dispozici na obecním úřadě. 

Pro zjišťování potřeb jsme využili místní tazatele po zaškolení, kteří byli doplněni tazateli 

zpracovatele.  

Přímým oslovením a dotazníky ve městě bylo získáno celkem 195 odpovědí, 6 respondentů 

vyplnilo dotazník prostřednictvím internetu. Celkem tedy bylo vyplněno 201 dotazníků.  

 

Způsob oslovení 
respondentů 

Počet Podíl z 
celku 
v % 

Přímé oslovení + obec 195 97,1 

Internet 6 2,9 

Celkem 201 100 
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Zastoupení obyvatel dle pohlaví 

Na dotazníky odpovídaly mnohem ochotněji ženy a to v počtu 137, což činí 68,1%. Tato 
skutečnost je nicméně obvyklá. Nejen, že ženy odpovídají ochotněji, ale zároveň jsou to právě 
ony, které pečují o své blízké.  

 

Pohlaví Počet Podíl z 
celku v 

% 

Muži 63 31,3 

Ženy 137 68,1 

Bez odpovědi 1 0,6 

Celkem 201 100 

 

 

Zastoupení dle věkových skupin 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že největší procento odpovědí bylo získáno od respondentů  

ve věkové kategorii 60 a více let a to celých 28 %. Druhou nejpočetnější skupinou byla věková 

kategorie 10-15let. Naopak nejmenší podíl odpovědí jsme získali od respondentů ve věku 

16 - 25 let s 9 % odpovědí). Nicméně právě pro tuto cílovou skupinu je ochota k odpovědím 

pochopitelná. Nejsou ve věku, kdy by sami potřebovali nějaké služby a nemají ještě rodiče 

v seniorském věku, aby vnímali potřebnost služeb či souvisejících aktivit.  

 

Věk Počet Podíl z 
celku v % 

10-15 41 20 

16-25 18 9 

26-35 27 14 

36-45 33 16 

46-59 25 13 

60 a více 57 28 

Celkem 201 100 
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Na všechny níže uvedené otázky mohli respondenti odpovídat několikrát.  

Je ve vaší domácnosti někdo, kdo potřebuje pomoc mimo rodinu? 

V rámci této otázky jsme zjišťovali, zda je v domácnostech respondentů někdo, kdo potřebuje 

pomoc mimo rodinu v jednotlivých oblastech pomoci. Na tuto otázku odpovědělo kladně 

38 respondentů, z toho 27 žen, což činí 71 % z počtu odpovědí. Jak jsme již uvedli výše, ženy 

nejen ochotněji odpovídají, ale zároveň jsou to většinou ony, které pečují o své blízké a služby 

jim zajišťují.  

 

Je ve vaší domácnosti 
někdo, kdo potřebuje 
pomoc mimo rodinu? 

Počet Podíl z 
celku v % 

Podíl z 
odpovědí 

v % 

Ano 38 19 19 

Ne  160 80 80 

Bez odpovědi 3 1 1 

Počet odpovědí 198 98 100 

Celkem 201 100 100 
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O jakou pomoc se jedná? 

V případě, že respondenti odpověděli kladně na výše uvedenou otázku, zda někdo 
v domácnosti potřebuje pomoc mimo rodinu, dotazovali jsme se rovněž, o jakou pomoc se 
jedná. Z tabulky je zřejmé, že nejčastější službou, kterou respondenti či jejich blízcí využívají, 
je bydlení v domě s byty zvláštního určení s 20 %, dále osobní asistence se 13 %, pečovatelská 
služba s 12 %. Přestože dva respondenti uvedli, že by potřebovali jiné služby, odpověděl jen 
jeden a to duchovní.  

