
MĚSTO ZNOJMO 
Městský úřad Znojmo 
odbor sociální 

 

 

Zápis z jednání organizační skupiny  
Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska 

 
Datum a čas: 14.04.2022 od 13:30 hod.  
Místo:   zasedací místnost č. 625 (6. NP), budova MÚ, náměstí Armády 1213/8, Znojmo  

   
Program jednání:        

1. Přivítání  

2. Raná péče pro děti s PAS (Paspoint, z.ú., Dotyk II, o.p.s.) 

3. Terénní odlehčovací služby pro osoby s PAS 

4. Transformace služeb TyfloCentra Brno, o.p.s. 

5. Závěr 

 

1. Přivítání 
 
Mgr. Maar přivítal členy organizační skupiny a představil novou koordinátorku Komunitního plánování 
sociálních služeb Znojemska Ing. Jitku Jurášovou.  
 
Koordinátorka následně seznámila členy s programem jednání a sdělila, že podstatou dnešního setkání je 
plánování Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2023 (dále jen „Síť“). Sdělila, že k jednání jsou 
přizváni zástupci dvou poskytovatelů sociálních služeb (Paspoint, z. ú., Dotyk II, o.p.s.). 
 
Koordinátorka společně s vedoucím Mgr. Maarem sdělili členům následující informace k Síti: 
 
Informace o Síti: 

 Pro rok 2022 je v Síti sociálních služeb v ORP Znojmo 42 sociálních služeb. 

 V dubnu se bude sestavovat Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2023 (dále jen „Síť“) – 
plánované změny v síti:  

- nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 
- raná péče pro děti s PAS1  
- terénní odlehčovací služby pro osoby s PAS 
- transformace sociálních služeb poskytovatele TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

 Rozvojová strategie JMK pro rok 2023 se zaměřuje i na podporu rané péče a odlehčovacích služeb. 

 Financování Sítě:  

  - pro rok 2022 je v rámci spolufinancování na sociální služby vyčleněno 24,5 milionu Kč 
 - z dotačního programu čerpáno 23 776 300 Kč – rezerva cca 724 000 Kč 
 - nákladovost Sítě v souvislosti s výše plánovanými změnami by měla být stále v souladu  
    s rozpočtem na rok 2022 – jde však nyní pouze o kvalifikovaný odhad (budou vydána  
    nová Pravidla financování sociálních služeb v JMK pro léta 2023-2024; budou upřesněny 
                 kapacity)      

                                                           
1 PAS – porucha autistického spektra 
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2. Raná péče pro děti s PAS 
 
Koordinátorka sdělila následující informace:  

 Podpora této služby je zakotvena v SPRSS 2020-2023: 
           - OZP: Priorita 1, Opatření 1.7 – Podpora služeb rané péče pro děti s PAS 

 Na Znojemsku poskytují službu rané péče pro děti s PAS dva poskytovatelé (Paspoint, z. ú., Dotyk 
II, o.p.s.), přičemž obě služby poskytují péči a podporu obdobnému počtu klientů. 

 Potřebnost byla projednávána i na minulém jednání skupiny - výstupem bylo pozvat zástupce 
těchto služeb na další jednání. 

 Výstup z jednání pracovních skupin „OZP“ a „DMR“: služba je potřebná. 

 
Následně koordinátorka přizvala k jednání zástupce poskytovatele Dotyk II, o.p.s., pana ředitele Mgr. Žáka. 

 
Představení služby zástupcem poskytovatele Dotyk II, o.p.s. 

Mgr. Žák předal členům skupiny následující informace: 

 specializace rané péče na děti s poruchou autistického spektra 

 pro rok 2023 žádají kvůli poptávce rozvoj úvazků o 2 pracovníky přímé péče 

 na Znojemsku mají 11 klientů (4 ze Znojma, 7 z okolních obcí) a v pořadníku dalších 10 zájemců 

 celková kapacita v JMK je nyní 63 klientů, avšak poptávka je výrazně vyšší – dalších 40 zájemců je 
v pořadníku) 

 čekací lhůta je v současnosti v rozmezí šesti až dvanácti měsíců 

 rozvoj úvazků je součásti rozvoje JMK 

 průběh poskytnutí služby:  - 1 hodina speciální přípravy (příprava specifických pomůcek pro  
                                                   konkrétního klienta) 
         - 2,5 hodiny práce s klientem  
                                                 - 1 hodina pro tvorbu zápisu 
                                                 - terapie u jednoho klienta probíhá 1x měsíčně 
                                                 - cesta za klientem není hrazena z finanční podpory 

Mgr. Maar se zeptal na zastoupení v jiných ORP: Mgr. Žák odpověděl, že v ORP Znojmo je největší 
poptávka. V ORP Břeclav mají 6 klientů, v ORP Hodonín také 6 klientů. 

Mgr. Maar se zeptal, jakou poptávku klientů je schopen pokrýt jeden úvazek přímé péče. Mgr. Žák 
odpověděl, že na jeden úvazek připadá cca 10 klientů. 

