Návrh priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska
na období 2020 – 2023
5. Komunitní plán sociálních služeb Znojemska

Přesahová témata
Financování sociálních služeb
Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. je krajům poskytována ze státního rozpočtu účelově
určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem
sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.
Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu. Výši dotace kraji stanoví
ministerstvo ve výši procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků
vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok.
Poskytovatelé sociálních služeb a zástupci jednotlivých obcí dlouhodobě upozorňují na špatně
nastavený systém financování sociálních služeb v ČR. Dochází k nízkému rozpočtu JMK na sociální
služby. Na financování sociálních služeb se musejí velkými částkami spolupodílet také jednotlivé obce
v JMK dle procentní spoluúčasti stanovené JMK.
Současné rozdělování státních prostředků na sociální služby podle směrného čísla do jednotlivých krajů
je nespravedlivé. Mezi některými kraji jsou velké rozdíly v přepočtu na jednoho obyvatele kraje
z dotace přidělené ze státního rozpočtu jednotlivým krajům na poskytování sociálních služeb.
Každý krajský úřad se musí vypořádat s přerozdělováním státních prostředků, a proto si stanovují
pravidla financování, na základě nichž státní prostředky rozdělují sociálním službám, které mají
zahrnuty v sítích sociálních služeb. JMK má zpracována „Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční
podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019 – 2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“,
na základě nichž přerozděluje státní finanční prostředky sociálním službám v souladu s § 101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Na rok 2020 vláda schválila 18 660 000 000 korun na sociální služby. Je to nejvyšší dotace, kterou stát
na sociální služby přispívá. Je ale nutné, aby tyto prostředky byly rozděleny spravedlivě jednotlivým
poskytovatelům.
Do budoucna je z výše uvedených důvodů stěžejní zabývat se otázkou přijetí novely Zákona
o sociálních službách č. 108/2006 Sb., která by upravila nastavený systém financování sociálních
služeb a rozdělování státních dotací na sociální služby, které by mělo vycházet z centrální úrovně.

Spolupráce s Jihomoravským krajem při plánování sociálních služeb
Město Znojmo spolupracuje s JMK při plánování sociálních služeb již řadu let. Dochází k přenosu
informací mezi JMK a městem Znojmem a následně obcemi v ORP Znojmo. JMK zpracovává dle zákona
o sociálních službách Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na svém území ve spolupráci se
zástupci 21 obcí JMK a dále sestavuje Síť sociálních služeb pro celý JMK, a to na základě podnětů
a požadavků všech 21 obcí s rozšířenou působností.
ORP Znojmo čítající správní obvod 110 obcí a město Znojmo má v krajské síti sociálních služeb 39
sociálních služeb, které poskytuje 17 poskytovatelů sociálních služeb. 6 z těchto poskytovatelů
sociálních služeb jsou příspěvkové organizace JMK, na kterých se město Znojmo a obce v ORP Znojmo
finančně nespolupodílejí.

Do budoucna je cílem podporovat a rozvíjet spolupráci s JMK při plánování sociálních služeb, při
zpracování a připomínkování nových střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a při nastavování
sítí sociálních služeb v rámci JMK tak, aby byly i do budoucna zohledňovány potřeby a požadavky ORP
Znojmo.
Spolupráce probíhá především účastí v pracovní skupině koordinátorů obcí s rozšířenou působností,
setkávání okresních týmů a setkávání pracovní skupiny vedoucího odboru sociálních věcí
a zdravotnictví KrÚ JMK.
Podstatné je předávat aktuální informace z našeho území tak, aby se nové sítě stanovovaly na základě
potřeb lokality a sítě byly flexibilnější a mohly reagovat na vzniklé požadavky a potřeby.

Podpora a rozvoj spolupráce se zdravotnictvím
V oblasti zdravotnictví se v ORP Znojmo potýkáme s nedostatkem, respektive neexistencí pobytových
služeb sociálně-zdravotnického charakteru, kde by bylo o danou osobu postaráno po všech stránkách
bez nutnosti změny ubytování a stěhování do dalších institucí či služeb. Snahou do budoucna je
navázat spolupráci s Nemocnicí Znojmo, p.o. na řešení této oblasti sociálních či sociálně-zdravotních
lůžek.

Seznam průřezových priorit a opatření:
Priorita A

Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo

Opatření A.1. Podpora a zachování sociálních služeb v Síti sociálních služeb ORP Znojmo včetně
financování dle aktuální poptávky
Opatření A.2. Podpora nezbytných subjektů usilujících o zařazení do sítě sociálních služeb JMK
A.2.1.

DCHB – Oblastní charita Znojmo - Charitní poradna Znojmo

A.2.2.

Senecura SeniorCentrum v Šanov – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

Opatření A.3. Podpora zřízení chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
Opatření A.4. Udržení, rozvoj procesu KPSS a růst vzájemné spolupráce s obcemi v ORP Znojmo

Priorita B

Podpora návazných projektů

Opatření B.1.

Realizace dobrovolnictví ve městě Znojmě

Opatření B.2.

Podpora domácích/neformálních pečovatelů

Opatření B.3.

