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Zápis ze setkání pracovní skupiny  
„Děti, mládež, rodina“ 

            
 
Datum a hodina: úterý 14.07.2020 ve 13 hodin 
Místo: zasedací místnost, Oblastní charita Znojmo, Horní Česká 1 
 
Program jednání:  
 

1) Přivítání  

2) Informace z JMK 

3) Aktualizace sítě JMK 

4) Monitorovací zpráva AP za rok 2019 – připomínkování 

5) Adresář poskytovatelů sociálních služeb 2020 

6) Den sociálních služeb 2020 (letošní ročník je zrušen) 

7) Diskuse, příspěvky, dotazy 

8) Závěr  
 
 

1) Přivítání 
 
Přivítání všech přítomných a zahájení setkání. 
 
Na úvod vedoucí odboru sociálního Mgr. Stanislav Maar nabídl finální Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb Znojemska na období 2020-2023 (Dále jen SPRSS Znojemska) ke stažení na odkaze: 

 

 http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209 

 

Zároveň členům skupiny byla rozdána tištěná verze dokumentu. 

(v případě neúčasti na setkání pracovní skupiny, kontaktujte koordinátorku KPSS, pokud máte o tištěný 

SPRSS zájem) 

 

SPRSS Znojemska byl schválen Zastupitelstvem města Znojma usnesením č. 70/2020 ze dne 24.02.2020. 

 

http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209
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Vedoucí odboru sociálního vyjádřil poděkování organizacím, službám, dobrovolnickému centru 

s dobrovolníky a dalším zapojeným osobám za spolupráci v době koronavirové krize. 

Také ředitel Oblastní charity Znojmo, Mgr. Evžen Adámek poděkoval MěÚ odboru sociálnímu za dobrou 

organizaci a spolupráci především v oblasti koordinace dobrovolníků.  

 

Dále koordinátorka KPSS informovala členy pracovní skupiny, že byla usnesením Zastupitelstva města 

Znojma č. 70/2020 ze dne 18.05.2020 schválena Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2021. 

 

Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2021 je ke stažení zde: 

 http://kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209 

 

Tímto poděkovala poskytovatelům sociálních služeb a členům skupin za spolupráci při jejím vzniku, kdy se 

nemohly konat setkání pracovních skupiny kvůli koronaviru, takže „síť“ nemohla být projednávána 

standardně v rámci setkání pracovních skupin. 

 

Dále informovala, že je připravován výpočet spolufinancování sociálních služeb na rok 2021 dle nových 

Pravidel financování v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022. 

Probírala se možnost volby schůzek ke spolufinancování sociálních služeb formou společného setkání 

nebo formou individuálních konzultací. 

Přítomní poskytovatelé služeb byli naklonění k individuálním schůzkám. 

 
2) Informace z JMK 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2021 – 2023 

(dále jen SPRSS JMK)  

Prošel připomínkovacím řízením a byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 

18.06.2020. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je zpracován jako základní strategický dokument 

Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb. 

Ke stažení zde: 

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415703&TypeID=2 

 

 

http://kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415703&TypeID=2
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Akční plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na rok 2021  

Prošel připomínkovacím řízením a byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 

18.06.2020.  

Akční plán je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 

2021 – 2023. 

Součástí Akčního plánu je stanovení rozsahu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 v 

souladu se strategickými cíli definovanými v SPRSS. 

Ke stažení zde: 

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415724&TypeID=2 

Na těchto odkazech jsou k dispozici strategické dokumenty i s vypořádáním připomínek. 

Oba dokumenty jsou přístupné i na webu KPSS Znojemska: 

 http://www.kpzn.cz/dokumenty-jmk/m268 

 
Pravidla financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022 (dále jen Pravidla 
JMK) 
 
Byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 18.06.2020. 
 
Došlo ke změnám: 

 Odstranění duplicit v textu a sjednocení pojmosloví 

 Nově vydefinován pojem sociální služba komunitního charakteru – ve skupině D 

 Úprava nadměrné vyrovnávací platby 

Ke stažení zde: 

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=215226&TypeID=1 

 
 

3) Aktualizace sítě JMK 
 
Bude probíhat v týdnu od 31.07 do 07.08.2020. 
 
Žádosti o aktualizaci údajů (změnu) se budou podávat prostřednictvím aplikace KiSSoS ve formuláři „pro 

sociální služby aktualizující údaje služby v Základní síti JMK pro rok 2021.“ 

V tomto období bude možné aktualizovat údaje (akceptovat změny), které mají podobu například: 

snížení úvazků pracovníků v přímé péči/počtu lůžek služby, změny cílové skupiny nebo převažující formy 

poskytování. 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415724&TypeID=2
http://www.kpzn.cz/dokumenty-jmk/m268
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=215226&TypeID=1
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Aktualizaci údajů v podobě počtu úvazků v přímé péči nebo počtu lůžek musí potvrdit koordinátor KPSS. 

Pokud služba žádné požadavky na aktualizaci údajů (změnu) nemá, žádost v Kissosu nezasílá. 

 Více k Aktualizaci sítě viz. Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 

2021. 

 
4) Monitorovací zpráva AP 2019 – připomínkování 

 
Spolu s pozvánkami na setkání pracovní skupiny Vám byla prostřednictvím vedoucích skupin rozeslána 

Monitorovací zpráva Akčního plánu za rok 2019, kterou jste měli možnost připomínkovat na email: 

tereza.muchova@muznojmo.cz 

 

Připomínky, které nám byly doručeny, byly následně do Monitorovací zprávy zapracovány. 

