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Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb 

těch, kdo je využívají, zajištují a financují. Z toho vyplývá, že služby jsou dostupné (kapacitně, místně, 

časově…), služby jsou kvalitní, reagují na potřeby uživatelů, nabídka služeb je přehledná  

a srozumitelná, a peníze jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřeba. 

Princip komunitního plánování předpokládá zapojení a úzkou spolupráci aktivních zainteresovaných 

občanů, přesněji tří subjektů tvořících tzv. komunitní triádu - uživatelů sociálních služeb (lidé 

využívající sociální služby), poskytovatelů sociálních služeb (příspěvkové organizace města a nestátní 

neziskové organizace, které jsou činné v sociální oblasti) a zadavatelů sociálních služeb (politici, 

zástupci města Znojma a obcí, zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví). 

Zastupitelstvem města Znojma bylo dne 30.3.2010, usnesením č. 116/2010 schváleno pokračování  

v plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování ve městě Znojmě a jeho 

spádové oblasti ORP s cílem vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb do roku 2014.  

V období let 2010-2011 probíhala příprava a zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb Znojemska na období 2012-2014. Tento dokument byl vytvořen ve spolupráci se členy 

pracovních skupin KPSS a poskytovateli sociálních služeb působících na Znojemsku. Plán byl předložen 

ke schválení Zastupitelstvu města Znojma dne 21.2.2012. Zastupitelstvo schválilo tento dokument 

usnesením číslo 59/2012 pod bodem č. 2515.  

Konkrétní kroky naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 

2012-2014 zajišťují jednoleté Akční plány rozvoje sociálních služeb Znojemska, které definují strategii 

rozvoje sociálních služeb na daný rok. Součástí Monitorovací zprávy je také hodnocení jednoletého 

Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2013, který byl schválen zastupitelstvem 

města Znojma dne 19.12.2012, usnesením č. 87/2012, bod č. 4138 ve znění: „ZM schvaluje Akční plán 

rozvoje sociálních služeb Znojemska rok 2013 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje 

sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014“ 

Od 1.8.2014 je Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb Znojemska převedeno do organizační 

struktury Města Znojma pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Převedení tohoto procesu schválilo 

Zastupitelstvo města Znojma na svém jednání dne 29.4.2014 usnesením č. 139/2014 bod č. 7812 ve 

znění: „ZM schvaluje převedení realizace Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska včetně 

pozice jeho koordinátora z Centra sociálních služeb Znojmo, p.o., do organizační struktury Města 

Znojma.“ 

 

Vize komunitního plánování: 

Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů na Znojemsku.  

Snahou je, aby síť sociálních služeb byla dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná. 
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Stav sociálních služeb na Znojemsku v roce 2013 

V následujících tabulkách jsou uvedeny registrované sociální služby a další související služby, které 

sociální služby doplňují a jsou poskytovány na území města Znojma a v jeho spádové oblasti obce 

s rozšířenou působností (dále jen ORP Znojmo). 

Tab. č. 1: Seznam organizací registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. a jimi poskytované sociální služby 

Druh sociální 
služby 

Název organizace Název poskytované registrované sociální služby § 

Sociální 
poradenství  

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 37 

Oblastní charita Znojmo Centrum poradenství a pomoci Znojmo  37 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Odborné sociální poradenství 37 

TyfloCentrum Brno, o.p.s. Sociální poradna pro zrakově postižené 37 

Sociální péče 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. 

Denní centrum pro seniory 45 

Odlehčovací služby  44 

Domov pro seniory 49 

Domov se zvláštním režimem 50 

Pečovatelská služba 40 

Oblastní charita Znojmo 

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo 46 

Charitní pečovatelská služba Znojmo 40 

Osobní asistence Znojmo 39 

Domov důchodců Božice, p.o. 

Domov pro seniory 49 

Domov se zvláštním režimem 50 

Domov se zvláštním režimem 50 

Domov pro seniory Hostim, p.o.  Domov se zvláštním režimem 50 

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. 
Domov pro seniory 49 

Domov se zvláštním režimem 50 

Domov pro seniory Plaveč, p.o. 
Domov pro seniory 49 

Domov se zvláštním režimem 50 

DS Morava, a.s.  
Domov pro seniory Šanov 49 

Domov se zvláštním režimem Šanov 50 

Emin zámek, p.o.  Domov se zvláštním režimem 50 

TyfloCentrum Brno, o.p.s.  Asistenční služby nevidomým 42 

Zámek Břežany, p.o. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 45 

Denní stacionář  46 

Chráněné bydlení Šanov 51 

Sociální 
prevence 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. 

Azylový dům pro muže 57 

Noclehárna pro muže 63 

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdrav. postižením 66 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.  Raná péče pro Moravu a Slezsko 54 

Liga vozíčkářů Sociální rehabilitace  70 

Oblastní charita Znojmo 

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo 57 

Magdala – pomoc obětem obchodování s lidmi 69 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Coolna 62 

Rodinný sociální asistent Znojmo 65 

Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel 70 

Sociálně terapeutické dílny - Dílna sv. Kláry Znojmo 67 

Tereza - pomoc obětem domácího násilí 60 

Oblastní charita Třebíč Středisko rané péče Třebíč 54 

Salebra, o.s. Terapeutická komunita  68 

Společnost Podané ruce, o.p.s. Kontaktní centrum Netopeer  59 

Spondea Brno, o.p.s. Intervenční centrum Brno 60a 

Středisko rané péče SPRP Brno Raná péče 54 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením 66 

TyfloCentrum Brno, o.p.s.  Sociálně aktivizační služby zrakově postiženým 66 

 



 4 

Tab. č. 2: Jiné subjekty provozující činnosti navazující na některou sociální službu 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR  

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - ošetřovatelská služba  

Dětské centrum Znojmo, p.o. 

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. - dobrovolníci v sociálních a zdravotních organizacích na Znojemsku 

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s.  - program Pět P 

Klub seniorů 

MěÚ Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Romský terénní poradce  

MěÚ Znojmo, Městská policie - Prevence kriminality  

Oblastní charita Znojmo -  dobrovolnické centrum, ošetřovatelská služba 

Rodinné centrum Maceška 

Společně, o.p.s. - Senior Point 

STŘED, o.s. - centrum prevence a pomoci  - poradenství a psychologické služby 

Svaz postižených civilizačními chorobami 
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Priority a opatření na období 2012-2014 

Priority a opatření byly zpracovány na základě jednání pracovních skupin a organizační skupiny 

v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska a jsou podloženy výstupy 

z uskutečněných výzkumů a dalších jednání s odborníky na dané oblasti.  

Průřezové priority 
 
Priorita A: Podpora procesu plánování sociálních služeb na Znojemsku 
Opatření A.1. Pokračování plánování rozvoje soc. služeb metodou komunitního plánování 
Priorita B: Vytvoření systému financování sociálních služeb v návaznosti na plánování rozvoje 
  sociálních služeb 
Opatření B.1. Připomínkování systému financování sociálních služeb v rámci rozpočtu ČR 
Opatření B.2. Provázání plánování rozvoje sociálních služeb s financováním sociálních služeb ve 
  Znojmě 
Priorita C: Podpora sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny na Znojemsku 
Opatření C.1. Zachování a další rozvoj stávajících sociálních služeb na Znojemsku 
Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví ve Znojmě a okolí 
Opatření D.1.  Podpora a další rozvoj dobrovolnického centra ADRA 
Priorita E: Podpora rozvoje spolupráce s krajskými zařízeními na území Znojemska 
Opatření E.1. Navázání spolupráce v oblasti rozšíření kapacit registrovaných služeb Krajských zařízení 
  o další potřebné terénní a ambulantní služby na Znojemsku 

Senioři 
Priorita 1. Podpora soběstačnosti a setrvání seniorů v přirozeném prostředí 
Opatření 1.1. Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory především ve správním obvodu ORP 
  Znojmo rozšířením kapacity stávajících poskytovatelů 
Opatření 1.2. Podpora nových subjektů zaměřených na poskytování terénních služeb 
Opatření 1.3. Zajištění telefonické pomoci seniorům v náhlé krizové situaci na Znojemsku 
Priorita 2. Zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory na Znojemsku 
Opatření 2.1. Navýšení počtu lůžek v domově se zvláštním režimem ve Znojmě 
Opatření 2.2. Navýšení kapacit domova pro seniory Znojmo 
Opatření 2.3. Navýšení kapacity Domova pro seniory Šanov 
Opatření 2.4. Vybudování domu pro seniory se zvláštním režimem v Pavlicích  
Opatření 2.5. Zřízení pobytového zařízení pro seniory v obci Jevišovice  
Opatření 2.6. Vybudování pobytového zařízení pro seniory na Vranovsku 
Opatření 2.7. Vytvoření kapacit pro nepřizpůsobivé seniory a seniory se specifickou péčí 
 

