
Městský úřad Znojmo 
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název akce: 

Zápis ze schůzky pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny“ komunitního plánování 

sociálních služeb Znojemska 

datum a hodina: 11. 11. 2014, ve 13,00 hodin 

místo:              Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo, Veselá 20, 2.patro  

 
Program jednání: 

1. Přivítání, prezence, zahájení 

2. Organizační záležitosti pracovní skupiny, shrnutí plnění úkolů 

3. Minimální síť služeb sociální prevence 

4. Pokračování v síťování sociálních služeb 

5. Monitorovací zpráva za rok 2013 

6. Příprava Akčního plánu a minimální sítě na rok 2015 

7. Den sociální služeb a Týden sociálních služeb - zhodnocení 

8. Různé 

 

Zápis: 

Ad 1) Přítomní byli přivítáni a bylo zahájeno jednání. Každý se představil a sdělil svoje očekávání od 

pracovní skupiny. Poté pohovořila PhDr. Šárka Gambasová, vedoucí Odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví MěÚ Znojmo o organizačních záležitostech KP na Znojemsku, o síťování sociálních 

služeb na Znojemsku, financování a plánování Dne sociálních služeb v roce 2015. 

 

Ad 2) A. Bartesová předala informace z organizační skupiny KP. Hovořeno v krátkosti o jednacím 

řádu, který bude zaslán se zápisem. Členové organizační skupiny se dohodli na modelu 9 členů plus 4 

vedoucí pracovních skupiny. V současnosti má organizační skupiny 11 členů. Rádi bychom, aby 

v rámci KP v pracovních skupinách více figurovali zástupci zadavatelů. Osloveni členové PS o 

spolupráci a vyjednávání s možnými zástupci. 

Úkol 4/14 –  vyhledávat zástupce zadavatele do PS OOSV (zástupce obcí a měst) 

T - 15.2.2015 

O - všichni 
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V minulém období nebyly zadány žádné úkoly, byly připomenuty osoby, které mají na starost 

monitorovat jednotlivé priority Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb Znojemska na období 2015-

-2019. 

Úkol 5/14 - kontaktovat Mgr. Tomáškovou a Emin zámek ohledně monitoringu priority 2 a 4 

       T - 15.12.2014 

O - A. Bartesová 

 

L. Rocková oslovila přítomné ohledně organizačních záležitostí PS OOSV, zda chtějí změnit vedoucí 

a zástupce vedoucí PS. Všichni souhlasili s ponecháním vedoucí PS A. Bartesovou. Stávající 

zástupce vedoucí PS V. Soukalová se již jednání nebude účastnit, což sdělila Mgr. Protivínská 

(Netopeer). Jako zástupce byla navržena Mgr. Sovjáková, všichni přítomní souhlasili. 

 

Prostor pro prezentaci svého záměru dostala sl. Veselá a Vláčilová – mají připravený projektový 

záměr na cílovou skupinu Romové, vytvoření platformy pro spolupráci zainteresovaných subjektů. 

Nejdříve by se jednalo o „pilotní projekt“ na rok z norských fondů, dle tohoto projektu by navazoval 

další projekt, dle potřeb cílové skupiny. Záměr nám bude blíže představen, či může být poslán i e-

mailem. Možnost realizovat i v rámci opatření 3. 

 

Ad 3) Minimální síť byla nastavena dle metodiky JMK pro hodnocení registrovaných sociálních 

služeb. V srpnu 2014 proběhlo vyjednávání s poskytovateli služeb sociální prevence za účasti 

zástupců Města Znojma (Jan Grois, MBA., Ing. Ludvík Hekrle, PhDr. Šárka Gambasová, Zdeněk 

Schwarz, Mgr. Lucie Rocková). Jednání proběhla bez problémů s pozitivním hodnocením jak ze 

strany poskytovatelů, tak ze strany zástupců města Znojma. 

V současné době Znojmo i MK garantovalo služby v celém okrese – do budoucna vyjednávání 

s obcemi. V jiných ORP  dle principu solidarity / na počet obyvatel apod. Minimální síť byla 

schválena v zastupitelstvu města Moravský Krumlov i Znojma.  

 

Ad 4) Následuje síťování služeb sociálního poradenství – setkání multidisciplinárního týmu proběhne 

v listopadu/prosinci. Výpočet bude probíhat stejným principem jako u služeb sociální prevence dle 

metodiky JMK., spoluúčast ze strany okresu / ORP je nastavena na 5%. Bude zjišťováno pro jaké 

cílové skupiny je poradenství dostupné, předpokládá se redukce sociálního poradenství, podpora 

občanských poraden se zaměřením na dluhovou problematiku. 
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Ad 5) Monitorovací zpráva za rok 2013 byla zaslána s pozvánkou na OOSV. MZ byla zpracována dle 

jednání v pracovních skupinách. Nebyly zaslány žádné připomínky, poslední možnost je do pátku 

14.11.2014. 

 

Ad 6) Především udržení stávajících sociální služeb, což je návazné na strategii JmK a SPRSS 

Znojemska 2015-2019. Členové pracovní skupiny diskutovali nad opatřeními v rámci střednědobého 

plánu a dále nad dalšími prioritami či opatřeními, která jsou potřebná v rámci naší cílové skupiny. 