Podpora existence terénní hospicové péče

Průřezové priority
Priorita A
Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo
Cílem priority je udržet poskytování stávajících sociálních služeb v ORP Znojmo dle aktuální
poptávky. Potřeba těchto služeb neustále trvá a je aktuální. Což vyplynulo z jednání pracovních
skupin při KPSS a ze statistických údajů nejen od poskytovatelů sociálních služeb, ale také ze
zpracovaných analýz.
Stávající síť sociálních služeb bude nadále podporována, rozvíjena, zkvalitňována tak, aby na
Znojemsku působily sociální služby, které odpovídají potřebám a vycházejí z legislativních
požadavků.
Budou podporovány ty aktivity, které jsou pro Znojemsko žádoucí. Vytváření a prohlubování sítě
sociálních služeb je určité propojování a spolupráce organizací a institucí tak, aby tyto sociální sítě
umožňovaly klientům získávat schopnosti a dovednosti k osamostatnění se a minimalizaci závislosti
na sociálních službách.
Opatření A.1. Podpora a zachování sociálních služeb v Síti sociálních služeb ORP Znojmo včetně
financování dle aktuální poptávky
Z dlouhodobého hlediska je patrná potřebnost sociálních služeb, které na Znojemsku působí. Dle
statistických údajů a výkaznictví ze strany organizací jsou služby potřebnými občany využívány a díky
jejich existenci dochází k eliminaci nepříznivých sociálních situací a nežádoucích jevů ve společnosti.
Zachování stávající nabídky sociálních služeb pro cílové skupiny řešené v tomto plánu je stěžejní pro
zabezpečení základního systému sociální pomoci na území ORP Znojmo. Aby bylo možné dané
sociální služby v ORP Znojmo poskytovat bude zajištěno spolufinancování sociálních služeb jak
z rozpočtu města Znojma, tak z rozpočtů jednotlivých obcí v ORP Znojmo.
Stávající stav Popis:
v roce 2019
V roce 2019 v ORP Znojmo působí 19 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují
celkem 44 sociálních služeb v 22 typech. Z toho jeden poskytovatel se službami
domov pro seniory a domov se zvláštním režimem a jedna služba odborného
sociálního poradenství nejsou zařazeni v síti sociálních služeb ORP Znojmo ani JMK.
Zastoupeny jsou služby poradenství, služby sociální prevence 11typů a služby
sociální péče 10typů.
Finanční náklady v roce 2019:
Celkové maximální náklady na sociální služby zařazené v Síti sociálních služeb ORP
Znojmo pro rok 2019: 448 000 000 Kč.
Příspěvek města Znojma za ORP Znojmo pro rok 2019: 20 891 300 Kč.
Plán na rok Popis:
2020
V roce 2020 bude na Znojemsku působit 18 poskytovatelů sociálních služeb,
zajišťující služby odborného sociálního poradenství, sociální péče a sociální
prevence.
Usilováno bude o zařazení sociálních služeb Charitní poradna při DCHB Oblastní
charita Znojmo, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem SeniorCentra
Senecura do Sítě sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2021 a následně tak sítě
sociálních služeb JMK pro rok 2021.
Předpokládané finanční náklady v roce 2020: celkové maximální náklady na sociální
služby zařazené v Síti sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2020 (včetně
příspěvkových organizací JMK) se předpokládají ve výši 470 340 360 Kč.
Příspěvek města Znojma za ORP Znojmo pro rok 2020 se předpokládá 21 274 604 Kč
dle schválené sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2020.
Plánovaný
Popis:
stav v roce
V roce 2021 a v navazujícím období bude prioritou udržet stávající systém sociálních
2021
služeb tak, aby reagoval na aktuální potřeby a poptávku obyvatel ORP Znojmo.
Zajistit finanční podporu sociálním službám zařazeným do sítě sociálních služeb
v ORP Znojmo.
Předpokládané finanční náklady v roce 2021:

pro rok 2021 nelze určit předpokládané finanční náklady na sociální služby z důvodu
chystané novelizace Zákona o sociálních službách, zpracování nových Pravidel řízení
o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje od roku 2021 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb a z důvody přípravy nového Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021 – 2023.
Příspěvek ORP Znojmo na sociální služby, které by měly být zařazeny v síti ORP
Znojmo pro rok 2021 dle aktuálně platných pravidel pro rok 2019 a 2020 by činil:
23 500 000 Kč.
Spolufinancování na nově vzniklých službách se předpokládá ve výši 770 000 Kč.
Náklady na návazné projekty a služby (hospic, ADRA, RPMZ, nákup maringotky, RTP)
v roce 2021: 1 350 000 Kč
Stav rok 2023 Existující systém sociálních služeb reagující na potřeby území a reflektující
požadavky Zákona o sociálních službách. Příspěvek města Znojma na sociální služby
se bude odvíjet z legislativních požadavků.
Příspěvek města Znojma (ORP Znojmo) na sociální služby zařazené v síti ORP Znojmo
pro rok 2021 dle aktuálně platných pravidel pro rok 2019 a 2020 by činil1:
Rok 2022: 24 000 000 Kč
Spolufinancování na nově vznikajících službách se předpokládá ve výši 770 000 Kč.
Náklady na návazné projekty a služby (hospic, ADRA, RPMZ, nákup maringotky, RTP)
v roce 2022: 1 050 000 Kč
Rok 2023: 25 000 000 Kč včetně nově vzniklých sociálních služeb
Náklady na návazné projekty a služby (hospic, ADRA, RPMZ,RTP): 1 050 000 Kč
Realizátor a
Poskytovatelé sociálních služeb působící v ORP Znojmo
partneři
Město Znojmo
Předpokláda Financování dle platné legislativy.
né
zdroje MPSV, JMK, Město Znojmo, obce v ORP Znojmo, dary, vlastní zdroje
financování
Priorita A
Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo
Cílem priority je udržet poskytování stávajících sociálních služeb v ORP Znojmo dle aktuální
poptávky. Potřeba těchto služeb neustále trvá a je aktuální. Což vyplynulo z jednání pracovních
skupin při KPSS a ze statistických údajů nejen od poskytovatelů sociálních služeb, ale také ze
zpracovaných analýz.
Stávající síť sociálních služeb bude nadále podporována, rozvíjena, zkvalitňována tak, aby na
Znojemsku působily sociální služby, které odpovídají potřebám a vycházejí z legislativních
požadavků.
Budou podporovány ty aktivity, které jsou pro Znojemsko žádoucí. Vytváření a prohlubování sítě
sociálních služeb je určité propojování a spolupráce organizací a institucí tak, aby tyto sociální sítě
umožňovaly klientům získávat schopnosti a dovednosti k osamostatnění se a minimalizaci závislosti
na sociálních službách.
Opatření A.2.
Podpora nezbytných subjektů usilujících o zařazení do sítě sociálních služeb
JMK
A.2.1.
DCHB – Oblastní charita Znojmo - Charitní poradna Znojmo
Z jednání pracovních skupin vyplynula potřeba obnovení a znovuzařazení služby do sítě sociálních
služeb v ORP Znojmo a zajistit odborné sociální poradenství, bezplatné právní a dluhové poradenství
pro všechny cílové skupiny osob. Od roku 2016 je služba Charitní poradna Znojmo vyřazena ze Sítě
sociálních služeb v ORP Znojmo. Na základě vyřazení musela služba z finančních důvodů provoz
1

Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že
každoročně budou tato pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb
a míře spolufinancování ze strany obcí. K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o
závazné a konečné částky. Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta
2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

omezit a snížit úvazek přímé péče z 1,0 na 0,1 úvazku. Byla ukončena spolupráce s právníkem
hrazeného ze zdrojů organizace. Charitní poradna Znojmo poskytuje základní dluhové poradenství
pro širokou oblast osob (osoby bez domova, rodiny s dětma, senioři, osoby v krizi). Nejbližší dluhové
poradny jsou dostupné v Brně, čímž se pro některé specifické skupiny klientů stávají tyto služby
nedostupnými. Poptávka po službě je stále velká, žadatelé o službu přicházejí z různých organizací
včetně ÚP Znojmo, MěÚ Znojmo. Služba není schopna kapacitně uspokojit všechny zájemce
o službu. V rámci dluhového poradenství služba pomáhá se sestavením rodinného rozpočtu,
s vyjednáváním s věřiteli, se sepisováním žádostí o odklad splátek, sjednání splátkového kalendáře,
informujeme o průběhu exekuce, informuje o možnosti oddlužení.
Poskytováno je poradenství v rodinných a mezilidských vztazích, hledání vhodného bydlení
či zaměstnání a poskytuje poradenství v oblastech sociálního zabezpečení a sociálních dávek.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
Charitní poradna Znojmo poskytuje odborné sociální poradenství, dluhové
poradenství pro širokou oblast osob (osoby bez domova, rodiny, senioři, osoby
v krizi). V současné době není služba stále zařazena do Sítě sociálních služeb
v ORP Znojmo a nemůže být tak zařazena ani do sítě sociálních služeb v JMK.
V roce 2019 službu využilo 37 klientů. 85 zájemců o službu bylo z kapacitních
důvodů odmítnuto, byly jim poskytnuty informace o jiných typech služeb, na
které se případně mohou obrátit o pomoc a poskytnuty kontakty na tyto služby
či organizace.
Kapacita: 35 / počet úvazků v PP: 0,1
Předpokládané finanční náklady v roce 2019: 110 000 Kč
Plán na rok 2020 V roce 2020 se předpokládá, že služba bude nadále vyřazena ze sítě sociálních
služeb na území ORP Znojmo. Z toho důvodu bude nadále provozována na 0,1
úvazku přímé péče.
Služba bude nadále nabízet konzultace v rámci základního právního a dluhového
poradenství bez poskytnutí konzultace s právníkem.
Podání žádosti o znovuzařazení služby do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro
rok 2021 a do Sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2021.
Kapacita: 40 / počet úvazků v PP: 0,1
Předpokládané finanční náklady v roce 2020: 112 000 Kč
Plánovaný stav Popis:
v roce 2021
Zařazení služby Charitní poradna Znojmo do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
a do Sítě sociálních služeb JMK s úvazkem v přímé péči 1,0.
Služba bude nabízet konzultace v rámci základního právního a dluhového
poradenství včetně poskytnutí bezplatné konzultace s právníkem.
Osobní konzultace s právníkem budou probíhat jednou až dvakrát do měsíce, dle
zájmu a emailové konzultace bez omezení.
Charitní poradna bude od roku 2021 poskytovat odborné poradenství rodinným
příslušníkům a blízkým hospicových pacientů. Pečujícím rodinám služba bude
nabízet poradenství v oblastech: dávky poskytované státem, informace o
možnosti zajištění kompenzačních pomůcek, informace o dostupných službách a
zprostředkování další dostupné služby (duchovní péče, psychosociální),
plánování kroků péče o nevyléčitelně nemocného člověka, pomoc a podpora
v době úmrtí a po něm, psychosociální pomoc a podpora při zajištění péče i při
vyrovnání se se ztrátou blízkého člověka.
Kapacita: 1 osoba – okamžitá kapacita / počet úvazků v PP: 1,0
Stav rok 2023
DCHB - Oblastní charita Znojmo – Charitní poradna Znojmo
Počet úvazků v přímé péči: 1,0
Celkový rozvoj o: + 0,9 úvazky v PP
Realizátor a
DCHB - Oblastní charita Znojmo – Charitní poradna Znojmo
partneři

