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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a etnické 

menšiny“ 

 
Datum a čas: 05.09.2022, od 13:30 hod.  
Místo:   zasedací místnost č. 625 (6. NP), budova MÚ, náměstí Armády 1213/8, Znojmo  

   
Program jednání:        

1. Přivítání  

2. Den sociálních služeb 2022 

3. Týden sociálních služeb 2022 

4. Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2023 

5. Financování 2023 + dotační programy 

6. Analytický podklad v oblasti sociálních služeb 

7. Různé - diskuze, příspěvky, dotazy 

8. Závěr 

 

1. Přivítání 

 
Koordinátorka přivítala společně s vedoucím Mgr. Maarem všechny přítomné členy pracovní skupiny, 
přivítali a představili i nové členy – paní Rudovou z Oblastní charity Znojmo a paní Šikulovou z odboru 
sociálního Městského úřadu ve Znojmě. 
 
Mgr. Maar se omluvil z dnešní účasti na skupině a zeptal se, zda má na něj někdo nyní nějakou otázku. 
Mgr. Ondrová se dotázala na zveřejnění analýzy z Masarykovy univerzity. Mgr. Maar uvedl, že bude záležet 
na vedení města, zda a v jaké formě analýza bude zveřejněna.  
 

2. Den sociálních služeb 2022 
 
Koordinátorka společně s vedoucím Mgr. Maarem pozvali všechny přítomné. 

Koordinátorka sdělila, že poskytovatelům bude do konce týdne zaslán hromadný mail se souhrnnými 
informacemi. 

 

 

 

 



MĚSTO ZNOJMO 
Městský úřad Znojmo 
odbor sociální 

 

 

3. Týden sociálních služeb 2022 
 
Termín:  03.10. – 09.10.2022 
 
- do pátku 02.09.2022 byl termín k odevzdání tabulky s plánovanými akcemi jednotlivých poskytovatelů 

- zapojilo se pět poskytovatelů 

- prodloužení termínu - žádost o opětovné zvážení o zapojení se do programu tohoto týdne a zaslání 
informace do středy 07.09.2022 

 

4. Síť sociálních služeb 2023 

- V červenci proběhla aktualizace krajské sítě, 

- vyřazena terénní odlehčovací služba pro osoby s PAS od poskytovatele Paspoint, z.ú.  - poskytovateli se 
nepodařilo zajistit veškeré kroky k tomu, aby mohla služba vzniknout k 1. 1. 2023, vznik služby se odkládá; 

- vznik nízkoprahového denního centra je stále v řešení, 

- nově zařazená sociální služba rané péče poskytovatele Paspoint, z. ú. a DOTYK II, z. ú. v síti pro rok 2023 
zůstává. 

 
 

5. Financování 2023 + dotační programy 

 
Spolufinancování: 

- 05.09.2022 – jednání zastupitelstva – bude se projednávat spoluúčast financování sociálních služeb na 
Znojemsku, 

- návrh na spolufinancování pro rok 2023 dle pravidel a kritérií financování vydaných JMK je ve výši cca 29 
mil. Kč, což je zhruba o 5 mil. Kč více než v loňském roce, 

- pokud bude spolufinancování schváleno, obdrží poskytovatele informaci o maximální možné finanční 
podpoře města Znojma pro rok 2023. 

Koordinátorka upozornila na výpočet finanční podpory a možného rozdílu v maximální nákladovosti 
v porovnání s údaji JMK: případný rozdíl je způsoben tím, že JMK pro tento rok počítal maximální 
nákladovost dle reálných úvazků NP, kdežto město Znojmo počítá maximální nákladovost dle maximálně 
možných povolených úvazků NP. Poskytovatel si však požádá finanční podporu ve výši, která odpovídá 
jeho reálným úvazkům NP, pokud jsou reálné úvazky NP nižší než maximální povolené úvazky NP. 

Koordinátorka se dotázala, zda má někdo ke spolufinancování nějaký dotaz. Dále upozornila, že budeme 
od žadatelů o dotace pravděpodobně vyžadovat i dokumenty žádosti v původním formátu (excel, word). 

Dotační programy: 

- RM svým usnesením č. 175/2022, bodem č. 7257 ze dne 29.08.2022 schválila dotační program „Podpora 
sociálních služeb pro rok 2023“, 

- pro tento program je navrhnuto 29 000 000 Kč, přičemž částka se bude odvíjet od schváleného rozpočtu 
na rok 2023, 
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- termín sběru žádostí: 10.10.2022 – 31.10.2022, 

- konzultační hodiny k žádostem:  

  - středa 5. 10. 2022, 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00 

 - zasedací místnost č. 625 (6. NP), budova MÚ, náměstí Armády 1213/8, Znojmo 

   

6. Analytický podklad v oblasti sociálních služeb Znojemska 
 

- viz bod č. 1. 
 

7. Různé - diskuze, příspěvky, dotazy, kolečko 
 
1. Propagace služeb na FB stránce KPSS 

- v průběhu prázdnin na FB probíhal letní online magazín, 

- na podzim je záměr na letní magazín navázat a prezentovat jednotlivé poskytovatele či jednotlivé služby, 

- koordinátorka se zeptala, zda služby souhlasí s jejich propagací na FB stránce KPSS, 

Úkol: Žádáme o zaslání 1-2 fotografií za každou sociální službu, které budeme moci použít v příspěvcích 
na FB včetně kontaktu, na koho se lidé mohou obrátit (pokud je kontakt stejný jako v adresáři, není nutno 
jej zasílat). 

