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Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

 

 

Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

Název akce: Organizační skupina KPSS – zápis 

Datum a hodina: 28. května 2015, 10.00 - 12.00 hod. 

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

 

Program:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

2. Organizační záležitosti skupiny 

3. Informace z pracovních skupin 

4. Akční plán rozvoje sociálních služeb a minimální síť na rok 2016 

5. Předání informací – síťování sociálních služeb 

6. Informace z JMK 

7. Různé 
 

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

- nový člen organizační skupiny: zástupce zadavatele – místostarosta města Znojma – Mgr. Jan Blaha 

 

2. Organizační záležitosti skupiny - členové skupiny  

- byly připomenuto projednávané nové nastavení složení organizační skupiny komunitního plánování 

- jmenovité obsazení organizační skupiny:  

 za zadavatele: místostarostka města Znojma – Mgr. Jan Blaha 

   - oslovit k účasti - zástupce Vranov nad Dyjí, Hrušovany nad Dyjí 

 za poskytovatele sociálních služeb: Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. 

 DCHB, Oblastní charita Znojmo  

 DS Morava, a.s.  

 za uživatele sociálních služeb: budou osloveni uživatele v pracovních skupinách, případně 
z řad veřejnosti   

  zatím má zájem: - paní Valenová z PS OZP    

 vedoucí pracovních skupin:  S - Zdeňka Severinová 

  OZP - Jana Svobodová 

  DMR - Mgr. Radka Růžičková 

  OOSV - Mgr. Adéla Bartesová 

 realizátoři: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vedoucí odboru: PhDr. Šárka Gambasová 

  Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska - koordinátorka: Mgr. Lucie Rocková 

- účast v pracovních skupinách byla členům organizační skupiny nabídnuta a je nadále podporována 
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- Úkol 3/15 - oslovení členů do organizační skupiny  

 - O: Gambasová - osloví zástupce Vranova nad Dyjí, Hrušovan nad Dyjí 

 - O: Rocková - osloví ředitele DS Morava, a.s. - zájem o další působení v OS 

                   - osloví Mgr. Burdíka - zájem o další působení v OS jako uživatel soc. služeb nebo vůbec  

  - osloví Mgr. Puchegger Chadalíkovou v souvislosti s dalším působením v OS jako  
  zástupce které skupiny    

 - O: členové org. skupiny -  osloví uživatele sociálních služeb  

  

3. Informace z pracovních skupin  

- vedoucí pracovních skupin podali stručně informace z proběhlých jednání pracovních skupin 

- informace byly podány k jednotlivým prioritám a opatřením, které jsou rozpracovány v Akčním plánu 
rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2015 

- dále byly předány informace k organizacím: 

 Tyfloservis, o.p.s., Gaudia proti rakovině, Roska, o.p.s. 

 Společnost Podané ruce, o.p.s.- sociální služba – kontaktní centrum – název - Denní 
psychoterapeutické sanatorium Elysium – ambulantní léčba pro hazardní hráče a jejich 
blízké, zajišťovaná jeden den v týdnu jedním odborným pracovníkem, na zajištění služby 
v tomto rozsahu žádají spoluúčast města Znojma ve výši 50.000,- Kč na rok  

 Společnosti Podané ruce, o.p.s. byl na základě jednání pracovní skupiny zaslán 18.5.2015 
e-mail, aby předložili žádost o finanční podporu na vedení města Znojma 

 

4. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2016 a Minimální síť pro rok 2016 

 - cílem je stabilizace sítě sociálních služeb v roce 2016 

Akční plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok 2016 

- v návaznosti na strategii Jihomoravského kraje, který bude v roce 2016 podporovat rozvoj pouze  
u vybraných sociálních služeb, budou na základě schválení organizační skupiny předloženy Radě města 
Znojma dva rozvojové záměry, které jsou v souladu s definovanou strategií a také se Střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019 

- jedná se o:  

 Navýšení kapacity u služby Chráněné bydlení – Zámek Břežany, p.o.  

 - navýšení o 2 lůžka (z 11 na 13), navýšení úvazku v přímé péči o 0,5 

 Navýšení kapacity u služby Azylový dům – Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. 

 - navýšení o 1 lůžko (ze 44 na 45), navýšení personální se nepředpokládá 

 - lůžko bude vyčleněno pro krizové situace 

Minimální síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2016 

- Minimální síť sociálních služeb zpracovat pouze s uvedením registrovaných sociálních služeb  

- odebrat část: „Jiné subjekty provozující činnosti navazující na některou sociální službu“ 

- přejmenovat na: Minimální síť registrovaných sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2016 

- zařazení do Minimální sítě:   

 organizace Tyfloservis, o.p.s. – služba sociální rehabilitace – služba pro cílovou skupinu 
osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením 
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5. Síťování sociálních služeb - okresní multidisciplinární tým 

- síťování služeb sociálního poradenství, sociální péče - setkání multidisciplinárního týmu (dále MT) 
proběhlo 21. 4. 2015 

- přítomni na setkání: Bartesová Adéla, Mgr., Bártová Věra, JUDr., Gambasová Šárka, PhDr., Juránek 
Zdeněk, Mgr., Kočí Irena, Rocková Lucie, Mgr., Štefaniková Olga, JUDr. 