Předpokládané
zdroje
financování 2

Priorita A

Financování dle platné legislativy.
MPSV, JMK, město Znojmo, vlastní zdroje
Finanční podpora na jeden úvazek přímé péče u služby odborné sociální
poradenství dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 činí 44 000 Kč.3
Předpokládané náklady dle těchto pravidel:
Náklady na 1,0 úvazku v přímé péči: 686 400 Kč
Kofinancování město Znojmo 18%: 123 552 Kč
Navýšení podílu města Znojma oproti roku 2020: + 123 552 Kč
Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo

Cílem priority je udržet poskytování stávajících sociálních služeb v ORP Znojmo dle aktuální
poptávky. Potřeba těchto služeb neustále trvá a je aktuální. Což vyplynulo z jednání pracovních
skupin při KPSS a ze statistických údajů nejen od poskytovatelů sociálních služeb, ale také ze
zpracovaných analýz.
Stávající síť sociálních služeb bude nadále podporována, rozvíjena, zkvalitňována tak, aby na
Znojemsku působily sociální služby, které odpovídají potřebám a vycházejí z legislativních
požadavků.
Budou podporovány ty aktivity, které jsou pro Znojemsko žádoucí. Vytváření a prohlubování sítě
sociálních služeb je určité propojování a spolupráce organizací a institucí tak, aby tyto sociální sítě
umožňovaly klientům získávat schopnosti a dovednosti k osamostatnění se a minimalizaci závislosti
na sociálních službách.
Opatření A.2.
Podpora nezbytných subjektů usilujících o zařazení do sítě sociálních služeb
JMK
A.2.2.
Senecura SeniorCentrum v Šanov – domov pro seniory, domov se zvláštním
režimem
Služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem byly v síti sociálních služeb do roku 2018.
Od roku 2019 byly tyto služby ze sítě v ORP Znojmo a JMK vyřazeny, a proto organizace nezískává
dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb. Potřeba těchto služeb v ORP Znojmo
je však aktuální z důvodu nedostatečných kapacit pro seniory z pohledu stárnutí populace.
Nedostatečné jsou také kapacity pro seniory se specifickou péčí, s psychiatrickými diagnózami,
nepřizpůsobivé a seniory závislé na návykových látkách.
Dané služby budou do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo zařazeny pouze v případě, že nebude
požadována spoluúčast na jejich financování ze strany města Znojma a obcí v ORP Znojmo.
Bude podpořeno zařazení organizace do Sítě sociálních služeb JMK, a to z důvodu, že služba je
využívána také občany ze všech ORP v JMK a tudíž kapacitně plní stejnou roli jako ostatní
příspěvkové organizace kraje poskytující pobytové sociální služby.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
Poskytování pobytové sociální služby DS a DZR Senecura SeniorCentra v Šanově
bez finanční podpory ORP a kraje.
Kapacita: 120, z toho 84 DZR, 36 DS
Počet úvazků v PP: 37,5, z toho přepočtený úvazek: 26,25 DZR, 11,25 DS
Předpokládané finanční náklady v roce 2019: 48 936 557 Kč

2

Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že
každoročně budou tato pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb
a míře spolufinancování ze strany obcí. K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o
závazné a konečné částky.
3

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje.

Plán na rok
2020

Popis:
Poskytování pobytové sociální služby DS a DZR Senecura SeniorCentra v Šanově
bez finanční podpory ORP a kraje.
Podání žádosti o znovuzařazení pobytových sociálních služeb do Sítě sociálních
služeb v ORP Znojmo pro rok 2021 a do Sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2021.
Bez finanční spoluúčasti města Znojma.
Kapacita: 120, z toho 84 DZR, 36 DS
Počet úvazků v PP: 37,5, z toho přepočtený úvazek: 26,25 DZR, 11,25 DS
Finanční náklady v roce 2020: 54 150 198 Kč
Plánovaný stav Popis:
v roce 2021
Znovuzařazení pobytové sociální služby DS a DZR Senecura SeniorCentra
v Šanově do Sítě sociálních služeb JMK, bez finanční podpory ORP Znojmo.
Tato pobytová služba již byla zařazena v síti JMK v roce 2018
Kapacita:120, z toho 84 DZR, 36 DS
Počet úvazků v PP: 37,5, z toho přepočtený úvazek: 26,25 DZR, 11,25 DS
Předpokládané finanční náklady v roce 2021: 56 857 708 Kč
Stav rok 2023
SeneCura SeniorCentrum Šanov
Kapacita:120, z toho 84 DZR, 36 DS
Počet úvazků v přímé péči: 37,5 z toho přepočtený úvazek: 26,25 DZR, 11,25 DS
Realizátor a
SeneCura SeniorCentrum Šanov
partneři
Předpokládané Financování dle platné legislativy.
zdroje
Vlastní zdroje, MPSV prostřednictvím JMK
financování