O jakou pomoc se jedná? Počet Podíl 
z odpovědí 

v  % 

Pomoc s pečováním o vlastní osobu  13 12 

Osobní asistence 14 13 

Trvalý pobyt v zařízení pro seniory 5 5 

Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb 

 
21 19 

Zajištění péče o člena rodiny 

 
10 9 

Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené 

 
6 6 

Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené 2 2 

Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením 7 6 

Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 6 6 

Využívání pomoci pro drogově závislé 2 1 

Bydlení pro sociálně slabé 

 
4 4 

Zařízení pro pomoc bezdomovcům 

 
3 3 

Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci 

 
7 6 

Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním 
onemocněním 

1 1 

Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí 6 6 

Jiná 

 
2 1 

Celkem 109 100 
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Je ve vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje aktivit 

V následující otázce jsme zjišťovali, zda je v domácnosti respondenta někdo, kdo se zúčastňuje 
jednotlivých aktivit. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce respondentů se účastní aktivit 
pro děti a mládež a to ve 41 %, dále pro zdravotně postižené s 29 % a pro seniory 
(40, tj. 21 % z odpovědí). Z jiných aktivit uvedli respondenti sport, rybaření, případně uváděli 
i aktivity, které jsou zahrnuty v odpovědích (např. NADOSAH).  

 

Je ve vaší domácnosti 
někdo, kdo se zúčastňuje 

aktivit 

Počet Podíl z 
celku v 

% 

Pro děti a mládež   82 41 

Pro seniory 40 21 

Pro zdravotně postižené  58 29 

Jiné (vypište prosím) 17 8 

Bez odpovědi 3 1 

Počet odpovědí 197  

Celkem 200 100 

 

Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že ženy v oblasti zajišťování aktivit mají hlavní slovo, 
především v oblasti seniorů se jedná takřka o 100 % odpovědí.  

Souvislost pohlaví a aktivit 

Je ve vaší domácnosti 
někdo, kdo se 

zúčastňuje aktivit 

Počet Ženy % 
z počtu 

odpovědí 

Pro děti a mládež   82 49 60 

Pro seniory 40 39 98 

Pro zdravotně postižené  58 29 50 

Jiné (vypište prosím) 17 13 76 

Bez odpovědi 3 0 0 

Počet odpovědí 197   

Celkem 200   

 

 

Jaká pomoc bude podle vás do budoucna potřebná? 

U této otázky jsme zjišťovali, jaké služby budou do budoucna potřebné z pohledu občanů 

samotných.  

 

Podle odpovědí respondentů je na prvním místě pobyt v domově pro seniory, pomoc 

v domácnosti, dále pečovatelská služba, bydlení v domě s byty zvláštního určení, denní 
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stacionář, domácí péče včetně hospicové služby, odlehčovací služba, bydlení pro sociálně 

slabé a socioterapeutické dílny či podporované zaměstnávání. Pro větší přehlednost jsme 

preferované služby zvýraznili barevně.  

 

 

 

 
Jaká pomoc bude potřebná Počet Podíl 

z odpovědí 
v  % 

% z celku 

Pomoc v domácnosti  74 8 37 

Pomoc s pečováním o vlastní osobu 71 7 35 

Trvalý pobyt v zařízení pro seniory 77 8 38 

Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb 

 
71 7 29 

Zajištění péče o člena rodiny 

 
59 6 29 

Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené 

 
45 5 22 

Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené 39 4 19 

Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením 57 6 28 

Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením 

 
41 4 20 

Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 62 7 31 

Využívání pomoci pro drogově závislé 44 3 22 

Bydlení pro sociálně slabé 

 
65 7 32 

Zařízení pro pomoc bezdomovcům 

 
57 6 28 

Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci 

 
56 6 28 

Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním 
onemocněním 

55 6 27 

Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí 74 8 37 

Jiná 

 
11 2  

Celkem 958 100  
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Souvislost z hlediska věku 

Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, je zřejmé, že některé služby či navazující aktivity jsou 
důležité pro většinu cílových skupin. Níže v přehledu uvádíme pouze ty, které označily tři a více 
zástupců věkové kategorie.  

  

Jaká pomoc bude potřebná 10-15 
I. 

16-25 
II. 

26-35 
III. 

36-45  
IV. 

46-59  
V. 

60 +  
VI.  