 

Poznámka: Akční plán na rok 2020 nebyl vytvořen, protože je součástí  SPRSS 2020-2023, dokument by 

byl zcela shodný. Změny budou nastavené až od roku 2021, kdy se už Akční plán na daný rok bude tvořit. 

Monitorovací zpráva za rok 2020 vytvořena bude – budeme vycházet přímo ze SPRSS 2020-2023. 

 
5) Adresář poskytovatelů sociálních služeb 2020 

 
V roce 2020 v návaznosti na nový SPRSS Znojemska je připravován nový, aktualizovaný adresář sociálních 

služeb v tištěné a elektronické formě.  

 
Poskytovatelům sociálních služeb a také dalším souvisejícím institucím, bude koordinátorkou KPSS 

rozeslán emailem dokument o aktualizaci kontaktních informací.  

 

ÚKOL 1 – Poskytovatelé sociálních služeb si zkontrolují údaje o svých službách na webu kpzn.cz, zda jsou 

aktuální a platné. 

V případě změn kontaktujte koordinátorku KPSS. 

Prosím o kontrolu údajů do 30.09.2020. 

 

ÚKOL 2 – Poskytovatelé obdrží formulář jednotlivě o každé službě. Tento formulář bude materiálem do 

připravovaného adresáře sociálních služeb 2020. 

Prosím o jeho vyplnění a zaslání zpět emailem do 31.07.2020 

 

mailto:tereza.muchova@muznojmo.cz
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Hotový adresář bude přístupný v PDF na webových stránkách města Znojma www.znojmocity.cz a 

webových stránkách KPSS www.socialnisluzby-znojemsko.cz  a také jako brožura A5 v tištěné formě. 

 
 

6) Den sociálních služeb 2020 
 

V červnu Vám byla prostřednictvím vedoucích pracovních skupin předána informace, že se Den sociálních 

služeb 2020 konat nebude. 

Současná situace zabránila možnost konání větších společenských akcí, kterou je i Den sociálních služeb. 

Protože se akce letos nekoná, je prostor pro případné návrhy a připomínky, jakým způsobem akce bude  

probíhat v dalších letech, zda jsou potřeba nějaké změny, apod. 

Případné návrhy a připomínky od Vás uvítáme. 

 

V letošním roce se zaměříme na tvoření nového Adresáře poskytovatelů sociálních služeb, který byl 

zmíněn výše. Současně je také v plánu vytvořit nové vydání brožury Co? Kde? Jak? ve Znojmě v různé 

sociální situaci. 

 
7) Diskuse  

 
PhDr. Šárka Gambasová se dotazovala na využívání zaslaných kontaktů na odborníky (byl přiložen u  

zápisu ze setkání skupiny DMR 04.03.2020). Vedoucí odboru sociálního Mgr. Stanislav Maar sdělil, že jej 

rozeslal mezi pracovníky, kteří jej používají. PhDr. Šárka Gambasová ještě doplnila, že v zaslaném 

seznamu chybí kontakt na poradnu pro poruchy řeči.  

Ředitel OCHZ Mgr. Evžen Adámek oznámil členům skupiny zrušení letošního ročníku akce Dýňová stezka. 

Dana Aulík Faragová sdělila, že bude program Pět P ukončen koncem tohoto roku.  

Důvodem je, že  koordinátorka programu Pět P v DC ADRA pracovně končí a nemá časové možnosti 

k tomu, aby se programu Pět P věnovala. 

V současné době, byl program veden pod Národní asociaci dobrovolnictví (dále jen NAD), přibylo v něm 

časově náročné administrace.  

V programu s dětmi se bude dále pokračovat  s novou koordinátorkou, ale pod jiným názvem programu, 

pod DC ADRA. S NAD  koncem roku spolupráci DC ADRA ukončí. 

Informace od Mgr. Stanislava Maara ohledně Rodinné a seniorské politika města Znojma (dále RSPMZ): 

http://www.znojmocity.cz/
http://www.socialnisluzby-znojemsko.cz/
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- byla vytvořena nová koncepce rodinné a seniorské politiky města Znojma na roky 2020-2023, 

která navazuje na předešlý koncept RP 

- vytváří se souhrnná monitorovací zpráva za roky 2017-2019 

- byl zpracován prováděcí dokument ke Koncepci RSPMZ, Akční plán pro rok 2020 

Dále informoval o tom, že SeniorPoint je funguje v běžném provozu. Přibyl zde na jeden den v týdnu 

další pracovník, Vlastimil Burša, který je zároveň romským terénním pracovníkem na Městském úřadě ve 

Znojmě. 

Mgr. Maar se krátce zmínil o jednání se Senior Pasem, zvažuje se možnost, že by se v rámci Senior Pasu 

uspořádala na podzim oslava seniorů ve Znojmě. Není však ještě zatím nic upřesněno. 

Dne 22. 9. 2020 je plánováno uspořádání akce Kulatý stůl. Konat se bude v rámci projektu Politika 

stárnutí pod záštitou Dany Žižkovské z MPSV. Tématem setkání bude dobrovolnictví a spolupráce se 

seniory. Kulatý stůl je v plánu uspořádat ve Štukovém sále Znojemské besedy. 

 
 

8) Závěr 
 

 Rozloučení se členy pracovní skupiny a poděkování za účast. 
 
 
 
Pozn.  
Na webu KPSS je zveřejněno:  
 
Pozvánka na akci Svátek Seniorů, 23.9.2020 
 
Leták od DC ADRA informující o novém dobrovolnickém programu „Dobrovolník u seniorů v domácnosti“ 
 
 
 
Ve Znojmě dne 14. 7. 2020 
 
          Zapsala:                                     
                    Bc. Tereza Muchová 
          koordinátorka KPSS 
           
       