Priorita A

Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo

Cílem priority je udržet poskytování stávajících sociálních služeb v ORP Znojmo dle aktuální
poptávky. Potřeba těchto služeb neustále trvá a je aktuální. Což vyplynulo z jednání pracovních
skupin při KPSS a ze statistických údajů nejen od poskytovatelů sociálních služeb, ale také ze
zpracovaných analýz. Stávající síť sociálních služeb bude nadále podporována, rozvíjena,
zkvalitňována tak, aby na Znojemsku působily sociální služby, které odpovídají potřebám a vycházejí
z legislativních požadavků. Budou podporovány ty aktivity, které jsou pro Znojemsko žádoucí.
Vytváření a prohlubování sítě sociálních služeb je určité propojování a spolupráce organizací
a institucí tak, aby tyto sociální sítě umožňovaly klientům získávat schopnosti a dovednosti
k osamostatnění se a minimalizaci závislosti na sociálních službách.
Opatření A.3.
Podpora zřízení chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
V současné době probíhá reforma psychiatrické péče, která má za cíl propouštět osoby s chronickým
duševním onemocněním (DO) z psychiatrických nemocnic a integrovat je zpátky do společnosti.
Z ORP Znojmo je v Psychiatrické nemocnici (PN) Brno dlouhodobě hospitalizováno 25 lidí a z ORP
Moravský Krumlov 1 pacient se závažným duševním onemocněním.
Ze studie Sčítání osob bez domova v České republice 2019 vyplývá, že v ČR se nachází 23 830 osob
bez domova. Podle odhadů trpí nějakou duševní nemocí až polovina lidí na ulici. Asi 1/3 klientů
Azylového domu ve Znojmě na Přímětické ulici tvoří lidi s duševním onemocněním. Služba azylového
domu není na tyto klienty personálně připravena, vlivem konfliktních situací s dalšími uživateli se
často i dekompenzuje jejich zdravotní stav.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
V ORP Znojmo není zajištěna služba, která by poskytovala chráněné bydlení pro
osoby s DO. Klienti žijí buď v nevyhovujících podmínkách, nebo dochází k jejich
časté hospitalizaci, či jsou dlouhodobě hospitalizování v PN, případně se ocitají
na ubytovnách, v azylovém domě nebo na ulici. Za současných podmínek v ORP
Znojmo je pro tyto klienty velmi těžké se integrovat a zotavit, protože bydlení je
stavebním kamenem pro další životní oblasti a zotavení z onemocnění.

Plán na rok 2020 Popis:
Výběr vhodných prostor pro chráněné bydlení pro osoby s DO a zajištění jejich
provozuschopnosti od roku 2021. Jednání se zájemci o chráněné bydlení
a podpora v jejich přirozeném prostředí, mapování potřeb. Jednání s PN
Černovice Brno kvůli klientům dlouhodobě hospitalizovaným z ORP Znojmo, kteří
budou propuštěni zpátky do přirozeného prostředí a nemají zajištěné bydlení –
vytipování klientů pro chráněné bydlení. Vše v režimu stávající služby sociální
rehabilitace – v tomto roce bez navýšení úvazků.
Žádost o zařazení do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a do Sítě sociálních
služeb v JMK pro rok 2021.
Plánovaný stav
Popis:
v roce 2021
- Materiální, technické a provozní zajištění provozu chráněného bydlení
- Stěhování 10 klientů do chráněného bydlení
- Poskytování přímé péče klientům s DO v chráněném bydlení
- Spolupráce s návaznými službami na podpoře klientů v chráněném bydlení
Chráněné bydlení:
Kapacita: 10 klientů / počet úvazků v PP: 3,0 plné úvazky
Předpokládané finanční náklady v roce 2021: 2 530 000,-Kč
Stav rok 2023
Práh jižní Morava, z.ú. – chráněné bydlení
Počet úvazků v přímé péči: 3,0
Celkový rozvoj o: + 3,0 úvazky v přímé péči
Realizátor a
Práh jižní Morava, z.ú.
partneři
Předpokládané
Financování dle platné legislativy, MPSV - JMK, město Znojmo.
zdroje
Finanční podpora na jedno lůžko u služby chráněné bydlení je 2 500 Kč dle
4
financování
Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020.5
Předpokládané náklady dle těchto pravidel:
Náklady na 10 lůžek: 9 125 000 Kč
Kofinancování město Znojmo 6%: 547 500 Kč
Navýšení podílu města Znojma oproti roku 2020: + 547 500 Kč
Priorita A
Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo
Cílem priority je udržet poskytování stávajících sociálních služeb v ORP Znojmo dle aktuální
poptávky. Potřeba těchto služeb neustále trvá a je aktuální. Což vyplynulo z jednání pracovních
skupin při KPSS a ze statistických údajů nejen od poskytovatelů sociálních služeb, ale také ze
zpracovaných analýz. Stávající síť sociálních služeb bude nadále podporována, rozvíjena,
zkvalitňována tak, aby na Znojemsku působily sociální služby, které odpovídají potřebám a vycházejí
z legislativních požadavků. Budou podporovány ty aktivity, které jsou pro Znojemsko žádoucí.
Vytváření, prohlubování a rozšiřování sítě sociálních služeb je určité propojování a spolupráce
organizací a institucí tak, aby tyto sociální sítě umožňovaly klientům získávat schopnosti a
dovednosti k osamostatnění se a minimalizaci závislosti na sociálních službách.
Opatření A.4.