Osoby se zdravotním postižením 
Priorita 3. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 
Opatření 3.1. Poskytování služby sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním postižením se 
zaměřením na jejich integraci v pracovní oblasti 
Opatření 3.2. Zajištění poskytování služby osobní asistence ve venkovských lokalitách Znojemska do 
  roku 2014 
Opatření 3.3. Zřízení denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením/s kombinovanými 
  vadami 
Priorita 4. Vytvoření systému spolupráce poskytovatelů rané péče 
Opatření 4.1. Navázání spolupráce s dalšími institucemi a zvyšování informovanosti o službě raná 
  péče 
Priorita 5. Zajištění návaznosti sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením, kombinova- 
  nými vadami a duševním onemocněním ve znojemském regionu v oblasti bydlení 
Opatření 5.1. Zřízení chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými 
  vadami v souladu se stávajícím trendem ubytovacích zařízení 
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Děti, mládež, rodina 
Priorita 6. Zajištění a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Opatření 6.1. Přesun Nízkoprahové zařízení - Klub Coolna Znojmo do prostor v jiné lokalitě ve městě 
  Znojmě 
Opatření 6.2. Rozšíření nízkoprahového centra na cílovou skupinu ve věku 11-15 let 
Priorita 7. Podpora dětí a mládeže ohrožené rizikovým chováním a sociálně patologickými jevy 
Opatření 7.1. Zajištění poskytování terapeutického programu pro děti a mládež 
Opatření 7.2. Zajištění poskytování probačního programu 
 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny 
Priorita 8. Podpora stávajících pobytových a ambulantních služeb pro osoby bez přístřeší 
Opatření 8.1. Zvýšení kapacity azylového domu pro muže ve Znojmě  
Opatření 8.2. Navýšení kapacity noclehárny pro muže ve Znojmě  
Opatření 8.3. Zřízení centra služeb pro osoby bez přístřeší 
Priorita 9. Rozvoj služeb pro etnické menšiny 
Opatření 9.1. Zřízení romského komunitního centra ve Znojmě 
Opatření 9.2. Podpora spolupráce terénního pracovníka pro etnické menšiny při MěÚ Znojmo se 
  sociálními službami 
Priorita 10. Podpora a rozvoj dostupné sítě sociálních služeb pro osoby závislé nebo ohrožené 
  závislostí na návykových látkách 
Opatření 10.1. Navýšení pracovní kapacity v Kontaktním centru Netopeer - víceúčelové drogové 
  služby, Znojmo Sdružení Podané ruce, o.s. 
 

Související priority 
Priorita 1.S. Podpora využití volného času mládeže od 10 let 
Opatření 1.S.1. Vybudování dětských hřišť pro děti od 10 – 15 let 
Priorita 2.S.  Zajištění potřeb obyvatel v obcích Znojemska (SO ORP Znojmo) 
Opatření 2.S.1. Zřízení malometrážních bytů pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením v obci  Višňové 
Opatření 2.S.2.  Zřízení domu se sociálními byty v obci Morašice 
Priorita 3.S.   Zajištění dostatečné nabídky souvisejících služeb pro seniory na Znojemsku 
Opatření 3.S.1.  Vybudování Centra sociálních a zdravotnických služeb v Blížkovicích 
 

Priority a opatření na rok 2013 
- dle Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska rok 2013 
Senioři 
Opatření 1.4. Rozšíření a zkvalitnění služeb zajišťujících pomoc rodinám pečujícím o nesoběstačné 
  seniory - sociálně aktivizační služby 
Opatření 2.1.a Navýšení počtu lůžek v domovech se zvláštním režimem na Znojemsku 
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Vyhodnocení priorit a opatření za rok 2013 

Průřezové priority 
Priorita A: Podpora procesu plánování sociálních služeb na Znojemsku 
Opatření A.1. Pokračování plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování 
Plán činností  realizátor 

květen 2012 - dokončení projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska“  
červen 2012 - Zajištění financování procesu KPSS 
2012-2014 
- schůzky organizační skupiny a pracovních skupin 
- schůzky s poskytovateli sociálních služeb, obcemi, politickými reprezentanty 
- aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 
- realizace 4. ročníku „Dne sociálních služeb ve Znojmě“  
- monitoring plánu na období 2012-2014 
2013 - Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019 

MěÚ Znojmo,  
CSS Znojmo, 

p.o.,  
Partneři 

Obce ve SO 
ORP Znojmo 

Poskytovatelé 
soc. služeb 

Popis plnění  

Realizace KPSS v roce 2013 probíhala dle aktivit nastavených v projektu.  
Proběhly jednání pracovních skupin, organizační skupiny, setkání se starosty obcí, setkání s poskytovateli sociálních 
služeb a uskutečněn byl 4. ročník Dne sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny (září 2013). 
Bylo zadáno zpracování analytických podkladů pro potřeby jednání pracovních skupin a definování priorit pro 
sestavení nového SPRSS Znojemska 2015-2019. 

Priorita B: Vytvoření systému financování sociálních služeb v návaznosti na plánování rozvoje 
sociálních služeb 

Opatření B.1. Připomínkování systému financování sociálních služeb v rámci rozpočtu ČR 
Plán činností  realizátor 

- Ing. Pavel Balík - předá připomínky při jednání pracovní skupiny komunitního plánu JMK, kde je v roli 
zástupce zadavatele 
- Vedoucí odboru sociálních věcí při MěÚ Znojmo ve spolupráci s PSS – předá připomínky při jednání na 
MPSV, Krajském úřadě Jihomoravského kraje a dalších příslušných místech 
- KPSS Znojemska - předání podkladů při sestavování SPRSS JMK, spolupráce s JMK 

realizátoři a 
účastníci KPSS 

Znojemska  

Popis plnění   

Ze strany JMK byla nastavena Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Také ze strany členů KPSS byla Metodika připomínkována. Hodnocení žádostí  
o dotace v roce 2013 probíhalo ze strany JMK již podle nové Metodiky hodnocení registrovaných sociálních služeb 
v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.  

Opatření B.2. Provázání plánování rozvoje sociálních služeb s financováním sociálních služeb ve Znojmě 
Plán činností  realizátor 

rok 2012 - 2014 
- navázat spolupráci s finančním odborem a zjistit podklady pro poskytování dotací z města Znojma 
- zefektivnit pravidla dotačního řízení 
- získat politickou podporu pro sestavování a projednávání pravidel 
- projednání v rámci struktury KPSS (s poskytovateli SS) 
- nastavení pravidel: - termín, formuláře, oprávnění žadatele, kritéria propojení s KPSS, návrh dotací + 
projednání v souladu s poskytováním rozpočtu města, nastavení systému projednávání a hodnocení 
žádostí 

MěÚ Znojmo,  
CSS Znojmo, 

p.o.,  
Partneři 

Obce ve SO 
ORP Znojmo 

Poskytovatelé 
soc. služeb 

Popis plnění  

V roce 2013 probíhaly jednání v organizační skupině KPSS, kde byly řešeny možnosti nastavení financování. Zadáno bylo 
zpracování analýzy financování sociálních služeb v ORP Znojmo a sbírány byly vzory financování z jiných měst. Nastavení 
pravidel dotačního řízení Města Znojma pro registrované sociální služby se předpokládá v roce 2015. 
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Priorita C: Podpora sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny na Znojemsku 
Opatření C.1. Zachování a další rozvoj stávajících sociálních služeb na Znojemsku 
Plán činností  realizátor 

2012-2014 
- zajištění sociálních služeb 
- podpora vzájemné spolupráce organizací 
- mapování financování sociálních služeb 

Poskytovatelé 
soc. služeb 

Popis plnění  

Stávající síť sociálních služeb, která je uvedena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 
2012-2014 jako potřebná byla také v roce 2013 zachována, případně kapacitně rozšířena dle opatření  
a finančně podpořena ze strany Města Znojma, JMK, MPSV. 

Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví ve Znojmě a okolí 
Opatření D.1. Podpora a další rozvoj dobrovolnického centra ADRA 
Plán činností  realizátor 

2012-2014 - postupné navyšování počtu dobrovolníků  
Rok 2013 - realizace projektu – průběžná péče o stávající dobrovolníky, vytipování dalších klientů, nábor 
nových dobrovolníků, uzavření smluv s dvojicemi, evaluace programu, získávání finančních prostředků, 
stabilizace programu Pět P, společné akce pro dvojice, žádání o akreditaci.  

Dobrovolnické 
centrum ADRA, 

o.p.s. 

Popis plnění  

V roce 2013 DC ADRA Znojmo realizovalo dobrovolnické programy v 5 organizacích - Centrum sociálních služeb Znojmo, 
p.o.,  Domov pro seniory Jevišovice, p.o., Zámek Břežany, p.o,  Nemocnice Znojmo, p.o., Domov pro seniory Plaveč, p.o. a  
sociálně preventivní program pro děti Pět P. 
Díky těmto projektům mohlo v roce 2013 přispět 106 dobrovolníků svojí dobrovolnickou činností ke zlepšení 
psychosociálních podmínek uživatelů sociálních a zdravotních zařízení ve Znojmě a okolí a pomoci sociálně ohroženým 
dětem. Dobrovolníci odpracovali celkem 3309, 75 hod. 
Celkové finanční náklady DC ADRA Znojmo za rok 2013: 716 856 Kč 
Z toho příspěvek Města Znojma 2013: 60 000 Kč 

Priorita E: Podpora rozvoje spolupráce s krajskými zařízeními na území Znojemska 
Opatření E.1. Navázání spolupráce v oblasti rozšíření kapacit registrovaných služeb Krajských zařízení 
  o další potřebné terénní a ambulantní služby na Znojemsku 

Plán činností  realizátor 
2012-2014 
- dohodnutí schůzky se zástupci zřizovatele 
- podpora spolupráce s krajskými poskytovateli / vyjednávání 
- rozšíření druhu sociálních služeb / registrace 
- příjem nových kvalifikovaných pracovníků, propagace sociálních služeb 
- monitoring poskytování služby 
2012 - přednesení návrhu a diskuze se zástupci zařízení, prověření legislativních možností 
2013 - návrh smluv o vzájemné spolupráci  

