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název projektu: Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00045 

název akce: 
Pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, 
etnické menšiny“ - zápis 

datum: 29.4.2014, 13.00 hodin   

místo: DMOT Hradiště 

 

Program:  

1. Uvítání, prezentace 

2. Informace ke Dni sociálních služeb 

3. Akční plán JMK na rok 2015 

4. Priority Střednědobého plánu 2015-2019 

5. Různé 

 
 

Zápis:  

Nebyl dodržen přesný harmonogram programu. 

 

1.) Byli uvítání přítomní, byla provedena prezence 

 

2.) Akční plán JMK na rok 2015 

Je možné zasílat podněty a návrhy k AP JMK pro rok 2015. 

JMK definoval typy sociálních služeb, které bude podporovat, tendence je taková, že chce 

podporovat stávající služby, dále náměty, které se opakovaně řeší. 

Prioritní oblasti pro podporu v roce 2015 ze strany JMK:  

Typ služby Podmínky podpory rozvoje 

chráněné bydlení cílová skupina: osoby se zdravotním postižením   

tísňová péče - 

sociálně terapeutické dílny  pouze v ORP, kde dosud tato služba není  

nízkoprahová denní centra pouze v ORP, kde dosud tato služba není 

odlehčovací služby pouze v ORP, kde dosud tato služba není 

sociální rehabilitace cílová skupina: osoby s duševním onemocněním, osoby 

s autismem 
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odborné sociální poradenství pouze rozšíření stávajících občanských poraden (podmínkou je 

členství v Asociaci občanských poraden) se zacílením na dluhové 

poradenství   

 

Informace z JMK - prioritu rozšíření Emina Zámku, p.o. JMK zatím nehodlá podpořit. 

 

3) Financování služeb sociální prevence 

Kooridnátorka sdělila informace o fungování multidisciplinárního týmu v rámci služeb sociální 

prevence. Tým se shodnul, že stávající sociální služby jsou potřebné, u některých by mohlo dojít 

k pokrácení financování a u dvou typů služeb, které jsou zaměřené spíše na VČA, by tým viděl 

čerpání financí z jiných oblastí než z dotací na sociální služby. Další setkání bude v květnu, bude se 

řešit financování. 

Dále se řešilo podíl financování služeb obcemi, měly by se podílet 20%. 

Do budoucna se bude řešit financování služeb sociálního poradenství a sociální péče. 

 

4.) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2015-2019 

Plán schválila rada města, dále schvaluje zastupitelstvo Města Znojma. 

Je třeba stanovit odpovědné osoby za jednotlivé priority: 

Priorita 1 – Městský úřad Znojmo (p. Břínková) a Azylový dům (Mgr. Zifčáková, Mgr. Jakubová) 

Priorita 2 – Mgr. Tomášková 

Priority 3 – Mgr. Bartesová a Bc. Burša 

Priorita 4 – Jiří Hladík a Mgr. Tomášková 

 

5.) Den sociálních služeb 

Koordinátorka sdělila informace k DSS. Řešilo se kolektivně téma soutěže, shoda byla na téma 

život, a to výtvarnou technikou. Dále se řešil kulturní program. Je možné vznést náměty k průběhu 

celého dne – zaslat koordinátorce. 

 

6.) Konference 

Koordinátorka předala informace o připravované konferenci na den 22.5.2014 (dále viz pozvánka 

v příloze) 

 

7.) Různé 

- Již je připravený adresář poskytovatelů soc. služeb, již půjde do tisku 
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- Dále se kompletuje informační brožura 

- Proběhlo jednání PhDr. Šárky Gambasové a Nemocnice Znojmo,p.o. – jsou přislíbeny 2 

nástěnky, které sestaví koordinátorka a sociální sestra. Dále dáme do nemocnice krajský 

adresář soc. služeb. Na webu nemocnice bude prolink na webové stránky KP, MěÚ a 

adresář. V měsíci květnu možné zasílat návrhy na panel a jeho financování. 

- Bude probíhat týden rodiny (12. – 18.5. 2014) – koordinátorka ve spolupráci s organizacemi 

dává dohromady program organizací 

- Blanka Mahdalová nás pozvala na akci DMOT – jde o módní přehlídku jejich klientů 

- Koordinátorka předala dále informace o akci Senioři sobě, která bude probíhat 28.5.2014 

(více viz příloha) 

 

 
 
 
 
Kontakt na vedoucí pracovní skupiny:  
Mgr. Adéla Bartesová 
sociální pracovnice 
Městský úřad Znojmo 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Oddělení sociálně - právní ochrany dětí 
nám. Armády 8, 669 01 Znojmo 
515 216 547 
adela.bartesova@muznojmo.cz 

Kontakt na zástupkyni vedoucí pracovní 
skupiny: 
Bc. Veronika Soukalová 
sociální pracovnice 
KC Netopeer Znojmo 
Horní Česká 4, 669 02 Znojmo 
515 264 996 
netopeer@podaneruce.cz 

 
 
 
Termín příští schůzky bude upřesněn dle potřeby.   
 
 
 
 
 
 
Ve Znojmě dne  9.5.2014    Adéla Bartesová, vedoucí pracovní skupiny 
 