Udržení, rozvoj procesu KPSS a růst vzájemné spolupráce s obcemi v ORP
Znojmo
Proces plánování sociálních služeb je na Znojemsku realizován od roku 2004, kdy dochází k rozvíjení
oblasti sociálních služeb a prohlubování vzájemné spolupráce mezi organizacemi. Občané participují
4

Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že
každoročně budou tato pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb
a míře spolufinancování ze strany obcí. K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o
závazné a konečné částky.
5
Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje.

na přípravě jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb svými podněty, připomínkami,
potřebami a zapojením se do realizovaných výzkumů. Cílem toho opatření je zachovat plánovací
proces, dále ho rozvíjet a zaměřit se na větší participaci občanů, představitelů města Znojma a obcí
ORP Znojmo do řešení oblasti sociálních služeb. Prioritou je udržet nastavený systém financování
sociálních služeb jak ze strany města Znojma, tak ze strany obcí ORP Znojmo, které jsou zapojeny do
solidárního systému spolufinancování sociálních služeb působících v ORP Znojmo.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
Fungující proces plánování sociálních služeb, nastavená organizační struktura,
setkávání pracovních skupin, zapojení organizací, vzájemná spolupráce mezi
organizacemi, fungující sociální služby pro širokou škálu cílových skupin.
Spolupráce s JMK při plánování a síťování sociálních služeb.
Realizace informačních akcí: Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny,
Týden sociálních služeb v ČR, akce v rámci RPMZ.
Spolupráce s RPMZ.
Každoroční vypisování dotačních programů na sociální oblast a zapojení obcí do
solidárního systému spolufinancování sociálních služeb.
Vypsání dotačního řízení na sociální služby pro rok 2020 – alokace cca 22 mil. Kč.
Zapojení obcí v ORP Znojmo do spolufinancování terénních sociálních služeb
v roce 2020. Sestavení sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2020.
Plán na rok 2020 Popis:
Zachování realizace plánování sociálních služeb včetně pozice koordinátora KPSS
na 1,0 úvazku. Zajištění fungování a činnost organizační struktury při KPSS.
Zapojit ke spolupráci představitele města Znojma – zastupitele, radní, komise
apod. Realizace setkání se starosty obcí k problematice sociálních služeb.
Podpora nových potřebných subjektů usilujících o zařazení do sítě.
Prohlubování vzájemné spolupráce mezi organizacemi a sociálními službami.
Realizace informačních a propagačních aktivit – Den sociálních služeb aneb jeden
svět pro všechny, Týden sociálních služeb – 80 000 Kč.
Aktualizace webového portálu www.socialnisluzby-znojemsko.cz – 20 000 Kč
Zpracování sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2021.
Spolupráce s JMK při KPSS a nastavování sítě sociálních služeb JMK.
Vypsání dotačního programu pro sociální služby na rok 2021.
Zajistit spolufinancování ze strany obcí v rámci solidárního systému na rok 2021.
Vypsání dotačního programu na sociální služby pro rok 2021 – alokace cca 23 mil.
Kč.
Plánovaný stav
Popis:
v roce 2021 Fungující proces KPSS s pozicí koordinátora na 1,0 úvazku, včetně organizační
2023
struktur KPSS. Více zainteresovaní představitelé města Znojma do řešení
problematiky sociálních služeb. Vzájemná spolupráce mezi organizacemi.
Zajištění pravidelného setkávání v rámci procesu KPSS v rámci nastavené
organizační struktury či nově identifikovaných oblastí potřeb.
Do budoucna se zaměříme na řešení nepříznivých situací napříč cílovými
skupinami tak, aby byly řešeny životní situace klientů služeb (i potenciálních)
komplexně. Snaha bude o netříštění plánování dle jednotlivých cílových skupin,
ale dle identifikovaných potřeb.
Fungující síť sociálních služeb reagující na potřeby občanů a ORP Znojmo.
Zajištěné financování sociálních služeb ze strany města Znojma a obcí ORP
Znojmo. Podpora nových potřebných subjektů usilujících o zařazení do sítě.
Realizace informačních aktivit – Den sociálních služeb, Týden sociálních služeb,
přenos informací směrem ke starostům obcí ORP Znojmo – 80 000 Kč.
Aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb, letáků apod. – 150 000 Kč.
Zpracování Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2022 a 2023.

Stav rok 2023

Realizátor a
partneři
Předpokládané
zdroje
financování

Spolupráce s JMK při KPSS a nastavování sítě sociálních služeb JMK pro rok 2022
a 2023. Vypsání dotačního programu na sociální služby pro rok 2022 – alokace
cca 24 mil. Kč
Fungující proces KPSS a systém financování sociálních služeb dle roku 2022.
Vypsání dotačního programu na sociální služby pro rok 2023 – alokace cca 25 mil.
Kč
Město Znojmo
Poskytovatelé sociálních služeb
Město Znojmo