Poskytovatelé 
soc. služeb na 

Znojemsku 

Popis plnění 
Spolupráce se zařízeními probíhá. Nebyla však zaznamenána taková potřeba, aby byly registrovány nové sociální služby 
při krajských zařízeních. 
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Cílová skupina „Senioři“ 

Priorita 1. Podpora soběstačnosti a setrvání seniorů v přirozeném prostředí  
Opatření 1.1. Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory především ve správním obvodu ORP 
  Znojmo rozšířením kapacity stávajících poskytovatelů 

Plán činností  realizátor 
od roku 2012 
- oslovování obecních úřadů v jednotlivých obcích,  
- zjišťování zda je zájem o pečovatelskou službu, 
- uzavírání smluv, příjem pracovníků dle potřeby navýšení kapacity,  
- provoz pečovatelské služby 
2014 - závěrečné vyhodnocení                                       

CSS Znojmo, p.o., 
Oblastní charita 

Znojmo 

Popis plnění  
Částečně naplňováno v závislosti na poptávce po pečovatelské službě v rámci ORP Znojmo. 
Probíhá oslovování v jednotlivých obcích. Tam, kde je pečovatelská služba potřeba, se služba poskytovateli působícími ve 
městě Znojmě zajistí – jedná se o Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. a Oblastní charitu Znojmo.  
V roce 2013:  
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.: 
Pracovní místa nenavýšilo. V případě potřeby, byla poptávka uspokojena stávajícím personálem. 
Personální zabezpečení služby v roce 2013 - 74,54 úvazků (pracovní smlouvy, DPP, DPČ) v přímé i nepřímé péči. 
CSS Znojmo, p.o. poskytlo pečovatelskou službu v ORP Znojmo v těchto obcích: Božice, Dobšice, Hodonice, Hrušovany 
nad Jevišovkou, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Prosiměřice, Suchohrdly, Višňové. CSS Znojmo, p.o. poskytlo v obcích ORP 
Znojmo službu celkem 137 klientům. Obce se na poskytování pečovatelské služby podílely částkou ve výši 114 179,- Kč. 
Ve městě Znojmě byla pečovatelská služba poskytnuta celkem 762 klientům.  
Oblastní charita Znojmo: 
Personální zabezpečení služby v roce 2013 - 10,23 úvazků (pracovní smlouvy, DPP, DPČ) v přímé i nepřímé péči. 
Oblastní charita Znojmo poskytovala službu v ORP Znojmo v těchto obcích - Běhařovice, Božice, Břežany, Dobšice, 
Čejkovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Blížkovice, Citonice, Ctidružice, Dyjákovice, Horní Břečkov, Jiřice u Moravských 
Budějovic, Lukov, Mašovice, Hrabětice, Hodonice, Hluboké Mašůvky, Chvalovice, Podmolí, Prosiměřice, Suchohrdly, 
Šanov, Šatov, Šumná, Tasovice, Trnové pole, Únanov, Žerůtky. V roce 2013 byl počet klientů v těchto obcích celkem 58 a 
obce přispěly na poskytování pečovatelské služby částkou ve výši 56 256,- Kč.  
Ve městě Znojmě poskytla Oblastní charita Znojmo pečovatelskou službu celkem 78 klientům. 
Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 
Rozšíření stávající služby – Charitní pečovatelská služba Znojmo 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Popis záměru 
SPLNĚNO / ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO / NESPLNĚNO 

+ zdůvodnění 

Oblastní 
charita 
Znojmo 

pečovatelská 
služba 

Navýšení roční 
kapacity služby:                                                                      
2012: 155 
2013: 165 

Navýšení počtu 
pracovníků v 
přímé péči:                              
2012: 8,36 
2013: 10,36 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
V roce 2013 byl celkový průměrný počet 
pracovníků 12,4217, což znamená, že došlo k 
navýšení, ale ne v přepokládaném počtu 10,36. Za 
rok 2013 byla poskytnuta služba 136 uživatelům. 
Oproti předpokladu nedošlo k navýšení počtu 
smluv, ale jednalo se o rozšíření smluv u stávajících 
smluv uživatelů. Nově uzavřených smluv bylo 55. 

Opatření 1.2. Podpora nových subjektů zaměřených na poskytování terénních služeb 

Plán činností  realizátor 
 rok 2012 – 2014 
- příprava organizace a rozsahu budoucích poskytovaných služeb 
- jednání se starosty obcí o potřebách občanů v oblasti pečovatelských a aktivizačních služeb 
- uzavření smluv s obcemi, registrace služeb, příjem kvalifikovaného personálu 
- zahájení činnosti 

Ráj dřeva, s.r.o.,  
Nově vzniklá 
organizace 

zajišťující služby na 
Vranovsku 

Popis plnění 
Plánovaný záměr, který měla na Vranovsku zajistit nově vzniklá organizace, nebyl uskutečněn. 
Organizace Ráj dřeva, s.r.o., která plánovala zajišťovat terénní služby na Pavlicku toto opatření nenaplnila z důvodu 
neuskutečnění záměru dle opatření 2.4. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014.  
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Opatření 1.3. Zajištění telefonické pomoci seniorům v náhlé krizové situaci na Znojemsku 

Plán činností  realizátor 
Od roku 2012 - přípravná fáze, zjišťování informací, vyjednávání, nastavení pravidel zajištění 
služby 
2013 - zahájení provozu                                      
2014 - závěrečné vyhodnocení 

Město Znojmo, 
Magistrát města Brna, 
Poskytovatelé soc.sl, 

Obce Znojemska 

Popis plnění  

Proběhlo jednání s Magistrátem města Brna, službu ještě poskytovat nezahájili, po zahájení poskytování služby ve městě 
Brně budou probíhat jednání o zajištění služby na Znojemsku. 

Nové opatření v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 

Opatření 1.4. Rozšíření a zkvalitnění služeb zajišťujících pomoc rodinám pečujícím o nesoběstačné 
  seniory - sociálně aktivizační služby 

Plán činností  realizátor 
2013 - příprava poskytování sociální služby v Domově pro seniory U Lesíka ve Znojmě, poskytování 
služby, navýšení kapacity z: rok 2012/ 20 na: rok 2013/ 35  

CSS Znojmo, p.o. 

Popis plnění 
V rámci nové přístavby Domova pro seniory vznikl prostor pro poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a 
zdravotně postižené.  
Služba byla rozšířena z původní kapacity 20 na kapacitu 35. Vzniklo tedy další místo poskytování a to v Domově pro seniory 
U Lesíka ve Znojmě, tím je zabezpečena lepší dostupnost služby jak pro ubytované v Domově pro seniory, tak i pro bydlící 
v okolí v odlehlé části centra města Znojma.  

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 

Rozšíření stávající služby - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Poskytovatel Sociální služba Popis záměru 
SPLNĚNO / ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO / 

NESPLNĚNO + zdůvodnění 
Centrum 
sociálních 
služeb 
Znojmo, p.o. 

SAS pro seniory 
a osoby se 
zdravotním 
postižením 

Navýšení roční 
kapacity služby:                                                                      
2012: 20  
2013: 35                               

Navýšení počtu 
pracovníků v přímé péči:                              
2012: 0,8 
2013: 1,16 

SPLNĚNO od 1.9.2013 

Priorita 2. Zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory na Znojemsku 

Opatření 2.1. Navýšení počtu lůžek v domově se zvláštním režimem ve Znojmě 

Plán činností  realizátor 
rok 2012: pokračování stavebních prací, kolaudace, registrace zvýšení kapacity, výběr, příjem 
pracovníků, jejich zaškolení 
rok 2013: zahájení provozu, případné dovybavení objektu, přijímání uživatelů 
rok 2014: udržení provozu, poskytování služby 

Město Znojmo 
- 

CSS Znojmo, p.o.  

Popis plnění  
V roce 2013 bylo zahájeno poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem v navýšené kapacitě ze 43 na 111 
lůžek a to od 1.7.2013. Služba je poskytována U Lesíka 11 ve Znojmě. Osoby od 55 let, které byly posouzeny jako plně 
invalidní. Cílovou skupinou klientů jsou osoby trpící Alzheimerovou chorobou, osoby se všemi typy stařeckých 
demencí, osoby po cévní mozkové příhodě, osoby s degenerativním onemocněním mozku, jejichž situace vyžaduje stálou 
pomoc a podporu jiné fyzické osoby. 

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 

Rozšíření stávající služby - Domov se zvláštním režimem 

Poskytovatel Sociální služba Popis záměru 
SPLNĚNO / ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO / 

NESPLNĚNO + zdůvodnění 
Centrum 
sociálních 
služeb 
Znojmo, p.o. 

domov se 
zvláštním 
režimem 

Navýšení počtu 
lůžek:                                                              
2012: 43  
2013: 111                     

Navýšení počtu pracovníků 
v přímé a nepřímé péči:                              
2012:PP/22,75;NP/7,2                          
2013:PP/58,5;NP/16,7 

SPLNĚNO od 1.7.2013 
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Nové opatření v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 
Opatření 2.1.a Navýšení počtu lůžek v domovech se zvláštním režimem na Znojemsku 

Plán činností  realizátor 
leden 2013  
- rozšíření sociálních služeb domov se zvláštním režimem  
Domov pro seniory Jevišovice, p.o. na 71 lůžek (z toho 26 lůžek nových) 
Domov pro seniory Plaveč, p.o. na 61 lůžek (z toho 9 lůžek nových) 
2013 
- stavební úpravy Domov pro seniory Hostim, p.o 
- od roku 2014 počet lůžek celkem 67 

Domov pro seniory 
Jevišovice, p.o. 

Domov pro seniory 
Plaveč, p.o. 

Domov pro seniory 
Hostim, p.o. 