- proběhla diskuze nad registrovanými sociálními službami, které působí na okrese Znojmo 

- jednalo se především o potřebnosti, souladu se zpracovanými komunitními plány, zaměřením na cílové 
skupiny, návaznost na další služby 

- 5.3.2015 proběhlo vzájemné setkání organizací poskytujících odborné sociální poradenství v ORP Znojmo  

- červen 2015 – definování sítě služeb odborného sociálního poradenství, služeb sociální péče a sociální 
prevence 

- září 2015 – předložení do zastupitelstva s konkrétními částkami k podpoře 

- více - viz zápis z MT 21. 4 .2015 

Vyjádření z organizační skupiny:  

- zástupci Oblastní charity Znojmo: 

 nesouhlasí s případným nezařazením Centra poradenství a pomoci při OCHZ do okresní 
sítě sociálních služeb 

 nevidí jako potřebné zajišťovat dluhové poradenství Občanskou poradnou Brno, když sami 
tuto službu nabízejí 

- tato diskuze vzešla z řad členů okresního multidisciplinárního týmu – nedostatečná zpětná vazba o 
využívání poradny, definování potřebnosti v Komunitním plánu – následné popření a deklarování dostačující 
kapacity, informace o odmítání klientů apod. 

- dluhové poradenství Občanské poradny Brno je požadováno také z toho důvodu, že se předpokládá 
zaškolení pracovníka z místa ze strany této poradny   

- celková síť sociálních služeb okresu Znojmo bude řešena v měsíci červnu a září 2015, kdy bude konečná 
verze předložena ke schválení zastupitelům jednotlivých ORP   

 

6. Informace z JMK 

- Aktualizovaná Metodika – Pravidla pro přiznání finanční podpory z JMK pro rok 2016 – k připomínkování 
bude od úterý 2. června na stránkách JMK 

- 4.6.2015 – seminář JMK k financování sociálních služeb v roce 2016  

- poskytovatelé sociálních služeb zasílají podklady ke vstupu do základní sítě sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji pro rok 2016 -> následně bude předáno ke schválení Radě JMK – po schválení 
podklady obdrží ORP – možnost výpočtu nákladovosti služeb a nutné spoluúčasti ORP na financování 
sociálních služeb  

- nákladovost služeb bude vypočítána z úvazků a výkonnosti služeb 

- setkání s obcemi ze strany JMK doposud neproběhlo  

 

7. Různé  

Setkání se starosty obcí 

- 23.4.2015 – proběhlo setkání se starosty obcí – účast 25 starostů 

- předány informace z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a k sociálním službám na Znojemsku a jejich 

financování ze strany obcí  
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- dotaz směrem k představitelům obcí: Využíváte pro své občany odborné poradenství či nějakou formu pomoci, 

když se na Vás občané obrátí? – negativní reakce  

 

Rodinná politika města Znojma 
- předány informace o proběhlých jednáních, akcích a dalším průběhu 

- podklady vzájemně provázané  

- v rámci Týdne pro rodinu proběhla Beseda nad životem pečujících osob o člena s postižením 

- paní Jana Svobodová informovala o výstupech z besedy  

 - potřeba podpory partnerských vztahů – častý rozpad vztahů, rodin 

 - podpora sdružování se s rodinami se stejnými problémy  

 - relaxace pro pečující osoby – častý syndrom vyhoření 

  - během péče zájem především o: osobní asistenci, odlehčovací služby – otázka financí  

 - zájem o chráněné bydlení má rodina až ve chvíli, kdy se nemůže už opravdu starat a péči nezvládá  

 

Středisko výchovné péče 

- zajištěno místo – 4 pokojový byt na ulici Obrokova 

 

Potravinová banka / sbírka šatstva 

- podnět k řešení této oblasti, nastavení pravidel apod.  

- v současné době již není řešeno prostřednictvím nařízení vlády  

 
Den sociálních služeb 

- příprava kulturních vystoupení 

- závěr  - kapela Starých časů 

- soutěž na místě  

- rok 2015 – 30 organizací ve stáncích 

 

Úkoly - shrnutí 

- Úkol 3/15 - oslovení nových členů do organizační skupiny  

 - O: Rocková, Gambasová - osloví zástupce Vranova, Hrušovan, DS Morava, a.s., Mgr. Burdíka, 
  Mgr. Puchegger Chadalíkovou  

 - O: členové org. skupiny -  osloví uživatele sociálních služeb  

 - T: do dalšího jednání organizační skupiny  

 

 

 
Ve Znojmě dne 28. 5. 2015     Mgr. Lucie Rocková, DiS. 
           koordinátorka KPSS 