Priorita B
Podpora návazných projektů
Potřeby obyvatel města Znojma a obcí v ORP Znojmo nejsou řešeny pouze prostřednictvím
registrovaných sociálních služeb, ale také formou jiných organizací, které s cílovými skupinami
pracují a pomáhají jim ve specifických oblastech, které není možné obsáhnout v rámci sociálních
služeb. Prioritou je podporovat tyto navazující služby a projekty tak, aby doplňovaly systém
sociálních služeb.
Opatření B.1.
Realizace dobrovolnictví ve městě Znojmě
Postupný a trvale udržitelný rozvoj dobrovolnictví u seniorů, osob se zdravotním postižením, osob
s chronickým duševním onemocněním, osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových
látkách a osob s mentálním postižením.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
Propagace DC ADRA Znojmo, komunikace s veřejností, získávání nových
dobrovolníků, 3x za rok skupinové školení a podle potřeby i individuální školení
pro nové zájemce. Dobrovolníci docházejí zpravidla 1x týdně na 1-2h do zařízení.
Komunikace koordinátora s dobrovolníky, pravidelné supervize k podpoře
a vzdělávání dobrovolníků
Počet uživatelů: 250
Předpokládané finanční náklady v roce 2019: 521 500,- Kč
Plán na rok 2020 Popis:
Propagace DC ADRA Znojmo, komunikace s veřejností, získávání nových
dobrovolníků, 2x za rok skupinové školení a podle potřeby individuální pro nové
zájemce, dobrovolníci docházejí zpravidla 1x týdně na 1-2h do zařízení,
komunikace koordinátora s dobrovolníky, pravidelné supervize k podpoře
a vzdělávání dobrovolníků
Počet uživatelů: 270
Předpokládané finanční náklady v roce 2020: 595 050,- Kč
Plánovaný stav
Popis:
v roce 2021
Propagace DC ADRA Znojmo, komunikace s veřejností, získávání nových
dobrovolníků, 2x za rok skupinové školení a podle potřeby individuální pro nové
zájemce, dobrovolníci docházejí zpravidla 1x týdně na 1-2h do zařízení,
komunikace koordinátora s dobrovolníky, pravidelné supervize k podpoře
a vzdělávání dobrovolníků
Počet uživatelů: 280
Předpokládané finanční náklady v roce 2021: 620 000 Kč
Stav rok 2023
Popis:
Propagace DC ADRA Znojmo, komunikace s veřejností, získávání nových
dobrovolníků, 2x za rok skupinové školení a podle potřeby individuální pro nové
zájemce, dobrovolníci docházejí zpravidla 1x týdně na 1-2h do zařízení,
komunikace koordinátora s dobrovolníky, pravidelné supervize k podpoře
a vzdělávání dobrovolníků
Počet uživatelů: 300

Předpokládané finanční náklady v roce 2023: 635 000 Kč

Realizátor a
partneři

Předpokládané
zdroje
financování

Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA
Partneři:
- Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
- Domov pro seniory Jevišovice, p. o.
- Domov pro seniory Plaveč, p. o.
- Domov důchodců Božice, p. o.
- Zámek Břežany, p. o.
- Emin zámek, p. o.
- Nemocnice Znojmo, p. o
Město Znojmo, MVČR, MZČR, MPSV, nadace, sponzoři, individuální dárci
Město Znojmo: cca 100 000 Kč / rok

Priorita B
Podpora návazných projektů
Potřeby obyvatel města Znojma a obcí v ORP Znojmo nejsou řešeny pouze prostřednictvím
registrovaných sociálních služeb, ale také formou jiných organizací, které s cílovými skupinami
pracují a pomáhají jim ve specifických oblastech, které není možné obsáhnout v rámci sociálních
služeb. Prioritou je podporovat tyto navazující služby a projekty tak, aby doplňovaly systém
sociálních služeb.
Opatření B.2.
Podpora domácích/neformálních pečovatelů
21,5 % osob jakýmkoliv způsobem alespoň občas pomáhá někomu blízkému (tzn. má s péčí alespoň
minimální zkušenost). V minulosti bylo zapojeno do péče 32 % dospělé populace (2,6 mil. osob).
Celkově má zkušenost s péčí (pečují v současnosti + pečovali v minulosti) 45 % dospělé populace
(3,9 mil. osob). Podpora pečujících je pojímána často přes podporu služeb pro opečovávaného, ale
už méně se zaměřuje vyloženě na pečující – může vést k redukci pečujících na pouhé poskytovatele
péče, bez vlastních potřeb. Bohužel sledujeme negativní dopady pečovatelského závazku na pečující
- zhoršení zdravotního stavu pečujícího (psychické vyčerpání, zhoršení tělesného zdraví), omezení
ekonomické aktivity a zhoršení finanční situace, utlumení společenského života (omezení či zhoršení
vztahů s rodinou a přáteli, sociální izolovanost a samota), potlačení osobního života (ztráta volného
času a omezení vlastních koníčků). Péče je životní událost, která ekonomicky i sociálně ohrožuje
existenci pečujících, současně této situaci nejsou schopni vlastními silami předcházet, ani jí bez
podpory a pomoci čelit. Péče o blízkého tak naplňuje parametry nepříznivé sociální události
a kvalifikuje pečující osoby jako skupinu ohroženou sociálním vyloučením. Snahou je zaměřit se na
tuto cílovou skupinu a pomoci ji v situacích, které mohou být pro tyto osoby kritické.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
V současné době neexistují aktivity, organizace a spolky ve městě Znojmě, které
by se zaměřovaly na práci s cílovou skupinou osob pečujících.
Zcela chybí:
- pomoc v období po propuštění blízkého z nemocnice, podpora a pomoc během
již probíhající krátkodobé či dlouhodobé péče,
- informační a praktická pomoc v oblasti podpůrných mechanismů ze strany státu
pro péči v domácnosti – informace o příspěvcích, kompenzačních pomůckách,
sociálních a zdravotních službách,
- předávání praktických dovedností pro usnadnění péče - ošetřování, polohování,
rehabilitace, používání kompenzačních pomůcek apod.
- setkávání s odborníky jako podpora fyzických a psychických sil pečujícího,
- zajištění podpory v domácím prostředí.