Popis plnění  
V roce 2013 byly navýšeny kapacity u pobytových sociálních služeb domov se zvláštním režimem u poskytovatelů: 
Domov pro seniory Plaveč, p.o a Domov pro seniory Jevišovice, p.o.  
Domov pro seniory Jevišovice, p.o. - domov se zvláštním režimem  
Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, senioři ve věku od 60 let.  
kapacita: 71 lůžek. 
Domov pro seniory Plaveč, p.o. - domov se zvláštním režimem  
Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se specifickými potřebami (osoby 
s demencí, Alzheimerovou demencí), senioři ve věku od 65 let.  
kapacita: 61 lůžek. 
Domov pro seniory Hostim, p.o.  
V roce 2013 probíhaly stavební úpravy.  

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 

Rozšíření stávajících služeb - Domov se zvláštním režimem 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Popis záměru 
SPLNĚNO / ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO / 

NESPLNĚNO + zdůvodnění 

Domov pro 
seniory 
Hostim, p.o. 

domov se 
zvláštním 
režimem 

Rekonstrukce a humanizace zařízení - 
snížení počtu lůžek na pokojích, sociální 
zařízení na pokojích, vybudování 
společenské místnosti. 

NESPLNĚNO, rekonstrukce stále pokračuje, 
předpokládaný termín dokončení červen 
2014 

Domov pro 
seniory 
Plaveč, p.o. 

domov se 
zvláštním 
režimem 

Navýšení 
počtu lůžek:                                                              
2012: 52  
2013: 61                     

_ 

SPLNĚNO - navýšení kapacity z 52 míst na 61 
míst. (v této souvislosti došlo ke snížení 
kapacity sociální služby domov pro seniory z 
21 míst na 12 míst). Nyní tato služba nově 
disponuje sedmi jednolůžkovými pokoji a 
jedním dvojlůžkovým pokojem navíc. 

Domov pro 
seniory 
Jevišovice, 
p.o. 

domov se 
zvláštním 
režimem 

Navýšení 
počtu lůžek:                                                              
2012: 45 
2013: 71                     

Navýšení počtu 
pracovníků v přímé 
péči: 2012: 44,0  
2013: 46,0 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
- lůžka byly navýšeny na 71 
- počet pracovníků nebyl navýšen, zůstal stav 
z roku 2012 - 44,0. 

Opatření 2.2. Navýšení kapacit domova pro seniory Znojmo 

Plán činností  realizátor 
rok 2012: 
- pokračování stavebních prací, kolaudace, registrace zvýšení kapacity 
- výběr, příjem pracovníků, jejich zaškolení 
rok 2013: 
- zahájení provozu, případné dovybavení objektu, přijímání uživatelů 
rok 2014: 
- udržení provozu, poskytování služby 

Město Znojmo 
- 

CSS Znojmo, p.o.  

Popis plnění  
V roce 2013 bylo zahájeno poskytování sociální služby domov pro seniory v navýšené kapacitě ze 42 na 71 lůžek a to od 
1.7.2013. 
Služba je poskytována U Lesíka 11 ve Znojmě.  
Cílovou skupinou klientů jsou senioři ve věkové kategorii od 60 let. 
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Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 

Rozšíření stávající služby - Domov pro seniory 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Popis záměru 
SPLNĚNO / ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO / 

NESPLNĚNO + zdůvodnění 

Centrum 
sociálních 
služeb 
Znojmo, p.o. 

domov pro 
seniory 

Navýšení počtu 
lůžek:                                                              
2012: 42 
2013: 73                     

Navýšení počtu pracovníků 
v přímé a nepřímé péči:                              
2012: přímá péče 16,85 
nepřímá péče 7,2                          
2013: přímá péče 27,29       
nepřímá péče 13,2 

SPLNĚNO od 1.7.2013. 
Navýšeno na 71 lůžek. Propojením 
stávající budovy s přístavbou bylo 
nutno jeden pokoj zrušit a tím i 2 
lůžka.  

Opatření 2.3. Navýšení kapacity Domova pro seniory Šanov 

Plán činností  realizátor 
rok 2012 
- otevření 3 budovy (leden), poskytování služeb - domov se zvláštním režimem, domov pro seniory 
rok 2013  
- zajištění provozu služeb  

DS MORAVA, a.s. 

Popis plnění  
V roce 2012 byla otevřena 3 budova zařízení, ve které jsou poskytovány služby domova se zvl. režimem a domova pro 
seniory, celková kapacita zařízení je tak 120 lůžek. 
V roce 2013 již byly poskytovány sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.  
Kapacita domova pro seniory je 36 lůžek a cílová skupina klientů jsou senioři ve věku 55+. 
Kapacita domova se zvláštním režimem je 84 lůžek a cílová skupina klientů jsou senioři, duševně nemocní ve věku 55+. 

Opatření 2.4. Vybudování domu pro seniory se zvláštním režimem v Pavlicích 

Plán činností  realizátor 
rok 2012 - pokračování projekčních prací, registrace nové neziskové organizace (založení) pro 
poskytování služby, získání stavebního povolení, získání finančního krytí investice 
rok 2013 - výběrové řízení na dodavatele stavby, zahájení stavby 
rok 2014 - dokončení stavby 

Ráj dřeva, s.r.o. 

Popis plnění  
Předpoklad 38 lůžek ve službě domov se zvláštním režimem  
Rok 2013 - nebylo realizováno dle plánu pro rok 2013 z důvodu nezískání finanční podpory ze strany obce. 
Potřeba zařízení v této lokalitě nadále trvá. 

Opatření 2.5. Zřízení pobytového zařízení pro seniory v obci Jevišovice  

Plán činností  realizátor 
2011 - zpracování projektové žádosti 
2012 - realizace stavby 
2013 - uvedení do provozu 
2013 - registrace služby 
Předpokládaný počet klientů - 120 

Město Jevišovice 

Popis plnění  
Opatření není nenaplňováno. Plánovaný investor od záměru ustoupil. Hledá se realizátor/investor stavby.  
Do budoucna se nebude jednat o registrovanou sociální službu, ale spíše o bydlení pro seniory. 

Opatření 2.6. Vybudování pobytového zařízení pro seniory na Vranovsku 

Plán činností  realizátor 
rok 2012: jednání s představiteli mikroregionu Vranovsko, rekonstrukce objektu, 
březen/duben 2012 
- kolaudace, vybavení objektu 
- registrace, přijetí nových pracovníků a jejich zaškolení, zahájení provozu služby, příjem klientů 
2013, 2014 - poskytování služby 
Předpokládaný počet klientů - do 150 

vznik nové 
organizace 

Popis plnění  

Nesplněno - plánovaný realizátor od záměru ustoupil, opatření není naplňováno. 
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Opatření 2.7. Vytvoření kapacit pro nepřizpůsobivé seniory a seniory se specifickou péčí 

Plán činností  realizátor 
2012 - 2014 
- pracovní schůzky s poskytovateli SS pro seniory, 
- mapování potencionálních klientů a organizací ochotných ke spolupráci, 
- mapování vhodných objektů a prostor pro zřízení nebo navýšení kapacity, 
- vytvoření návrhu projektu realizace služby, finanční analýzy služby, 
- hledání finančních prostředků na realizaci, 
- vytvoření rozpočtu projektu, 
- výstavba, rekonstrukce nebo navýšení kapacit u spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb 

hledání realizátora 
 

Popis plnění  
V roce 2013 proběhly jednání v rámci pracovní skupiny, na opatření se bude nadále pracovat dle možností. 
Noví zájemci o zřizování služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem jsou upozorňování na potřebu této 
služby a je na ně kladen požadavek zřídit několik míst pro tuto cílovou skupinu v případě zřizování nové služby. 

Cílová skupina „Osoby se zdravotním postižením“  

Priorita 3. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 

Opatření 3.1. Poskytování služby sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním postižením se zaměřením  
   na jejich integraci v pracovní oblasti 

Plán činností  realizátor 
2012-2014 
Koncepce a registrace sociální služby - sociální rehabilitace. Výběr vhodných prostor a pracovníků, nákup 
potřebného vybavení. Propagace nově koncipované služby a navázání spolupráce při zajišťování 
informovanosti a účasti cílové skupiny. Poskytování aktivit v registrované sociální službě. 
2013 - Liga Vozíčkářů 
- leden 2013: nákup potřebného vybavení 
- únor 2013: propagace nově koncipované služby a navázání spolupráce při zajišťování informovanosti  
a účasti cílové skupiny 
- březen 2013 – prosinec 2014 (a dále ve stávající nebo rozšířené podobě): poskytování aktivit 
v registrované službě 
- květen 2013: vyhodnocení počátečního období poskytování služby a aktualizace metodik a procesů 
v rámci poskytování služby a spolupráce s ostatními subjekty 
- červen 2013: rozhodnutí o rozšíření služby o kapacitu stávajících aktivit a nové aktivity, sestavení 
aktualizovaného rozpočtu, změna registrace sociální služby 
2013 - Oblastní charita Znojmo 
- od března 2103 rozšíření registrované sociální služby sociální rehabilitace o poskytování v bytech 

Liga vozíčkářů, 
Oblastní 

charita Znojmo 

Popis plnění  
V roce 2012 proběhla registrace služby sociální rehabilitace v rámci Znojma při organizaci Liga vozíčkářů, byly vybrány 
vhodné prostory i pracovník. V roce 2013 byla poskytována služba sociální rehabilitace i nadále.  
V roce 2013 Oblastní charita Znojmo rozšířila poskytování služby sociální rehabilitace do oblasti bydlení, kde je sociální 
rehabilitace zajišťována terénní formou. 