- Opatření 1.1. Zřízení denního centra pro osoby bez přístřeší a Opatření 1.2. Zřízení krizových lůžek 

- k jednotlivým opatřením hovořila H. Břínková a M. Jakubová – období vyjednávání – zpracují 

formulář plnění do AP 2015 

- Opatření 2.1. Navýšení kapacity pobytového zařízení Emin Zámek, p.o. u služby domov se 

zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na 

návykových látkách – A. Bartesová osoví Emin zámek, aby opatření a jeho plnění objasnili 

- Opatření 3.1. Vytvoření komunitního centra pro národnostní a etnické menšiny – doplní A. 

Bartesová, ve spolupráci se sl. Veselou a sl. Zifčákovou 

- Opatření 4.1. Získání vhodných prostor pro poskytování sociální služby Terapeutická komunita 

Salebra, o.s. – stále podnikají kroky pro získání nových prostor, jednají s Městem Znojmem, 

s církvemi apod.  – doplní p. Přibylová 

 

P. Přibylová sdělila, kdyby byla priorita č. 4 rozšířena o opatření Navýšení počtu zaměstnanců 

v Salebře, jednají s JmK, nejde o rozšiřování služby, ale jsou silně personálně podhodnocení. P. 

Přibylová zpracuje nové opatření 4.2. do AP 2015. Ostatní s tímto souhlasili. 

 

Diskuse nad zařazením dalších služeb, které mají zájem a kontaktovali nás.  

- Roska Brno – venkov – rekondiční pobyty pro osoby s roztroušenou sklerózou, na rok 2015 

nepodpořeno bude případně vyjednáváno v rámci KPSS 

- Gaudia proti rakovině – služba pomáhá především v oblasti zdravotnictví – nezařazovat do AP 2015 

- Společnost Podané ruce., o.p.s. – Realizace a poskytování ambulantní léčby, převážně pro hazardní 

hráče a jejich blízké – Mgr. Protivínská blíže představila projektový záměr, bylo by vhodné upřesnit 

financování – členové jsou pro zařazení do AP 2015 jako samostatnou prioritu 

- Společnost Podané ruce, o.p.s. – primární prevence na základních školách ve Znojmě a na okrese – 
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oblast prevence ve školách by měl řešit především odbor školství - nezařazovat do AP 2015 

- Mobilní občanská poradna Mgr. Petr Michek – členové o tomto záměru nic nevědí, zdá se, že byl 

realizován v rámci senátorských voleb – nezařazovat do AP 2015 

- Společnost o.p.s. – jde o službu poradenství, již nám zajišťují studenti práv v rámci Senior Pointu – 

zařazeno do AP 2015 v rámci průřezové priority G, opatření G.1. 

 

Úkol 6/14 – osoby zodpovědné za realizaci či monitorování priority či opatření zpracují 

formulář k plnění (v příloze zápisu) a zašlou zpět A. Bartesové 

       T - 1.12.2014 

O - A. Bartesová, Z. Protivínská, sl. Veselá a Vláčilová, H. Břínková, M. 

Jakubová, J. Zifčáková, Emin Zámek, Jiří Hladík, J. Přibylová 

 

Ad 7) Všem byl zaslaný report z proběhlého ročníku. Na začátku nového roku proběhne setkání se 

zapojenými organizace, kde bude vydefinováno, jak DSS nastavit. 

 

Ad 8) Proběhla diskuse nad plánovanými akcemi na rok 2015, každý dostal tabulku v tištěné podobě, 

bude i součástí zaslaného zápisu. Organizace můžou tabulku vyplnit a zaslat L. Rockové. Dále posílat 

záměry, nápady, připomínky. 

Úkol 7/14 - poslat L. Rockové podněty, nápady či připomínky k akcím v roce 2015 

       T - 30.11.2014 

O - všichni 

Další jednání se bude konat patrně asi v únoru 2015, je třeba, aby se skupiny konali 3 – 4krát do roka. 

J. Zifčáková pozvala přítomné na akci Noc venku, 20.11.2014 od 18h. 

Diskuse se slečnou Vláčilovou a Veselou nad jejich projektovým záměrem ohledně založení další 

služby. 

 

Úkoly - shrnutí 
Úkol 4/14 - vyhledávat zástupce zadavatele do PS OOSV (zástupce obcí a měst) 

T - 15.2.2015 

O - všichni 

Úkol 5/14 - kontaktovat Mgr. Tomáškovou a Emin zámek ohledně monitoringu priority 2 a 4 

       T - 15.12.2014 
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O - A. Bartesová 

Úkol 6/14 - osoby zodpovědné za realizaci opatření zpracují formulář k plnění (v příloze 

zápisu) a zašlou zpět A. Bartesové 

       T - 1.12.2014 

O - A. Bartesová, Z. Protivínská, sl. Veselá a Vláčilová, H. Břínková, M. 

Jakubová, J. Zifčáková, Emin Zámek, Jiří Hladík, J. Přibylová 

 

Úkol 7/14 - poslat L. Rockové podněty, nápady či připomínky k akcím v roce 2015 

T - 30.11.2014 

O - všichni 

 

 

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: 

Mgr. Radka Sovjáková 

Vedoucí Tereza –pomoc obětem domácího násilí 

Oblastní charita Znojmo 

Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo 

736 529 292, 515 223 088 

Tereza.znojmo@charita.cz 
  

 

 

Ve Znojmě dne  17.11.2014    Adéla Bartesová, vedoucí pracovní skupiny 

 

 

 

 

                                        Mgr. Adéla Bartesová 

                                                                                   vedoucí pracovní skupiny 