V současnosti organizace Práh jižní Morava, z.ú., v rámci poskytování služby
sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním poskytuje podporu
pečujícím osobám o osoby s duševním onemocněním.
Plán na rok 2020 Popis:
Mapování potřeb pečujících, zahrnutí cílové skupiny pečujících do koncepčních
dokumentů a KPSS, podpora cílové skupiny v rámci sociální práce a sociálních,
zdravotních a dalších služeb, zvyšování informovanosti a osvěty, rozvoj podpory
ze strany občanské společnosti.
Zapojení organizaci poskytující sociální služby do rozvoje služeb zaměřených na
podporu pečujících osob. Uskutečnění alespoň 2 přednáškových akcí
zaměřených na praktické ukázky péči v domácnosti a na možnosti pomoci, které
mohou pečující osoby využít. Hledání navazujících organizací, které by
doprovodné služby pro pečující zajišťovaly.
Plánovaný stav
Popis:
v roce 2021
Zvýšit podporu neformálních pečujících a zlepšit podmínky pro výkon neformální
péče. Vytvořit příručku pro pečující (s užitečnými kontakty pro lepší orientaci
pečujících osob). Ustanovení týmu pečujících – pravidelná setkávání, vzdělávání
pečujících osob – zaměřené na edukaci v oblasti péče o osobu blízkou (se
specifikami jednotlivých cílových skupin), prevence syndromu vyhoření, duševní
hygieny atp. Zahrnutí pečujících do KPSS, pečující by měli mít stálé zastoupení
v pracovních skupinách, forma a podmínky účasti by měly reflektovat specifika
pečujících – můžeme tím dát šanci vzniku svépomocným skupinám v rámci
jednotlivých pracovních skupin. Zajištění odborného poradenství v rámci
jednotlivých služeb (psycholog).
Stav rok 2023
Fungující služby pro pečující osoby.
Realizátor a
Město Znojmo, odbor sociální KPSS
partneři
Organizace poskytující sociální služby
Předpokládané
zdroje
financování

Město Znojmo
Vlastní zdroje organizací, pečujících osob

Priorita B
Podpora návazných projektů
Potřeby obyvatel města Znojma a obcí v ORP Znojmo nejsou řešeny pouze prostřednictvím
registrovaných sociálních služeb, ale také formou jiných organizací, které s cílovými skupinami
pracují a pomáhají jim ve specifických oblastech, které není možné obsáhnout v rámci sociálních
služeb. Prioritou je podporovat tyto navazující služby a projekty tak, aby doplňovaly systém
sociálních služeb.
Opatření B.3.
Podpora existence terénní hospicové péče
Domácí hospic Znojmo je zajišťován multidisciplinárním týmem odborníků, který nabízí
specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, kteří o ně doma celodenně
pečují. Poskytují rodině podporu tak, aby člověk v posledním období života mohl žít důstojně, měl
čas na své nejbližší a čas na rozloučení. Služba plní přání klientů a umožňuje jim v posledním období
života prožít co nejvíce chvil se svými blízkými v jejich domově.
Služba je poskytována odbornými lékaři, kteří zajišťuji odbornou péči v domácím prostředí pacienta.
Paliativní péče je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc
provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých. Tým zdravotních sester, které jsou
speciálně vzdělávány v oblasti práce s pacienty na konci života společně s psychologem, duchovním,
sociálním pracovníkem a Charitní pečovatelskou službou poskytují pomoc dle přání a potřeb klientů
a jejich rodin.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
Domácí hospic ZNOJMO poskytuje své služby ve znojemském regionu klientům,
v posledním období života. Služba je poskytována odborným a vyškoleným

personálem složeným z odborných lékařů, zdravotních sester, psychologa,
duchovního sociálního pracovníka a pracovníků pečovatelské služby. Domácí
hospic ZNOJMO poskytuje podporu nejen klientům, ale i jejich rodinným
příslušníkům a pečujícím osobám.
Počet klientů: cca 95 klientů
Předpokládané finanční náklady v roce 2019: 5 050 000 Kč
Plán na rok 2020 Popis:
- Společná duchovní setkání
- Odborné sociální poradenství (V rámci propojení priority Podpora návazných
projektů a opatření Podpora existence terénní hospicové péče bude Charitní
poradna od roku 2021 poskytovat odborné poradenství rodinným příslušníkům
a blízkým hospicových pacientů. Pečujícím rodinám služba bude nabízet
poradenství v oblastech: dávky poskytované státem, informace o možnosti
zajištění kompenzačních pomůcek, informace o dostupných službách
a zprostředkování další dostupné služby (duchovní péče, psychosociální),
plánování kroků péče o nevyléčitelně nemocného člověka, pomoc a podpora
v době úmrtí a po něm, psychosociální pomoc a podpora při zajištění péče i při
vyrovnání se se ztrátou blízkého člověka.
- Individuální podpora duchovního
- Individuální podpora psychologa
- Individuální podpora pečovatelů - pečujícím osobám
- Individuální podpora pečovatelů - rodinným příslušníkům
- Individuální podpora pečovatelů - v rámci spolupráce Charitní pečovatelské
služby Znojmo
Počet klientů: 150 klientů
Předpokládané finanční náklady v roce 2020: 6 292 000,Plánovaný stav
Popis:
v roce 2021
Pokračování v poskytování služeb dle roku 2020.
Počet klientů: 180 klientů
Předpokládané finanční náklady v roce 2021: 7 295 000,Stav rok 2023
Zajištění poskytování služby Domácí Hospic Znojmo
Počet uživatelů: 180 – 200
Předpokládané finanční náklady v roce 2021: 7 295 000,Realizátor a
DCHB – Oblastní charita Znojmo – Domácí Hospic Znojmo
partneři
Předpokládané
JMK, obce, uživatelé, dary
zdroje
Město Znojmo: 300 000 Kč / rok
financování