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 

Vznik nové služby - sociální rehabilitace - Znojemsko  

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Popis záměru 
SPLNĚNO / ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO / 

NESPLNĚNO + zdůvodnění 

Liga vozíčkářů, o. s. 
sociální 

rehabilitace 

Navýšení okamžité 
kapacity služby:                                                                       
2013: individuální 
konzultace 1, skupinový 
workshop 8 uživatelů                            

2013: 
Přímá péče: 0,3  
Nepřímá péče: 0,2  

SPLNĚNO 
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Rozšíření stávající služby - sociální rehabilitace 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Popis záměru 
SPLNĚNO / ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO / 

NESPLNĚNO + zdůvodnění 

Oblastní charita 
Znojmo 

sociální 
rehabilitace 

Navýšení kapacity 
2012: 12 
2013: 16                     

Navýšení počtu 
pracovníků v přímé 
péči:                              
2012: přímá péče 3,5             
2013: přímá péče 4,2               

SPLNĚNO. Dvě uživatelky získaly byt 
od Města Znojma, kde jim je 
poskytována terénní forma sociální 
rehabilitace na podporu 
samostatného bydlení. 

Opatření 3.2. Zajištění poskytování služby osobní asistence ve venkovských lokalitách Znojemska do roku 2014 

Plán činností  realizátor 
2012-2014 
Informování potencionálních uživatelů o nabízené sociální službě – cílená propagace služby. Zajišťování 
finančních prostředků k realizaci priority. 
Zakoupení automobilů k zajištění dopravy pracovníků k uživatelům. Příjem nových pracovníků k zajištění 
péče + vzdělávání. Poskytování osobní asistence uživatelům.  
rok 2012 - propagace služby, zajišťování finančních zdrojů. 
rok 2013 - propagace, zajišťování finančních zdrojů, nákup automobilů, příjem nových pracovníků, 
vzdělávání pracovníků, poskytování služby. 
rok 2014 - poskytování služby, vzdělávání pracovníků, zajišťování finančních zdrojů, zpětná vazba od 
klientů. 

Oblastní charita 
Znojmo 

Popis plnění  
Okamžitá kapacita služby v roce 2012 - 12, nákup automobilu, příprava na rozšíření služby.   
V roce 2013 probíhalo poskytování služby osobní asistence bez navýšení kapacity a bez navýšení počtu pracovníků, byl 
udržen stav totožný jako v roce 2012.  

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 

Rozšíření stávající služby - osobní asistence 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Popis záměru 
SPLNĚNO / ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO / 

NESPLNĚNO + zdůvodnění 

Oblastní charita 
Znojmo 

osobní 
asistence 

Navýšení 
okamžité 
kapacity 
služby:                
2012: 12 /  
2013: 14 

Navýšení počtu 
pracovníků přímé 
péče:                          
2012: 7,56 / 
2013: 8,7              

NESPLNĚNO - V roce 2013 nedošlo k plánovanému 
navýšení počtu pracovníků přímé péče ani k 
navýšení okamžité kapacity služby; okamžitá 
kapacita služby zůstala zachována na počtu 12 
osob, poptávka po službě byla uspokojena s touto 
kapacitou a navýšením úvazku jednoho pracovníka 
a dále maximálním využíváním volné kapacity 
stávajících pracovníků, které služba zaměstnává na 
dohody mimo pracovní poměr; celkový přepočtený 
počet pracovníků přímé péče v roce 2013 byl 4,42 

Opatření 3.3. Zřízení denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením/s kombinovanými vadami 

Plán činností  realizátor 
2012 - 2014 
Zpracování infoletáku poptávky po službě a rozeslání / okolní OÚ, lékaři, škola/, vyhodnocení potřeb. 
Příprava a vybavení vhodných prostor, zpracování standardů a metodik pro službu. Provedení 
výběrového řízení na obsazení míst vychovatelů. Příprava podkladů pro registraci služby. 
rok 2012 - příprava prostor, standardů a metodik pro službu, zajištění personálního obsazení, registrace 
služby 
rok 2013 - zahájení poskytování služby  
- příprava na poskytování sociální služby  
- od září 2013 zahájení poskytování sociální služby 

Zámek 
Břežany, p.o.  

Popis plnění  

Od roku 2012 se plnilo průběžně. Od srpna 2013 byla otevřena služba denního stacionáře. 
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Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 

Vznik nové sociální služby - denní stacionář 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Popis záměru 
SPLNĚNO / ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO / 

NESPLNĚNO + zdůvodnění 

Zámek 
Břežany, p.o. 

denní 
stacionář 

Plánovaná okamžitá 
kapacita služby:                                                     
10 uživatelů 

Předpokládaný 
počet pracovníků: 
přímá péče 3,1                 

SPLNĚNO -  stacionář poskytuje svoje 
služby od 1.8.2013, kapacita stanovena 
na 7 klientů, počet pracovníků 2,35 
(PP+NP). 

Priorita 4. Vytvoření systému spolupráce poskytovatelů rané péče 

Opatření 4.1. Navázání spolupráce s dalšími institucemi a zvyšování informovanosti o službě raná péče 

Plán činností  realizátor 
2012 - analýza poskytovatelů rané péče na Znojemsku - jejich potřeb spolupráce a informovanosti 
o službě. Analýza možných spolupracujících institucí a analýza forem spolupráce. Vytvoření 
metodiky předávání informací a spolupráce. Zmapování potencionálních uživatelů rané péče. 
2013 - oslovení spolupracujících organizací, uspořádání odborného semináře, besedy - 2x ročně 
2014 - realizace systému spolupráce a včasná informovanost rodin. 
- 2 x ročně odborný seminář - hodnocení systému spolupráce 

Středisko rané péče 
Třebíč,  

Středisko rané péče 
Brno, Centrum pro 

dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. 

Popis plnění  
Probíhá spolupráce mezi poskytovateli raných péčí působících na Znojemsku. Proběhla setkání vždy dvou poskytovatelů 
rané péče působících na Znojemsku, obsahem setkání byla informovanost o působení na Znojemsku, o spolupráci s jinými 
subjekty regionu. Probíhala individuální depistáž jednotlivých poskytovatelů rané péče působících v regionu. Besedy se 
neuskutečnily. V rámci Týdne sociálních služeb byly uskutečněny přednášky pro veřejnost. 

Priorita 5. Zajištění návaznosti sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením, kombinovanými  
  vadami a duševním onemocněním ve znojemském regionu v oblasti bydlení 

Opatření 5.1. Zřízení chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami  
   v souladu se stávajícím trendem ubytovacích zařízení 

Plán činností  realizátor 
Druhá polovina roku 2011 - zajištění financování 
První polovina roku 2012, 2013 - výstavba budovy (příprava projektu, výběrové řízení na stavební 
firmu, stavba) 
2014 - zajištění kvalifikovaného personálu (osobní asistenti) - úvazek 8,8 
2014 - vybavení domu, zahájení provozu 

Oblastní charita 
Znojmo 

Popis plnění  
Toto opatření se nedaří naplnit z finančních důvodů. Proběhla diskuse nad změnou opatření, místo výstavby nového 
domu by mohly být využity byty města k poskytování této služby.  
Proběhla změna opatření, úspěšně zažádáno na JMK o rozšíření služby soc. rehabilitace Znojmo o terénní pracovníky. 
Vypracovaná alternativa chráněného bydlení. Poskytování služby sociální rehabilitace v bytech - viz. opatření 3.1. 

Cílová skupina „Děti, mládež, rodina“ 

Priorita 6. Zajištění a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Opatření 6.1. Přesun Nízkoprahové zařízení - Klub Coolna Znojmo do prostor v jiné lokalitě ve městě Znojmě 

Plán činností  realizátor 
1-3/2012 - jednání se Zastupiteli města Znojma a dalšími odborníky, vytipování vhodných prostor,    
4-8/2012 - získání finančních prostředků na rekonstrukci prostor,  
8-12/2012 - realizace rekonstrukce prostor,  
12/2012 - přesun do jiných prostor            

Oblastní charita 
Znojmo 

Popis plnění  
V roce 2012 proběhla jednání o možnosti přesunout zařízení do lokality Přímětice - sídliště. K přesunu nedošlo. Během let 
se změnila situace na sídlišti a dle šetření pracovníků nízkoprahového klubu Coolna se toto opatření jeví jako zbytné. 
Potřeba je zaměřit se na jiné lokality ve městě Znojmě a na rozvoj terénní práce s touto cílovou skupinou. V roce 2013 
nebylo realizováno. 
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Opatření 6.2. Rozšíření nízkoprahového centra na cílovou skupinu ve věku 11-15 let 

Plán činností  realizátor 
1-3/2012 - jednání se Zastupiteli města Znojma a dalšími odborníky, 
4-8/2012 - získání finančních prostředků na poskytování sociální služby pro mladší cílovou skupinu,                                                                                          
8/2012 - registrace cílové skupiny,                                                             
8-12/2012 poskytování sociální služby pro mladší cílovou skupinu 

Oblastní charita 
Znojmo 

Popis plnění  
Sociální služba byla poskytována cílové skupině ve věku 11-15 let pouze v roce 2012. V roce 2013 nebyla služba pro 
uvedenou cílovou skupinu poskytována z důvodu nezískání finančních prostředků. 