Mgr. Růžičková se zeptala, jaká je průměrná doba poskytování služby u jednoho klienta. Mgr. Žák 
odpověděl, že v průměru poskytují jednomu klientovi službu 5 let. 

Členové neměli další otázky.  

Proběhlo poděkování, rozloučení s Mgr. Žákem. 

Koordinátorka následně přizvala k jednání zástupce poskytovatele Paspoint, z.ú., Mgr. Polenského, 
vedoucího osobní asistence pro osoby s PAS. P. ředitel se nemohl dostavit.  
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Představení služby zástupcem poskytovatele Paspoint, z.ú. 

Mgr. Polenský předal členům skupiny následující informace: 

 na Znojemsku mají 13 klientů (počty za město Znojmo a ORP zašle e-mailem), počet zájemců 
v pořadníků také zašle e-mailem 

 celková kapacita v JMK je odhadem 70 až 100 klientů 

 problémem je nemožnost za současného personálního stavu pokrýt celou poptávku, celkem mají 
cca 2 500 klientů 

 zaměstnávají speciálního pedagoga, sociálního pracovníka i psychology – zajišťují tak komplexní i 
návaznou péči a podporu (sami poskytují i sociální rehabilitaci a SAS2 pro rodiny s dětmi) 

 průběh poskytnutí služby:  - speciální příprava předem (příprava specifických pomůcek pro  
                                                   konkrétního klienta) 
         - cca tříhodinová práce s klientem (kladou důraz na důvěru a  
                          otevřenou komunikaci, budují vztah s klientem) 
                                                 - terapie u jednoho klienta probíhá 1x měsíčně 
                                                 - cesta za klientem není hrazena z finanční podpory 

Mgr. Maar se zeptal na zastoupení v jiných ORP: Mgr. Polenský odpověděl, že největší poptávka je v ORP 
Znojmo, OPR Břeclav a v Brně. 

Mgr. Maar se zeptal, jakou poptávku klientů je schopen pokrýt jeden úvazek přímé péče. Mgr. Polenský 
sdělil, že tuto informaci pošle také dodatečně e-mailem. 

Mgr. Maar se dotázal, zda má ještě někdo nějakou otázku. Členové další doplňující otázky neměli.  

 

3. Terénní odlehčovací služby pro osoby s PAS 
 

Mgr. Maar představil záměr vzniku nové sociální služby „terénní odlehčovací služby pro osoby s PAS“ od 
poskytovatele Paspoint, z.ú.  
 
Zástupci Paspointu, z. ú. na podzim představili odboru sociálnímu myšlenku vzniku terénní odlehčovací 
služby pro osoby s PAS. Smyslem terénní služby je poskytovat péči v přirozeném prostředí klientů s PAS. 
Nejprve by poskytovali tuto službu dosavadním klientům v ORP Znojmo, kde je již vybudována důvěra 
klienta/rodiny v konkrétního pracovníka. 
 
Zástupci poskytovatele Paspoint, z.ú. vedli jednání i na JMK a JMK vznik služby podpořil. Poskytování 
služby by mělo být zahájeno v roce 2023.  
 
Mgr. Maar uvedl, že odbor sociální by tuto sociální službu rád zařadil do Sítě a sdělil, že Mgr. Polenský 
představí členům tento záměr nyní podrobněji.   
 
Koordinátorka uvedla, že z jednání pracovních skupin (OZP, DMR) vyplynulo, že služba je na území 
Znojemska velmi vítaná. 
 
Byl předán prostor Mgr. Polenskému.  
 

                                                           
2 SAS – sociálně aktivizační služby 
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Představení služby zástupcem Paspointu, z.ú.: 

 V plánu je prozatím 5 úvazků přímé péče pro JMK. 

 Terénní odlehčovací službu volí na základě podnětů od rodičů (klienti s PAS mají potíže se změnou 
prostoru, režimu i cesty, která je se změnou pobytu spojená). 

 Pracovníci budou chodit do prostředí rodiny, klient tak nebude ve stresu. Pracovníci obdrží od 
rodiny informaci, jak klient v rodině funguje, jaký je jeho režim, jaké má oblíbené jídlo.  

 Službu budou zajišťovat pracovníci ze současné osobní asistence, které již klienti znají. 

Mgr. Růžičková se dotázala, proč není služba řešena v rámci osobní asistence. Mgr. Polenský sdělil, že tato 
služba má fungovat převážně na principu aktuální potřebnosti (např. když rodič onemocní či si chce odjet 
na víkend odpočinout). Osobní asistence má velmi dlouhé pořadníky a není schopna reagovat okamžitě.  

Mgr. Růžičková se dále dotázala, kde bude pracovník přespávat a jak budou řešeny přestávky v souvislosti 
se zákoníkem práce. Mgr. Polenský odpověděl, že pracovníci budou pracovat na směny a že detaily budou 
ještě v průběhu roku dojednány. 

Mgr. Martina Svobodová se dotázala, jaká je cílová skupina. Cílová skupina by měla být věkově 
neomezená.  

Mgr. Růžičková se dotázala, jak bude služba hrazena, zda nebude sazba limitující pro rodiny. Mgr. Polenský 
odpověděl, že nepředpokládají stanovení maximální sazby za tuto službu. Informoval, že existují grantové 
podpory a že v rámci poradenství poskytují tyto informace rodinám. 