Pomoc v domácnosti  12 4 7 13 11 27 

Pomoc s pečováním o vlastní osobu 17 4 6 12 11 21 

Trvalý pobyt v zařízení pro seniory 14 3 4 13 9 34 

Pobyt v nájemním bytě se zajištěním 
služeb 

 

11 5 6 12 11 26 

Zajištění péče o člena rodiny 

 
10 8 5 14 11 11 

Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně 
postižené 

 

11 3 4 9 4 14 

Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, 
např. zrakově či sluchově postižené 

13 5 5 7 4 6 

Celodenní péče o osoby s duševním či 
mentálním postižením 

24 5 4 13 4 5 

Celotýdenní péče o osoby s duševním či 
mentálním postižením 

 

14 6 6 7 5 5 

Pracovní aktivity pro osoby s duševním 
onemocněním či mentálním postižením 

20 7 4 11 7 1 

Využívání pomoci pro drogově závislé 18 6 3 7 5 4 

Bydlení pro sociálně slabé 

 
16 3 3 11 11 21 

Zařízení pro pomoc bezdomovcům 

 
12 7 4 8 8 19 

Pobytové zařízení pro matky s dětmi v 
krizové situaci 

 

17 4 6 7 6 18 

Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s 
mentálním postižením či duševním 

onemocněním 

23 2 6 9 8 7 

Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou 
v domácím prostředí 

19 5 4 14 10 22 

Jiná 

 
3 0 2 4 1 1 

Celkem 254 78 77 171 126 252 
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 Pečovatelská služba: věkové kategorie III., IV., V. a VI. 

 Osobní asistence: pro věkové kategorie I., III., V. a VI.  

 Dům s byty zvláštního určení: III., V., VI.  

 Socioterapeutické dílny: I., II., IV.  

 Bydlení pro sociálně slabé: IV., V., VI.  

 Hospicová péče, ošetřovatelská služba: I., IV., V., VI.  

 

Jaké aktivity byste ze strany obce uvítali? 

V této otázce jsme zjišťovali, jaké aktivity by občané uvítali ze strany obce pro jednotlivé cílové 

skupiny. V souvislosti s touto otázkou mohli občané konkrétně označit, zda by uvítaly např. 

akce, prostory, vzdělávání, poradenství apod.  

Překvapivým výsledkem bylo, že většina respondentů (157 v absolutní hodnotě a 30 %) uvedlo, 

že by uvítali aktivity pro nezaměstnané. Vzhledem k posledním údajům o nezaměstnanosti, 

která k lednu 2016 činila 8,4%, což je nad celorepublikovým průměrem je možné, že tuto 

problematiku vnímají občané intenzivně.  

Vzhledem k počtu respondentů z jednotlivých věkových kategorií je jasné, že zajištění aktivit 

pro seniory a pro děti do 15 let převažují nad ostatními.  

Jaké aktivity byste ze strany obce 
uvítali? 

Počet Podíl z 
celku v 

% 

Podíl z 
odpovědí 

v % 

Zajištění aktivit v oblasti volného 
času pro děti (do 15 let) 

94 18 18 

Zajištění aktivit v oblasti volného 
času pro mládež 

86 16 16 

Zajištění aktivit pro seniory 107 21 21 

Zajištění aktivit pro nezaměstnané 157 30 30 

Zajištění aktivit pro sociálně slabé 73 14 14 

Bez odpovědi 2 1 1 

Počet odpovědí 517   

Celkem  519 100 100 

 

V grafu uvádíme pouze odpovědi, proto jsou procenta u jedné z oblasti navýšena.  
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Zajištění aktivit v oblasti volného času pro děti (do 15 let) 

 

U této cílové skupiny jsme zaznamenali největší zájem více akcí, kdy odpovědělo celkem 53 

respondentů a dále kroužky s 27 odpověďmi.  

 

Celkem  kroužky akce prostory 

94 27 53 15 

 

 

Zajištění aktivit v oblasti volného času pro mládež 

U této cílové skupiny jsme zaznamenali největší zájem o akce, odpovědělo celkem  

52 respondentů, 27 respondentů uvedlo, že by přivítalo rozšíření prostor pro setkávání.  

 

Celkem akce prostory 

86 52 27 

 

Zajištění aktivit pro seniory 

Cílová skupina senioři by nejvíce uvítala zájezdy a také větší informovanost. V oblasti zajištění 

prostor a akcí jsou výsledky shodné.  