Priorita 7. Podpora dětí a mládeže ohrožené rizikovým chováním a sociálně patologickými jevy 

Opatření 7.1. Zajištění poskytování terapeutického programu pro děti a mládež 

Plán činností  realizátor 
1-6/2012 - mapování vhodných organizací v sociální oblasti a jejich kontaktování 
6-12/2012 - příprava terapeutického programu za účasti odborníků z řad institucí pracujících s dětmi  
a mládeží 
6-12/2012 - finanční analýza nákladů poskytování služby, vytipování zdrojů financování  
od 1/2013 - realizace programu 

Město Znojmo 
Trialog o.s. 

Dobrovolnické 
centrum ADRA, 

o.p.s. 

Popis plnění  

V roce 2012 byl osloven TRIALOG o. s., PhDr. Kotek a Ing. Jurajdová poskytují terapeutické programy pro potřebné rodiny. 
Tato činnost je hrazena z prostředků na sociálně právní ochranu dětí z Ministerstva financí. Pokud se nejedná o sociálně 
slabou rodinu, hradí si terapii rodina sama. Jako doplňující program je využíván Program Pět P, který realizuje 
Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo - leden 2012 zahájení realizace programu. Realizace terapeutického programu  
a programu Pět P bylo zajištěno také v roce 2013. 

Opatření 7.2. Zajištění poskytování probačního programu 

Plán činností  realizátor 
1-6/2012 - mapování vhodných organizací v sociální oblasti a jejich kontaktování 
6-12/2012 - příprava probačního programu za účasti odborníků z řad institucí pracujících s dětmi a 
mládeží, finanční analýza nákladů poskytování služby 
Od 1/2013 - realizace programu 

Střed, o.s. 

Popis plnění  
Byla vytipována vhodná organizace  Střed, o.s. - Centrum prevence a pomoci, Moravské Budějovice, která může zajišťovat 
probační program formou sociálního výcviku. Služba byla v roce 2013 poskytována v prostorách MěÚ Znojmo.  

Cílová skupina „osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny“ 

Priorita 8. Podpora stávajících pobytových a ambulantních služeb pro osoby bez přístřeší 

Opatření 8.1. Zvýšení kapacity Azylového domu pro muže ve Znojmě  

Plán činností  realizátor 
Rok 2012: 
- výběr a zaškolení nových pracovníků, dokončení vybavení nových prostor, registrace navýšení 
kapacity, přijímání uživatelů 
rok 2013: zabezpečení provozu služby 
rok 2014: zabezpečení provozu služby 

Centrum sociálních 
služeb Znojmo, 

p.o. 

Popis plnění  
V roce 2012 byly realizovány veškeré aktivity, které byly naplánovány. Byla aktualizována registrace této služby, což se 
týkalo navýšení kapacity na 44.  
V roce 2013 byl zabezpečen provoz sociální služby Azylový dům pro muže. Služby azylového domu využilo celkem 67 
klientů. 

Opatření 8.2. Navýšení kapacity noclehárny pro muže ve Znojmě  

Plán činností  realizátor 

2012 II.pol. - příprava prostor pro zvýšení kapacity, registrace, vybavení prostor,  
září/říjen 2012 - zahájení provozu, 
2013, 2014 - zajištění provozu 

Centrum sociálních 
služeb Znojmo, 

p.o.  
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Popis plnění  
V roce 2012 proběhly naplánované aktivity. Noclehárna je využívána dle aktuální potřeby.  
V roce 2013 byl zabezpečen provoz sociální služby v navýšené kapacitě 7 lůžek. Službu v roce 2013 využilo celkem 72 
klientů. 

Opatření 8.3. Zřízení centra služeb pro osoby bez přístřeší 

Plán činností  realizátor 
rok 2012 - hledání objektu a poskytovatele služby 
rok 2013 - finanční analýza - studie proveditelnosti, získání financí, úprava objektu rok 2014 
- registrace služeb, přijetí a zaškolení pracovníků, zahájení poskytování služby 

Město Znojmo + 
poskytovatelé soc. 

služeb 

Popis plnění  
V roce 2012 probíhalo hledání objektu, ve kterém by mohly být služby poskytovány.  
Probíhala jednání o možnosti poskytovat azylové ubytování pro ženy bez dětí v Azylovém domě pro muže ve Znojmě. Je 
nutné vyřešit sociální zázemí pro ženy, což se řešilo v roce 2013. Lůžka pro ženy budou zajištěna v současném azylovém 
domu pro muže v roce 2014. Centrum pro osoby bez přístřeší nebylo v roce 2013 realizováno. 

Priorita 9. Rozvoj služeb pro etnické menšiny 
Opatření 9.1. Zřízení romského komunitního centra ve Znojmě 

Plán činností  realizátor 
Zajištění návaznosti poskytování služby ve stávajících prostorách NZDM Coolna. 
Zajištění poskytovatele služby, získání finančního zajištění služby, nábor a zaškolení nových 
zaměstnanců, příprava plánu práce s dětmi, realizace služby (výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se spol. prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí). 
do 12/2012 
- nalezení vhodných prostor, zdrojů financování, provozovatele (poskytovatele) služby 
- registrace služby 
- od 01/2013 - dojde k poskytování služeb terénní práce pro cílovou skupinu Romů, kterou bude 
poskytovat pracovnice organizace IQ Roma servis  

Oblastní charita 
Znojmo, 

 IQ Roma Servis, 
MěÚ Znojmo 

Popis plnění  
Zřízení romského komunitního centra se nepodařilo zrealizovat. V průběhu roku 2012 byla navázána užší spolupráce s 
Občanským sdružením IQ Roma servis. Terénní pracovnice IQ Roma 1x týdně jezdila do Znojma. V součinnosti s RTP 
poskytovala poradenské služby zejména pro cílovou skupinu Romů ve Znojmě. Ke konci roku byla činnost této pracovnice 
ve Znojmě ukončena z důvodu převedení do jiného města. Služba není od konce roku 2012 zajišťována.   
V roce 2013 nebylo opatření realizováno z důvodu nenavázání spolupráce s realizátorem, nenalezení vhodných prostor a 
finančních prostředků.   

Opatření 9.2. Podpora spolupráce terénního pracovníka pro etnické menšiny při MěÚ Znojmo se sociálními  
  službami 

Plán činností  realizátor 
Rok 2012-2014 
- udržení pracovního místa romského terénního pracovníka při MěÚ Znojmo 
- zajištění financí na pracovní místo terénního pracovníka 
- předcházení vzniku dluhů klientů na nájemném v městských bytech a zadlužení obecně, systematické 
řešení kvality bydlení romských rodin 
- sociální poradenství, informovanost, doprovod na instituce, asistence při jednáních, intervence v 
konkrétních jednotlivých případech 

Město Znojmo 

Popis plnění  
V roce 2012 byl RTP zaměstnancem MěÚ Znojmo a to na 50% úvazek. V roce 2012 bylo požádáno u Rady vlády ČR pro 
záležitosti romské menšiny o neinvestiční dotaci za program Podpora terénní práce pro rok 2013.  
V roce 2012 byla nadále prostřednictvím RTP poskytována pomoc příslušníkům romské komunity při vyřizování sociálních 
dávek, pomoc při zajišťování bydlení a pomoc při problémech s bydlením vůbec.  
Rok 2013 - Romský terénní pracovník pracoval do května 2013. Od této doby byl hledán nástupce, který byl přijat až 
v roce 2014. 
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Priorita 10. Podpora a rozvoj dostupné sítě sociálních služeb pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí  
  na návykových látkách 

Opatření 10.1. Navýšení pracovní kapacity v Kontaktním centru Netopeer - víceúčelové drogové služby, Znojmo 
  Sdružení Podané ruce, o.s. 

plán činností  realizátor 
2012-2014 
- kontaktní a poradenská práce v kontaktní místnosti 
- základní poradenství a výměna injekčních setů a dalšího zdravotnického materiálu 
- pomoc v krizových situacích, pomoc v zajištění základního zdravotního ošetření 
- testování infekčních nemocí (hepatitida B, C a HIV ), sociální podpora (poradenství, asistence, možnost 
využít základní potravinový a hygienický servis) 
- 2013 - navýšení pracovního úvazku o 0,5 

Společnost 
Podané ruce, 

o.p.s. 

Popis plnění  
Probíhají činnosti dle harmonogramu. Z důvodu nezískání dostatečných finančních prostředků nedošlo k navýšení úvazku. 
Zůstal pracovní úvazek na této službě ve výši 1,8 v přímé péči. Potřeba jeho navýšení neustále trvá. V roce 2013 byla 
služba poskytnuta 123 klientům. Došlo k přejmenování organizace a změně právní formy na Společnost Podané ruce, 
o.p.s. 

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 

Rozšíření stávající služby - kontaktní centra 

Poskytovatel 
Sociální 
služba 

Popis záměru 
SPLNĚNO / ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO / 

NESPLNĚNO + zdůvodnění 

Společnost 
Podané ruce, 
o.p.s. 

kontaktní 
centra 

Kapacita: 
ambulantní 
počet kontaktů 
3, terénní počet 
kontaktů 2  

Navýšení počtu 
pracovníků v 
přímé péči:                           
2012: 1,8 /  
2013: 3,0 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Cílový stav měl být 3,0 
úvazku pracovníků pro přímou práci s klienty, 
reálný stav pro rok 2013 byl 2,12 úvazku. Vzhledem 
k personální situaci v roce 2012 se jedná o posun s 
mírným navýšením potřebných úvazků.  

Související priority 

Priorita 1.S. Podpora využití volného času mládeže od 10 let 
Opatření 1.S.1.  Vybudování dětských hřišť pro děti od 10 - 15 let 

Plán činností  realizátor 
do XII.2012 - vytipování lokalit, schválení užívání, územní řízení, stavební povolení, žádosti o dotace                                                               
do XII.2013 - realizace jednoho hřiště 

Město Znojmo 

Popis plnění  
 Hřiště byla vybudována v rámci revitalizací parků. 

