
Městský úřad Znojmo 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

nám. Armády 8, 669 02  Znojmo 

 

 

      
     Ve Znojmě dne 18. 11. 2014 
 

 

název akce: 
Z Á P I S ze schůzky pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“ 

Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska 

datum a hodina: 13. listopadu 2014 v 14,00 hodin  

místo:              Oblastní charita Znojmo, Dílna sv. Kláry, Mikulášské nám. 12, Znojmo, 669 02 

 
Program jednání: 

1. Přivítání, prezence, zahájení, prohlídka zařízení 
2. Organizační záležitosti pracovní skupiny   
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 

  
1. Přivítání, prezence, zahájení  
Proběhlo zahájení, přivítání účastníků, představení nových členů.  
Vedoucí PS přivítala účastníky a představila službu sociálně terapeutické dílny, v jejichž prostorách 
proběhla schůzka.  
Pracovní skupina se řídí jednacím řádem ke stažení na: www.socialnisluzby-znojemsko.cz  
Pro nové členy je možné uskutečnit krátké školení k vysvětlení komunitního plánování. V případě zájmu 
se obraťte na L. Rockovou.  
 
2. Organizační záležitosti pracovní skupiny  
Proběhla diskuse nad obsazením pozice vedoucí PS. Vedoucí pracovní skupiny zůstává Radka Růžičková, 
zástupce nebyl ustanoven, je na zvážení členů do další schůzky.  
Organizační skupina - zachování principu zastoupení zadavatele/poskytovatele/uživatele  
- odsouhlaseno bylo nastavení složení 9 + 4 vedoucí PS  

- jmenovité obsazení organizační skupiny bude řešeno po volbách – nutnost získat do všech skupin a 
celého procesu zástupce zadavatele pro podporu realizace priorit a celkově sociální oblasti  
 
Zhodnocení úkolů: 

Úkol č. 1/2014: Rozpracovat priority do formuláře (viz příloha) 
T: 27. 2. 2014 
O: Priorita č. 1 – Lucie Rocková 
Priorita č. 2 – Robert Knebl 
Priorita č. 3 – Dagmar Medňanská 
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Priorita č. 4 – Dagmar Entlerová, Lucie Rocková ve spolupráci s vedoucí odboru sociálních věcí 
  

Úkol č. 2/2014: Zpracovat připomínky, návrhy k obsahu, jaké informace doplnit, co vyřadit 
apod., návrh NÁZVU 
T: 28. 2. 2014 
O: členové pracovní skupiny 

 
Úkol č. 3/2014:  Zpracovat kapitoly do KP dle uvedeného obsahu 
T: 28. 2. 2014 
O: Radka Růžičková 

 

Všechny úkoly byly splněny v termínu. 
 
3. Minimální síť služeb sociální prevence  
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). ORP Znojmo i ORP MK garantovalo služby v celém okrese - do budoucna vyjednávání s 
obcemi. Minimální síť byla schválena ZM Znojma – usnesení ze dne 22.9.2014 č. 153/2014, bod č. 8648. 

 

4. Pokračování v síťování sociálních služeb  
Síťování služeb sociálního poradenství – setkání multidisciplinárního týmu listopad/prosinec 2014.  
Ze strany JMK je nastavena 5% spoluúčast ze strany okresu / ORP.  
Výpočet bude probíhat stejným principem jako u služeb sociální prevence dle Metodiky JMK. Bude 
zjišťováno pro jaké cílové skupiny je poradenství dostupné - předpokládá se redukce sociálního 
poradenství, podpora občanských poraden se zaměřením na dluhovou problematiku. 

 

5. Monitorovací zpráva za rok 2013  
MZ byla zpracována dle jednání v pracovních skupinách a byla zaslána k připomínkování členům PS. 
Připomínky pracovní skupiny byly zaslány koordinátorce KP. Všechny budou zapracovány do MZ. MZ 
bude předložena na jednání ZM 15. 12. 2014. 
 