Celkem Akce Prostory  Zájezdy informovanost 

107 32 32 62 59 

18%

17%

21%

30%

14%

Zajištění aktivit v oblasti volného času pro děti (do 15 let)

Zajištění aktivit v oblasti volného času pro mládež

Zajištění aktivit pro seniory

Zajištění aktivit pro nezaměstnané

Zajištění aktivit pro sociálně slabé
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Zajištění aktivit pro nezaměstnané 

Cílová skupina nezaměstnaní je rovněž velmi důležitá. V případě, že by se nerealizovaly aktivity 

pro zvýšení zaměstnanosti, mohly by narůstat problémy, které s nezaměstnaností úzce souvisí 

a to především zadluženost a s tím související negativní jevy. Aktivitami mohou být právě kurzy 

a další vzdělávání cílové skupiny.  

Respondenti by uvítali především pracovní příležitosti v obci s 38 %, dále kurzy společně se 

vzděláváním.  

Vzdělávání Kurzy Pracovní 
příležitosti 

v obci 

Poradenství 

34 36 60 29 

 

17%

17%

34%

32%

akce prostory zájezdy informovanost
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V oblasti sociálně slabých pak respondenti navrhují zajištění dluhového poradenství v 55 
odpovědích, což je 27,3 % z celkového počtu odpovědí.  

 

Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům rodiny? 

V této otázce jsme zjišťovali, kde respondenti získávají informace v případě potřeby pomoci 

sobě či členům rodiny.  

 

 

Odkud získáváte informace v 
případě potřeby pomoci sobě či 

členům rodiny? 

Počet Podíl z 
celku v 

% 

Město/obec – obrátím se na 
příslušného úředníka, 

starostu/ku 

50 16 

Internet 104 33 

Místní zpravodaj 74 24 

Známí, přátelé 82 26 

Jinde 0 0 

Bez odpovědi 1 1 

Počet odpovědí 310  

Celkem 311 100 

 

21%

23%

38%

18%

Vzdělávání Kurzy Pracovní příležitosti v obci Poradenství
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Co dalšího nám chcete sdělit 

Poznámky z dotazníků jsme žádným způsobem neupravovali (gramatika).  

Z poznámek je zřejmé, že by mělo dle respondentů dojít k rekonstrukci části DPS – klubovna a 
zajistit přechod u denního stacionáře Rosa.  

 Protažení cyklostezky. Skalský rybník -> např. Nové město n./M.; Přechod a chodník u 
Stacionáře 

 Jste super 

 Líbila se mi série přednášek na městském úřadu, měla bych o ně znovu zájem 

 Provádět kontrolu, jaký odpad podnikatelé dováží zvenčí; pochůzky obecních strážníků ve 
večerních hodinách 

 Nelíbí se mi, že na DPS chodí lidé se psy. 

 Bytové hospodaření 

 Na DPS potřebuje zlepšit klubovna (celkem 4x) 

 DPS je nutno upravit nebo rozšířit s klubovnou.  

 Chráněné bydlení pro postižené, větší informovanost seniorů 

 nedostatek bytů a velké kauce - problém v bytové politice  

 Přechod pro chodce u denního stacionáře Rosa (potřeba také pro seniory, kteří zde bydlí); 
chodník, který by vedl podél cesty od vlaku až ke stacionáři  

 V domě s pečovatelskou službou mohou zůstat jen soběstační občané. Je zapotřebí následné 
služby o nesoběstačné lidi. 

 Úprava klubovny pro seniory, prosíme o přechod pro chodce a o chodník u denního 
stacionáře Rosa 

 Renovace budovy DPS  
 Lepší je, když mohou senioři a postižení zůstat v péči rodiny 

 Děkujeme, co pro nás děláte 

 Děkujeme, co pro nás děláte 

 Toto vyplňování bylo nudné 

 Nedostatek bytů a velké kauce - problém v bytové politice 

 Větší snaha získat pro nezaměstnané i v blízkém okolí. (asi práci?) 