Priorita 2.S. Zajištění potřeb obyvatel v obcích Znojemska (SO ORP Znojmo) 
Opatření 2.S.1.Zřízení malometrážních bytů pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením v obci Višňové 

Plán činností  realizátor 
2012 - příprava projektu a žádosti na MMR 
2012 - 2013 realizace projektu malometrážních bytů 
2013 - zprovoznění domu s malometrážními byty 

Městys Višňové 

Popis plnění  
V průběhu roku proběhla realizace projektu 6 malometrážních bytů, jeden z bytů je upravitelný (bezbariérový). 
V průběhu roku 2013 se stěhovali první nájemníci do malometrážních bytů, byty jsou určeny pro sociálně slabé občany  
a vznikající manželství.  

Opatření 2.S.2.  Zřízení domu se sociálními byty v obci Morašice 

Plán činností  realizátor 
2012-2014 
- zpracování projektové dokumentace, hledání finančních prostředků 
- realizace stavebních prací 
- příjem klientů 

Morašice 
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Popis plnění  
Dle harmonogramu je splněna stavební a projektová dokumentace. Z důvodu nezískání finančních prostředků nedošlo ke 
zřízení domu se sociálními byty. 

Priorita 3.S. Zajištění dostatečné nabídky souvisejících služeb pro seniory na Znojemsku 
Opatření 3.S.1.  Vybudování Centra sociálních a zdravotnických služeb v Blížkovicích 

Plán činností  realizátor 
od roku 2012 
- vybudování Centra sociálních a zdravotnických služeb v Blížkovicích 
- vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, realizace stavby 
- uvedení stavby do provozu, příjem, zaškolení pracovníků, registrace služeb 
2014 - příjem klientů 

Městys 
Blížkovice 

Květinka, o.p.s.  

Popis plnění  
V roce 2012 byly zahájeny řízení pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.  
Další kroky nebyly uskutečněny. Od záměru je postupně ustupováno. 
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Přehled zdrojů financování sociálních služeb v roce 2013 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výše finančních prostředků z jednotlivých zdrojů, ze kterých organizace získávají finanční prostředky na 

poskytování sociálních služeb.  Pozitivním zjištěním je, že se organizace snaží získávat finanční prostředky také od jiných donátorů, než jen od Města 

Znojma a ze státního rozpočtu. Výše prostředků získaných z dalších zdrojů je součástí hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb za účelem 

dotačního řízení ze strany JMK dle Metodiky hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních 

služeb Jihomoravském kraji. 

Tab. č. 2: Zdroje financování registrovaných sociálních služeb: skutečnost za rok 2013 
  rok 2013 

Poskytovatel zařízení 
Název  
služby 

MPSV JMK JMK - IP 
Město 

Znojmo 
Obec/jin
é město  

Klienti EU Další zdroje
1
 Jiné

2
 Celkem 

s
o

c
iá

ln
í 
p

o
ra

d
e
n

s
tv

í 
 Centrum sociálních služeb 

Znojmo, p.o. 
Poradna pro rodinu a mezilidské 
vztahy 

350 000 0 0 598 694 0 0 0 0 0 948 694 

Oblastní charita Znojmo 
Centrum poradenství a pomoci 
Znojmo 

181 000 0 0 142 478 0 0 0 185 347,21 0 508 825,21 

Svaz tělesně postižených v 
ČR, o.s., okresní organizace 
Znojmo 

Odborné sociální poradenství 36 000 0 0 10 000 0 0 0 4 000 0 50 000 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., 
Poradny pro zrakově postižené v 
Jihomoravském kraji 
  

380 000 0 0 0 81 000 0 0 61 870  522 870 

s
o

c
iá

ln
í 
p

é
č
e

 

Centrum sociálních služeb 
Znojmo, p.o. 

Denní centrum pro seniory 311 000 0 0 346 186 0 148 195 0 1 728 0 807 109 

Odlehčovací služby 301 000 0 0 778 761 0 572 070 0 0 0 1 651 831 

Domov pro seniory Znojmo 3 791 000 0 0 620 000 0 8 158 178 0 874 211,56 1 031 362,57 14 474 752,13 

Domov se zvl. režimem 5 567 000 0 0 1 148 000 0 11 129 029 0 963 754,62 1 446 752,11 20 254 535,73 

Pečovatelská služba 9 860 000 0 0 4 263 289 929 450 9 510 343 0 1 801 523 0 
26 364 605
  

                                                 
1
 Další zdroje: nadace zahraniční i tuzemské, sponzorské dary, sbírky, členské příspěvky z ÚP, příjmy z prodeje vlastních výrobků. 

2
 Fondy zdravotních pojišťoven, příspěvek z ministerstva zdravotnictví a z RVKPP.   
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 rok 2013 

Poskytovatel zařízení Název služby MPSV JMK JMK - IP 
Město 

Znojmo 
Obec/jiné 

město 
Klienti EU Další zdroje Jiné Celkem 

s
o

c
iá

ln
í 
p

é
č
e

 

Oblastní charita Znojmo 

Denní stacionář sv. Damiána  1 472 000 702 000 0 299 137 0 686 117,4  0 336 185 0 3 495 439,44 

Charitní pečovatelská služba 
Znojmo 

1 817 000 197 000 0 0 56 256 1 286 161,32 0 156 163 0 3 512 580,32 

Osobní asistence  1 638 000 303 000 0 0 0 555 320 0 112 853 0 2 609 173 

Domov důchodců Božice, 
p.o. 

Domov pro seniory 3 840 000 830 000 0 0 0 3 009 000 0 0 40 000 7 794 000 

Domov se zvl. režimem 5 708 000 3 321 000 0 0 0 12 038 000 299 000 0 159 000 21 525 000 

Domov pro seniory Hostim, 
p.o. 

Domov se zvl. režimem 3 456 000 2 947 615 0 0 0 10 563 061 0 1 631 952 471 814 19 070 442 

Domov pro seniory 
Jevišovice, p.o. 

Domov pro seniory 2 276 000 1 028 000 0 0 0 4 994 000 96 000 176 000 135 000 8 705 000 

Domov se zvl. režimem 6 253 000 2 185 000 0 0 0 13 342 000 202 000 374 000 442 000 22 798 000 

Domov pro seniory Plaveč, 
p.o. 

Domov pro seniory 1 013 000 1 106 656 0 0 0 1 664 963 0 95 612 112 330 3 992 561 

Domov se zvl. režimem 6 090 000 3 130 344 0 0 0 10 674 416 0 406 654 683 050 20 984 464 

DS Morava, a.s. 
Domov pro seniory 1 114 000  0 0 0 0 4 355 000 0 1 946 000 403 000 7 818 000 

Domov se zvl. režimem 3 135 000 0 0 0 17 000 12 255 000 0 5 477 000 1 135 000 22 019 000 

Emin zámek, p.o.  Domov se zvl. režimem 5 383 000 2 444 000 0 0 0 9 387 608 0 439 579 184 356 17 838 543 

TyfloCentrum Brno, o.p.s. 
Průvodcovská a předčitatelská 
služba - Asistenční služby 
nevidomým v JMK 

471 000 42 000 0 0 108 000 68 240 0 0 0 689 2403 

Zámek Břežany, p.o. 

Domov pro osoby se zdrav. 
postižením 

15 924 000 7 568 487 0 0 0 26 581 002 0 440 619 818 287 51 332 395 

Denní stacionář Břežany 0 0 0 0 0 71 489 0 63 127 0 134 616 

Chráněné bydlení 520 000 0 0 0 0 1 040 550 0 13 706 0 1 574 256 

                                                 
3
 Údaje za poskytování sociální služby v celém Jihomoravském kraji 
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 rok 2013 

Poskytovatel 
zařízení 

Název služby MPSV JMK JMK - IP 
Město 

Znojmo 
Obec/jiné 

město 
Klienti EU Další zdroje Jiné Celkem 

s
o

c
iá

ln
í 
p

re
v
e
n

c
e

 

Centrum sociálních 
služeb Znojmo, 
p.o. 

Azylový dům pro muže 0 0 3 116 000 0 0 1 045 000 0 0 0 4 161 000 

Noclehárna pro muže 244 000 0 0 177 609 0 52 680 0 0 0 474 289 

Sociálně aktiv. služba pro seniory a OZP 300 000 0 0 143 500 0 0 0 1 029 0 444 529 

Liga Vozíčkářů  Sociální rehabilitace  271 000 42 000 0 60 000 50 709 0 0 0 0 423 7094 

Oblastní charita 
Znojmo 

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo 0 0 4 234 000 0 0 673 000 0 195 000 0 5 102 000 

Dílna sv. Kláry Znojmo 0 0 1 145 000 0 0 0 0 33 000 0 1 178 000 

Rodinný sociální asistent Znojmo 0 0 1 555 000 0 0 0 0 29 000 0 1 584 000 

Sociální rehabilitace 0 0 2 389 000 0 0 0 0 218 000 0 2 607 000 

Tereza-pomoc obětem dom. násilí 243 000 37 000 0 0 0 0 384 149 81 857 0 746 006 

Magdala-pomoc obětem obchodování a 
nucené prostituce 

0 0 534 000 174 000 0 0 0 114 000 0 822 000 

Nízkoprahový klub pro mládež Coolna  0 0 3 569 000 0 150 000 0 0 38 430 0 3 758 000 

Salebra, o.s. Terapeutická komunita  1 265 000 0 0 18 000 0 424 000 0 287 000 0 1 994 000 

Společnost Podané 
ruce, o.p.s. 