Nebyly položeny další otázky. Mgr. Maar poděkoval jménem skupiny Mgr. Polenskému a rozloučil se s ním. 

 

Rozhodnutí ohledně zařazení rané péče a terénní odlehčovací služby do Sítě: 

Mgr. Maar vyvolal diskuzi ohledně zařazení rané péče a terénní odlehčovací služby pro osoby s PAS do Sítě 
sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2023: 

Rané péče pro děti s PAS: 

Členové skupiny se jednohlasně shodli, že do Sítě sociálních služeb Znojemska pro rok 2023 je vhodné 
zahrnout oba poskytovatele, a to v kapacitě 10 klientů pro Paspoint, z.ú. a 10 klientů pro Dotyk II, o.p.s. 

 

Terénní odlehčovací služby pro osoby s PAS: 

Mgr. Růžičková se dotázala, zda nezařadíme službu do Sítě až v příštím roce. Mgr. Maar sdělil, že bychom 
službu rádi zařadili z důvodu potřebnosti do Sítě již na rok 2023, avšak ne nyní v květnu, ale až v rámci 
aktualizace na podzim, kdy bude vyjasněno i financování.  

MUDr. Jajtner, MBA sdělil, že poptávka je silná, a proto by se přimlouval za zařazení služby do Sítě. Ing. 
Šalomon souhlasí s tímto názorem.  

Ing. Veleba se dotázal, jaká je s poskytovatelem zkušenost a zda je osobní či zprostředkovaná. Mgr. Maar 
uvedl, že Paspoint, z. ú. již v Síti je a jednání vždy probíhá bez problémů. Co se týče klientů, jedná se o 
zprostředkovanou informaci spokojenosti klientů s poskytovatelem.  

Mgr. Sovjáková, DiS. se dotázala, zda by služba byla zahrnuta v rámci deklarace potřebnosti do skupiny A. 
Mgr. Maar uvedl, že se neplánuje zařazení do skupiny A, ale do skupiny C. Ve skupině A je pouze 
příspěvková organizace města Znojma.  
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Mgr. Martina Svobodová se dotázala, jak se bude služba financovat - zda na úvazek či kapacitně. Mgr. 
Maar sdělil, že princip financování bude dořešen.  

Mgr. Alice Svobodová uvedla, že souhlasí se zařazením obou poskytovatelů a dotázala se na rozdělení 
kapacit. Mgr. Maar sdělil, že pokud budou do Sítě zařazeni oba poskytovatelé, celková plánovaná kapacita 
v počtu 20 klientů bude rozdělena: město Znojmo by finančně podpořilo max. kapacitu 10 klientů pro 
každého poskytovatele. 

Členové skupiny se jednohlasně shodli, že je vhodné zařadit terénní odlehčovací služby do Sítě sociálních 
služeb v ORP Znojmo pro rok 2023, avšak až v rámci aktualizace Sítě, která proběhne na podzim roku 2022. 

 

4. Transformace služeb TyfloCentra Brno, o.p.s. 

 

Koordinátorka informovala o další změně, která se promítne do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro 
rok 2023.  Informovala o včerejším jednání se zástupci TyfloCentra Brno, o.p.s.: 
 

 v současnosti jsou v Síti zařazeny tři služby TyfloCentra Brno, o.p.s., které město Znojmo již 
finančně podporuje (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, průvodcovské a předčitatelské 
služby, odborné sociální poradenství) 

 v rámci transformace/redefinice budou tyto 3 služby sloučeny do sociální služby sociální 
rehabilitace 

 sociální rehabilitaci TyfloCentrum Brno, o.p.s. již v JMK poskytuje, nejde tedy o vznik nové služby 

 změna platí od ledna roku 2023 – proto je nutné reagovat na ni již nyní při tvorbě Sítě 
 
Přílohou zápisu je popis redefinice výše zmíněných sociálních služeb vypracovaný poskytovatelem 
TyfloCentrum Brno, o.p.s. 
 

5. Závěr 
 

Koordinátorka shrnula schválené změny v Síti: 

- zařazení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší 
- zařazení rané péče pro děti s PAS poskytovatele Paspoint, z.ú. i poskytovatele  
   Dotyk II (podpořená kapacita: max. 10 klientů pro každého poskytovatele) 
- terénní odlehčovací služby pro osoby s PAS (v rámci aktualizace Sítě) 
- transformace služeb TyfloCentra Brno, o.p.s. (dosavadní služby budou nahrazeny  
  sociální rehabilitací) 

 

Mgr. Maar poděkoval členům za účast, sdílení informací a diskuzi a popřál všem krásný zbytek dne. 

 

Zápis zpracovala:  Ing. Jitka Jurášová, koordinátorka KPSS Znojemska  

 

Příloha:  

1. Popis redefinice sociálních služeb TyfloCentra Brno, o.p.s. 
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Příloha č. 1 - Popis redefinice sociálních služeb TyfloCentra Brno, o.p.s. 
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