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Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

Název akce: Organizační skupina KPSS – zápis 

Datum a hodina: 10. prosince 2015, 10.00 - 12.00 hod. 

Místo:  
Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 
Velký zasedací sál Zasedací místnost 6. patro - dveře č. 625 

 

Program:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

2. Informace z JMK 

3. Informace z pracovních skupin 

4. Obdržené žádosti o dotace z rozpočtu města Znojma  

5. Příprava minimální sítě sociálních služeb ORP Znojmo na rok 2016 

6. Občanské sdružení Práh – představení činnosti, možnosti spolupráce  

7. Konference k Rodinné politice města Znojma  

8. Různé 
 

 

1. Přivítání, prezence, zahájení 
- v úvodu byli přivítáni a představeni přítomní 

- byl pozměněn program – Sdružení práh vystoupí v úvodu  

- pí. Gambasová se vyjádřila k budoucí existenci KPSS a jeho smyslu, jak dál pokračovat - dala ke zvážení 
všem přítomným 

- vyhodnocení úkolů z org. skupiny  

 4/15 - připomínky k dotačnímu programu- byly zapracovány dle vhodnosti  

 5/15 – zástupce uživatele do org. skupiny – nikdo nikoho nenominoval – úkol přesunut dále 

  

2. Občanské sdružení Práh – představení činnosti, možnosti spolupráce  

 zástupci Sdružení Práh představili činnost organizace a jednotlivých služeb a projektů v oblasti pomoci 
osobám se schizofrenií 

 informovali o proběhlé přednášce pro veřejnost ve Znojmě 

 plán pro rok 2016: navázat spolupráci s psychiatrickým oddělením ve Znojmě, doplňovat stávající 
poskytované služby, vytvořit platformu pro mezirezortní spolupráci, zajistit terénní sociální práci 
v rodinách 

 kontaktní údaje:   

 Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. psycholog, odborný vedoucí služeb Sdružení Práh 

 Mgr. Marie Mlátilíková- Krištofová, sociální pracovnice, odborná vedoucí služeb Sdružení Práh 

 případné další informace získáte u Jiřího Šupy, e-mail: jiri.supa@prah-brno.cz, telefon 607 756 729 

 

3. Informace z JMK 
 výše krajských dotací – ZJMK 17. 12. 2015 

 dotace ze státního rozpočtu – ZJMK – 2. pol. února 
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 změna harmonogramu předkládání podkladů pro JMK – viz harmonogram 

 základní síť bude součástí akčního plánu JMK - tvorba obou na jaře  

 dílčí změny SPRSS – potřeby okresů + celokrajské priority 

 leden 2016 – setkání okresních multidisciplinárních týmů – priority okresu pro rok 2017 

 únor 2016 – organizace odevzdávají výkazy za rok 2015 

 březen 2016 – schválení priorit v RJMK 

 duben 2016 – odevzdání záměrů do AP JMK/ červen 2016 předložení AP do ZJMK a následně na 
MPSV   

 na JMK vznikne Komise pro plánování a síťování sociálních služeb 

 do března 2016 - karty sociálních služeb   

 požadavek ze strany koordinátorů 21ORP: vytvoření systému pro zpřehlednění žadatelů o pobytové 
služby 

 dle JMK bude sladěn harmonogram KPSS ve Znojmě – AP, minimální sít, setkávání apod.  

 

4. Informace z pracovních skupin  

rozpočtů, ze kterých by se případně odvíjela procentní výše spoluúčasti   

 vedoucí pracovních skupin předaly informace z proběhlých jednání pracovních skupin 

 informovaly o plnění priorit a opatření za rok 2015 a plánu na rok 2016 

 více informací v zápisech z jednání 

 vedoucí PS „senioři“ a „osoby ohrožené sociálním vyloučením …“ již od nového roku nebudou zastávat 
funkci vedoucích – budou hledány noví vedoucí těchto skupin  

 vedoucí PS „senioři“ za sebe navrhla Mgr. Martinu Svobodovou z CSS Znojmo, p.o.  

 Mgr. Karel Burdík – člen PS „Senioři“ informoval o možnosti, jak zajistit náhradní formu tísňové péče  

 

5. Obdržené žádosti o dotace z rozpočtu města Znojma  

 obdrženo 7 do výše 50.000,- Kč, 15. nad 50.000,- 

 bude projednávat ZM 14.12.2015 

 vycházelo se z uzavřeného roku 2014 dle domluvy na srpnovém setkání s poskytovateli sociálních 
služeb a vedením města Znojma 

 pečovatelské služby a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi byly počítány dle počtu klientů z 
města Znojma  

 

6. Příprava minimální sítě na rok 2016 a akčního plánu na rok 2016 

 soulad s JMK a podpořenými službami v rámci financování  

 doplněno o službu sociální rehabilitace při Tyfloservisu, o.p.s., službu pro patologické hráče kontaktní 
centrum při Společnosti Podané ruce o.p.s. a službu raná péče Dorea při Slezské diakonii 

Služby nezařazené do sítě:  

 dle okresního multidisciplinárního týmu a potřebnosti těchto služeb: 

 DCHB, Oblastní charita Znojmo - Centrum poradenství a pomoci Znojmo 

 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Znojmo - Odborné sociální poradenství  
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 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Znojmo - Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením  

 služba nezařazená do základní sítě Jihomoravského kraje: 

 DCHB, Oblastní charita Třebíč - Středisko rané péče Třebíč  

 Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2016 – podklady z pracovních skupin budou 
zpracovány a předloženy na ZM začátkem roku 2016  

 

7. Konference k Rodinnné politice města Znojma  

 předána pozvánka a program konference 

 předány informace o schválené Koncepci rodinné politiky města Znojma na období 2016-2019  
a akcích v roce 2015 

 

8. Různé  

 Znojemské listy  - termíny vydání – bude zaslán harmonogram k seriálu sociálních služeb  

 únor - Národní týden manželství  

 květen - Týden rodiny 

 září - Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny  

 říjen - týden sociálních služeb 

 

 

Úkoly - shrnutí 

- Úkol 6/15 – návrhy na vedoucí pracovních skupin senioři a osoby ohrožené soc. vyloučením 

 - O: členové org. skupiny  

 - T: do leden 2016 

 

- Úkol 7/15 – oslovení zástupce uživatele do organizační skupiny 

 - O: členové org. skupiny  

 - T: do příští organizační skupiny  

 

 
Ve Znojmě dne 10. 12. 2015     Mgr. Lucie Rocková, DiS. 
           koordinátorka KPSS 