19%

41%

29%

11%

Město/obec – obrátím se na příslušného úředníka, starostu/ku

Internet

Místní zpravodaj

Známí, přátelé



19 
 

 Je velká potřeba přiblížit dětem skauting kde se učí slušnosti, lásce k přírodě, 
slušnosti a úctě ke starším 

 Přechod u denního stacionáře Rosa 

 Více kurzů ohledně finanční gramotnosti 

 Parčíky a odpočinková místa jsou velmi často obsazena bezdomovci (u polikliniky) 

 

4. Závěr 

Ve městě je velký počet poskytovaných služeb, z čehož je zřejmé, že město se o své občany 

zajímá a je si vědomo důležitosti pomoci různým cílovým skupinám.  Jedná se o nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež, centrum pro rodiče s dětmi, charitní pečovatelská služba, půjčovna 

kompenzačních pomůcek, fakultativní doprava, denní stacionář, domácí hospicová péče, 

sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, centrum služeb pro duševní 

zdraví, osobní asistence, dobrovolnické centrum, sociálně aktivizační služby pro děti a mládež, 

občanská poradna, domácí péče. Ze souvisejících aktivit potom podporuje kluby Svazu tělesně 

postižených, svazu postižených civilizačními chorobami, svaz neslyšících a nedoslýchavých, 

svaz stomiků, klub pro děti.  

Tak velký počet služeb není na město velikosti Bystřice nad Pernštejnem obvyklé.  

Dotazování občanů probíhalo trojím způsobem a to dotazníky prostřednictvím přímého 

oslovení, dotazníky na obci a vyplňování prostřednictvím internetu. Celkově bylo získáno 

201 vyplněných dotazníků, což činí cca 24% obyvatel města.  

Nejvíce odpovídaly ženy a to v 68 %, z hlediska věku pak nejvíce dotazníků vyplnila věková 

kategorie 60 a více let s 28 %.  

V současné době není využívání služeb občany příliš vysoké, činí 19 % z celkového počtu 

odpovědí. Z hlediska využívaných služeb se jedná o pečovatelskou službu, osobní asistenci, 

bydlení v domě s byty zvláštního určení s využívání pečovatelské služby.  

Nejvíce jsou využívány aktivity pro děti a mládež a zdravotně postižené, na třetím místě pak 

aktivity pro seniory.  

Pro zpracování plánu rozvoje sociálních služeb jsou důležité nejen služby a aktivity, které 

v současné době fungují, ale také znát potřeby do budoucna.  

Z hlediska budoucích potřeb se jedná primárně o pečovatelskou službu, domov pro seniory, 

osobní asistenci, dům s byty zvláštního určení, denní stacionář, socioterapeutické dílny, 

případně podporované zaměstnávání zdravotně postižených, bydlení pro sociálně slabé, 

zařízení pro pomoc bezdomovcům, jako je noclehárna či azylový dům a dále ošetřovatelská 

služba či hospicová péče.  
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Takřka všechny tyto služby jsou již ve městě zajištěny, je ale zřejmé, že díky demografickému 

vývoji bude nezbytné některé služby dále rozvíjet a rozšiřovat. Jako nové se objevily služby 

pro osoby bez přístřeší.  

Abychom předcházeli soci-patologickým jevům u dětí a mládeže, osamocení seniorů a tím 

zvyšování závislosti na zdravotnictví a snižování soběstačnosti, dlouhodobé nezaměstnanosti 

a s tím souvisejících problémů s dluhy a dalšími problémy, je nezbytné, aby byly zajištěny také 

související aktivity.  

Při zjišťování potřeb v této oblasti odpovědělo 157 respondentů, že by bylo vhodné zajistit 

aktivity pro nezaměstnané. Tato skutečnost je velmi důležitá, neboť v nastávajícím období 

právě pro tuto cílovou skupinu bude možnost zajistit i financování z evropských dotací.  

V podstatě všechny skupiny by uvítaly více akcí. Je však otázkou, zda je má zajišťovat město 

samotné, nebo by se měly více zapojit místní spolky, samozřejmě s podporou města ať už 

prostřednictvím financování nebo partnerstvím.  

Co se týče informovanosti o sociálních službách, nejčastěji respondenti využívají internet, 

i když dotazník přes internet vyplnilo pouze 6 respondentů. Ve 24 % využívají místní zpravodaj, 

v 50 případech se obrátí na příslušného úředníka na městském úřadě.  

Celkově lze říci, že město velmi dobře pracuje v sociální oblasti, základní služby má zajištěny 

a v rámci plánování se budeme soustředit na jejich rozvoj a případné rozšíření.  

 

 

 