Termín: do konce září 

Koordinátorka žádala o podporu v rámci propagace FB stránky KPSS Znojemska (sdílením příspěvků, 
rozesíláním pozvánek) s cílem zvýšit informovanost o sociálních službách na Znojemsku. 

 

2. Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 

Koordinátorka sdělila, že se bude aktualizovat Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska a 
požádala členy o kontrolu údajů. 

Úkol: Žádáme o kontrolu a zaslání aktuálních informací a kontaktů na mail jitka.jurasova@muznojmo.cz. 

           Pokud kontakty zůstávají stejné, prosíme o informaci, že se v adresáři nic nemění. 

Termín: do konce září  

Na žádost dosavadní vedoucí skupiny OOSV Mgr. Zárubové, která se z pracovních důvodů vzdává role 

vedoucí této skupiny, vyvolala koordinátorka diskuzi ke stanovení nové vedoucí skupiny. K roli vedoucí 

skupiny se nikdo nepřihlásil. Koordinátorka vyzvala členy, aby si danou záležitost promysleli a v případě 

zájmu o tuto roli se jí ozvali mailem do konce září. Upozornila, že pokud nebude mít nikdo o roli zájem, 

budeme muset přistoupit k hlasování. 

3. „Kolečko“ – sdílení informací 

  Mgr. Sovjáková, DiS. se dotázala, zda budeme na DSS potřebovat panely z výstavy – z důvodu 
bezpečnosti a bohatého programu panely potřebovat nebudeme.  

mailto:jitka.jurasova@muznojmo.cz
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 Mgr. Lendlerová (azylový dům) – služba nemá naplněnou kapacitu. Obavy ze zvyšování cen 
energií, lidé nemají peníze na nájem, několik klientů z těchto důvodů už službu navštívilo.  

 Mgr. Sovjáková, DiS. vyzvala poskytovatele, aby se nebáli kontaktovat soc. pracovníky azylového 
domu, s dotazy na upřesnění cílové skupiny klientů, abychom předešli nespokojenosti nebo 
nedorozumění, pokud by klienta nemohli přijmout. 

 Doc. Ing. Martinovičová, Ph.D. (Emin zámek, p.o.) – Emin je zařazen do procesu transformace, 
probíhá komunikace s personálem, s klienty; řeší se přesun služby do jiných lokalit. Od 1. 7. 2022 
stop stav pro přijímání nových klientů. Představa je snížení cca na 45 klientů a poté, až budou 
vhodné podmínky, znovu kapacitu navyšovat na původních 60.  

 Bc. Horká, DiS. (Práh jižní Morava, z.ú.) informovala o snížení věku u cílové skupiny na 11 let.  

 Mgr. Hobzová (MěÚ Znojmo, odbor sociální, odd. soc. prevence) představila novou kolegyni Mgr. 
Šikulovou. 

  Mgr. Čermáková (Společnost Podané ruce o.p.s.) – služba funguje v současnosti pouze ve dvou 
lidech, náročné období. Dotaz, zda může město Znojmo apelovat na vznik služeb pro osoby se 
závislostí na alkoholu. Ročně se na službu obrací 30 – 40 lidí s potřebou nedostatku služeb pro 
osoby se závislostí na alkoholu.  

Koordinátorka žádá o vedení statistik hovorů s žádostmi veřejnosti o služby, které poskytovatelé 
nemohou zajistit.  KPSS potřebuje podložené informace, na základě kterých může následně 
vyjednávat.  Bc. Horká, DiS.  se dotázala, zda vést statistiku i na duální diagnózy – ano. 

  Mgr. Ondrová (OCHZ Coolna) informovala, že se jim během léta podařilo více zefektivnit terénní 
službu, a to i ve večerních hodinách. Dotaz na zákaz hraní míčových her v parku – nevidí v tom 
smysl. Dotaz na romské asistenty. Mgr. Ondrová a Mgr. Čermáková vyjádřili nespokojenost 
ohledně spolupráce – že s nimi potřebnost zavádět vyhlášky a nařízení nikdo nekonzultujte 
(myšleno, že jim tyto problémy nejsou oznámeny předem, aby se na ně mohli zaměřit). 
Koordinátorka uvedla, že vyhláška není v kompetenci odboru. Po pracovním setkání bylo 
domluveno s vedoucím odboru, že bude svolána schůzka se zástupci Klubu Coolna a Společnosti 
Podané ruce o.p.s. 

 Koordinátorka se dotázala na prioritu ve střednědobém plánu týkající se maringotky. Maringotka 
je stále v dezolátním stavu.  

 Mgr. Svobodová A. (OCHZ poradna) informuje o odchodu na mateřskou dovolenou a děkuje za 
spolupráci. Dále informuje o navyšování počtu klientů na charitní záchranné síti.  

 Dita Cetlová, DiS. (RSPMZ) – pozvánka na akci 26. 9. 2022 od 16:00 hodin – Svátek seniorů. Akce 
je zdarma, rezervace lístků přes tel. číslo 739 389 462 od 9:00 do 13:00 hodin, k vyzvednutí možné 
v Senior Pointu. Dále v termínu 26. 9. – 9. 10. budou probíhat dílčí akce pro seniory v různých 
organizacích vztahujících se k Mezinárodnímu dni seniorů, který připadá na 1. 10. Program a leták 
bude součástí zápisu.  

8. Závěr 
 

Termín dalších skupin: 

Koordinátorka informovala, že termín dalšího setkání skupiny je předběžně plánován na prosinec. 
Poděkovala všem za účast, za sdílení informací a popřála členům pěkný zbytek dne. 

Zápis zpracovala: Ing. Jitka Jurášová, koordinátorka KPSS Znojemska 
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