6. Příprava Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska a minimální sítě na rok 2015  
Návaznost na strategii JMK a SPRSS Znojemska 2015-2019. Prioritou je udržení stávající sítě sociálních 
služeb, zapracována bude minimální síť služeb sociální prevence na rok 2015. Akční plán i minimální síť 
sociálních služeb budou zpracovány jako dva samostatné dokumenty – oba na rok 2015.  
 

Opatření do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2015 

 
PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU D,M,R 
Priorita 1       Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Opatření 1.1.  Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o cílovou 

skupinu dětí ve věku 11-14 let 
Opatření  1.2. Rozšíření terénní sociální práce pro děti a mládež v exponovaných lokalitách či větších  
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obcích 
-  popis realizace v roce 2015 zpracuje Robert Knebl 
 
Priorita 2       Podpora prorodinné politiky ve městě Znojmě 
Opatření 2.1.   Rozvoj aktivit v rámci prorodinné politiky ve městě Znojmě 
 
Zástupkyně organizace Spondea navrhuje doplnit nové opatření, o navázání spolupráce mezi 
službami zabývající se domácím násilím. Dohodli jsme se, že tento požadavek bude zapracován jako 
jedna z aktivit naplňování opatření. 
 
-  popis realizace v roce 2015 zpracuje Šárka Gambasová 

 
Priorita 3       Podpora dobrovolnických programů ve Znojmě a ve SO ORP Znojmo 
Opatření 3.1.   Podpora a další rozvoj dobrovolnického programu Pět P pro děti ve věku 6-15 let. 
 
- popis realizace v roce 2015 zpracuje vedoucí dobrovolnického centra ADRA 

 
Úkol 4/14 - zpracovat realizaci opatření v roce 2015  

Termín: do 15. 12. 2014 

Odpovědná osoba: výše uvedení u jednotlivých opatření 

 

7. Den sociálních služeb a Týden sociálních služeb  
Proběhlo zhodnocení Dne sociálních služeb. Výstupy z dotazníkového šetření byly zaslány elektronicky. 
Začátkem roku 2015 proběhne schůzka se zástupci organizací nad dalším ročníkem.  
Týden sociálních služeb – malá účast veřejnosti a pracovníků z řad organizací 
 
8. Ostatní  
Dotace Města Znojma: Bylo dokončeno dotační řízení Města Znojma 1.10. - 31.10.2014.  
Představeny byly organizace, které nově podaly žádost o dotaci:  
 
GAUDIA proti rakovině – provoz psychosociálních terénních služeb u lůžka onkologických pacientů na 
onkologickém oddělení Nemocnice Znojmo, p.o.  
ROSKA BRNO - VENKOV - organizace sdružující osoby s roztroušenou sklerózou  
 
O spolupráci požádala organizace:  
Mobilní bezplatná občanská poradna – poradenství v oblasti finanční tísně, dluhové poradenství  
Nejedná se o bezplatnou službu – bezplatná je do té doby, než pracovník napíše písemné podání/návrh, 
pak jsou služby placené. Jednalo se o akci spojenou s volbami.  

 
Dle sdělení vedoucí sociální odboru organizace nebyly podpořeny.  
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Plánované akce v roce 2015:  
Účastníkům byl rozdán plán akcí na rok 2015, který bude rozeslán elektronicky společně se zápisem.  
 

Úkol: 5/14 – vyjádřit se, které akce realizovat, které nikoliv a doplnit kdy, a jakým způsobem se zapojí 

Termín: 15. 12. 2014 

Odpovědná osoba: zástupci organizací 

 

Shrnutí:  

 
Úkol 4/14 - zpracovat realizaci opatření v roce 2015  

Termín: do 15. 12. 2014 

Odpovědná osoba: výše uvedení u jednotlivých opatření 

 

Úkol: 5/14 – vyjádřit se, které akce realizovat, které nikoliv a doplnit kdy, a jakým způsobem se 

zapojí 

Termín: 15. 12. 2014 

Odpovědná osoba: zástupci organizací 

 

Děkuji všem za aktivní účast!! 

 

 

 

Zapsala:  Radka Růžičková, vedoucí pracovní skupiny 