KC Netopeer - Víceúčelová drogová služba 674 000 340 000 0 110 000 0 0 0 750 465 000 1 589 750 

SPONDEA Brno, 
o.p.s. 

Intervenční centrum 0 0 3 055 000 0 0 0 0 0 0 3 055 0005 

Centrum pro 
dětský sluch 
Tamtam, o.p.s  

Raná péče pro Moravu a Slezsko 83 589 0 0 18 000 0 0 0 5 000 0 106 5896 

Oblastní charita 
Třebíč 

Středisko rané péče Třebíč 131 000 28 000 0 18 000 9 000 3 000 0 50 000 0 239 0007 

Středisko rané 
péče SPRP Brno 

 Raná péče 143 290 10 040 0 12 000 0 0 0 16 290 0 181 6208 

Svaz tělesně 
postižených v 
České republice, 
o.s., okr. org.  ZN. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
OZP 

220 000 5 000 0 14 000 0 0 0 0 0 239 000 

TyfloCentrum 
Brno, o.p.s. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
OZP 

465 000 71 000 0 90 000 0 0 0 130 755 0 756 755 

Zdroj: Poskytovatelé sociálních služeb, KÚ Jihomoravského kraje, červen 2014  

                                                 
4
 Údaje se týkají sociální rehabilitace pokrývající Blansko, Hodonín, Znojmo a jejich okolí. 

5
 Údaj za poskytování sociální služby v celém Jihomoravském kraji. 

6
 Jedná se o nadregionální službu - údaje jsou za poskytování sociální služby v ORP Znojmo. 

7
 Jedná se o nadregionální službu - údaje jsou za poskytování sociální služby v ORP Znojmo. 

8
 Jedná se o nadregionální službu - údaje jsou za poskytování sociální služby v ORP Znojmo.  
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Přehled kapacit sociálních služeb 

Kapacity jednotlivých sociálních služeb vycházejí z registrací u MPSV a z vykázaných údajů pro Jihomoravský kraj dle Metodiky hodnocení 

registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Uváděn je počet reálných klientů za rok 

a počet lůžek u služeb pobytových. V jednotlivých letech docházelo k různému vykazování kapacit v důsledku nejednotnému nastavení pojmosloví.  

Tab. č. 3: Kapacity registrovaných sociálních služeb: skutečnost roku 2009, 2011, 2013 
  

poskytovatel zařízení název služby 
kapacita 

2009 2011 2013 

s
o

c
iá

ln
í 

p
o

ra
d

e
n

s
tv

í 
 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 217 uživatelů 282 uživatelů 213 uživatelů  

Oblastní charita Znojmo Centrum poradenství a pomoci Znojmo 369 uživatelů 286 uživatelů 416 uživatelů 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Odborné sociální poradenství 218 uživatelů 166 uživatelů 145 uživatelů 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., reg. prac. Znojmo Poradny pro zrakově postižené v JMK 38 uživatelů 33 uživatelů 39 uživatelů 

s
o

c
iá

ln
í 
p

é
č
e

 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. 

Centrum denních služeb 15 okamžitá kapacita 18 uživatelů  15 uživatelů 

Odlehčovací služby 5 lůžek 46 uživatelů/5 lůžek 60 uživatelů/5 lůžek 

Domov pro seniory Znojmo 42 lůžek 42 lůžek 71 lůžek 

Domov se zvláštním režimem 43 lůžek 43 lůžek 111 lůžek 

Pečovatelská služba 1486 uživatelů 1582 uživatelů 1009 uživatelů 

Oblastní charita Znojmo 

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo 23 uživatelů  23 uživatelů 27 uživatelů 

Charitní pečovatelská služba Znojmo 125 uživatelů 140 uživatelů 136 uživatelů 

Osobní asistence Znojmo 35 uživatelů 26 uživatelů 19 uživatelů 

Domov důchodců Božice, p.o. 
Domov pro seniory 50 lůžek 42 lůžek 17 lůžek 

Domov se zvláštním režimem 50 lůžek 42 lůžek 70 lůžek 

Domov pro seniory Hostim, p.o. 
Domov pro seniory 7 lůžek 2 lůžek 0 

Domov se zvláštním režimem 60 lůžek 65 lůžek 67 lůžek 

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. 
Domov pro seniory 65 lůžek 60 lůžek 34 lůžek 

Domov se zvláštním režimem 40 lůžek 45 lůžek 71 lůžek 

Domov pro seniory Plaveč, p.o. 
Domov pro seniory 21 lůžek 21 lůžek 12 lůžek 

Domov se zvláštním režimem 62 lůžek 62 lůžek 61 lůžek 

DS Morava, a.s. 
Domov pro seniory - 28 lůžek 36 lůžek 

Domov se zvláštním režimem - 50 lůžek 84 lůžek 

Emin zámek, p.o.  Domov se zvláštním režimem 60 lůžek 60 lůžek 60 lůžek 

TyfloCentrum Brno, o.p.s. reg. prac. Znojmo Průvodcovské a předčitatelské služby 2 uživatelé  4 uživatelé 3 uživatelé 

Zámek Břežany, p.o. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 165 lůžek 160 lůžek 155 lůžek 

Denní stacionář 0 0 5 uživatelů 

Chráněné bydlení 0 11 uživatelů 11 uživatelů 
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s
o

c
iá

ln
í 
p

re
v
e
n

c
e

 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. 

Azylový dům pro muže 24 lůžek 31 lůžek 44 lůžek 

Noclehárna pro muže  5 lůžek 5 lůžek 7 lůžek 

Sociálně aktivizační služba pro seniory a OZP 20 okamžitá kapacita 67 uživatelů 82 uživatelů 

Liga vozíčkářů  Sociální rehabilitace  - - 9 uživatelů 

Oblastní charita Znojmo 

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo 43 lůžek 43 lůžek 43 lůžek 

Dílna sv. Kláry Znojmo 25 uživatelů 20 uživatelů 22 uživatelů 

Rodinný sociální asistent Znojmo 135 uživatelů 156 uživatelů 136 uživatelů 

Sociální rehabilitace  12 okamžitá kapacita 12 okamžitá kapacita 18 uživatelů 

Centrum krizové pomoci 118 klientů 453 intervencí - - 

Tereza - pomoc obětem domácího násilí  - 328 intervencí 60 uživatelů 

Magdala - pomoc obětem obchodování a 
nucené prostituce Znojmo 

- 280 uživatelů  263 uživatelů 

Nízkoprahový klub pro mládež Coolna Znojmo celkem 375 uživatelů 
20 okamžitá kapacita 

77 uživatelů 
20 okamžitá kapacita 

403 uživatelů 
44 okamžitá kapacita Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Raná péče pro Moravu a Slezsko - 2 uživatelé - Znojmo 4 uživatelé  

Oblastní charita Třebíč Středisko rané péče Třebíč - 4 uživatelé Znojmo 4 uživatelé  

Salebra, o.s.  Terapeutická komunita  - - 15 lůžek 

Sdružení Podané ruce, o.s. Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová 
drogová služba 

88 uživatelů 97 uživatelů 188 uživatelů 

SPONDEA Brno, o.p.s. Intervenční centrum 96 klientů ze Znojemska 25 uživatelů  16 uživatelů 

SPRP Brno  Raná péče 4 uživatelé  5 uživatelů  4 uživatelé 

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP 775 uživatelů 611 uživatelů 518 uživatelů 

TyfloCentrum Brno, o.p.s. 
regionální pracoviště Znojmo 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP 29 klientů 32 uživatelů 38 uživatelů 

Zdroj: Poskytovatelé sociálních služeb, KÚ Jihomoravského kraje, Registr poskytovatelů sociálních služeb, červen 2014 
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Závěr 

Monitorovací zpráva byla zpracována ve spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami. Členové 

pracovních skupin provedli zhodnocení plnění priorit a opatření, které se stalo podkladem pro přípravu  

a vytvoření nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019 .  

Monitorovací zpráva byla projednána také se členy organizační skupiny.  

Finální verze Monitorovací zprávy za rok 2013 o realizaci priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb Znojemska na období 2012-2014 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 

2013 bude předložena Radě města Znojma a následně Zastupitelstvu města Znojma. 

 

 

Usnesení Zastupitelstva města Znojma ze dne 15.12.2014, č. 6/2014, bod č. 214: 

„ZM bere na vědomí Monitorovací zprávu o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Znojemska na období 2012-2014 – za rok 2013“. 
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Seznam zkratek 

 

- CSS Znojmo, p.o. - Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace 

- DMR - děti, mládež, rodina 

- EU - Evropská unie 

- JMK - IP - Jihomoravský kraj - individuální projekt  

- JMK - Jihomoravský kraj  

- KPSS - Komunitní plánování sociálních služeb 

- KÚ - Krajský úřad 

- MěÚ Znojmo - Městský úřad Znojmo 

- MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj 

- MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

- NP  - nepřímá péče 

- NZDM - Nízkoprahový klub pro děti a mládež 

- o.p.s. - obecně prospěšná společnost 

- o.s. - občanské sdružení 

- OCHZ - Oblastní charita Znojmo 

- OOSV  - osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny 

- ORP - obec s rozšířenou působností 

- OZP - osoby se zdravotním postižením 

- p.o. - příspěvková organizace 

- PP - přímá péče 

- RVKPP - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

- RTP - romský terénní pracovník 

- S - senioři 

- SAS - sociálně aktivizační služba 

- SPRSS - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb  

- ZM - Zastupitelstvo města 


