
           

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

nám. Armády 8, 669 02 Znojmo 

 

 

Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

název akce: Organizační skupina KPSS - zápis 

datum a hodina: 20. února 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 - členové skupiny  

3.Informace z pracovních skupin 

4.Akční plán rozvoje sociálních služeb a minimální síť na rok 2015 

5.Předání informací - síťování služeb sociálního poradenství 

6.Příprava setkání se starosty obcí  

7.Plán akcí na rok 2015 

8.Různé 
 

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

- omluveni: PhDr. Šárka Gambasová, Mgr. Adéla Bartesová, Jiří Dušek 

 

2.) Organizační záležitosti skupiny - členové skupiny  

- byly řešeny organizační záležitosti komunitního plánování týkající se složení organizační skupiny  

a zaměření pracovních skupin na cílové skupiny  

- na základě posledního jednání složení skupiny 9 (3Z/3P/3U) + 4 vedoucí pracovních skupin 

- jmenovité obsazení organizační skupiny - návrhy:  

 - za zadavatele: místostarostka města Znojma - JUDr. Olga Štefaniková 

   - 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      

 - 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
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- Úkol 1/15 - oslovení nových členů do organizační skupiny  

 - O: Rocková, Gambasová - osloví zástupce Vranova, Hrušovan 

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

  

3.) Informace z pracovních skupin  

- vedoucí pracovních skupiny 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 

- vyjádření se k zaslaným žádostem o finanční prostředky z rozpočtu Města Znojma 

- Gaudia proti rakovině, Roska, o.p.s. - osoby s roztroušenou sklerózou, 

 - zástupci organizací budou přizváni na jednání PS 

- Společnost Podané ruce, o.p.s. 

 - žádost o dotaci na preventivní programy primární prevence -> školství, komise pro prevenci 
 kriminality 

 - realizace a poskytování ambulantní léčby, převážně pro hazardní hráče a jejich blízké - na základě 
 vyjádření členů PS zařazeno do AP 2015 

 - Mgr. Burdík - připomínka k hazardu – nejprve je nutné zrušit herny a odstranit příčiny gamblerství 

- Tyfloservis, o.p.s. - žádost o zařazení do KPSS 

 - budou přizváni na jednání PS OZP 

 - pro rok 2015 nezařazeni do Minimální sítě ani do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb  

 

4.) Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 a Minimální síť pro rok 2015 

 - cílem je udržení stávající sítě sociálních služeb pro rok 2015 

- důležité apelovat na Jihomoravský kraj k zajištění sociální služby pro seniory se specifickou péčí, závislé 
na návykových látkách apod.   

- návaznost na strategii Jihomoravského kraje a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na 
období 2015-2019 

 - pro rok 2015 jsou opatření rozpracována do aktivit, které povedou k postupnému naplňování priorit  

- pro rok 2015 je snaha o rozšíření kapacity u služby chráněné bydlení při Zámku Břežany, p.o.- financováno 
z vlastních zdrojů organizace  

- nově doplněné priority a opatření u pracovní skupiny OOSV - na základě jednání pracovní skupiny 

 priorita č. 5 - zajištění ambulantní léčby pro hazardní hráče a jejich blízké organizací Společnost 
       Podané ruce, o.p.s. – předpoklad spoluúčasti Města Znojma 50.000,- K 

 priorita č. 6 - podpora terénní práce v rámci romské komunity a rozvoj spolupráce s ostatními 
       službami  

 opatření č. 4.2. - optimalizace personálních kapacit Terapeutické komunity Salebra, o.s.  

- Minimální síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2015 

 - organizace Tyfloservis, o.p.s. - nebude do sítě pro rok 2015 zařazena - bude zjištěna její  
     potřebnost 

 - v Minimální síti zůstávají poskytovatelé sociálních služeb a jimi poskytované sociální služby dle 
 roku 2014 
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5.) Pokračování v síťování sociálních služeb  

- síťování služeb sociálního poradenství - setkání multidisciplinárního týmu proběhlo 10.12.2015 

- přítomni na setkání: Bartesová Adéla, Mgr., Bártová Věra, JUDr., Blešová Martina, Mgr., 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 zaměření na cílové skupiny, návaznost na další služby, vzájemné spolupráci a 
provázanosti 

- předpokládá se, že v únoru 2015 proběhne jednání s poskytovateli služeb sociálního poradenství  

- probíhá mapování poradenství - na jaké potřeby uživatele se jednotlivé registrované poradny zaměřují 

    - na jaké potřeby se zaměřují pracovníci odboru soc. věcí a zdravotnictví 

- cílem je nastavit vzájemnou spolupráci a návaznost tak, aby byly zajištěny specifické potřeby uživatelů 

- ze strany JMK se zvažuje návrh - zajištění právníka z Občanské poradny Brno pro každé ORP např.1 x 
měsíčně  

 

- vyjádření z organizační skupiny:  

- zástupci Oblastní charity Znojmo vítají svolání schůzky s organizacemi zajišťujícími poradenství 

- je důležité zaměřit se na specifické cílové skupiny osob a zajistit jim dostupnost odborného sociálního 
poradenství   

- Centrum poradenství a pomoci při OCHZ - zajišťuje 1x měsíčně bezplatné právní poradenství 

-J.P.Chadalíková - TyfloCentrum Brno, o.p.s. zajišťuje poradenství při výběru speciálních pomůcek pro 
osoby se zrakovým postižením 

 

6.) Setkání se starosty obcí 

- začátkem roku se každoročně svolává setkání se starosty obcí pro předání informací ze sociální oblasti 

- termín: březen 2015 (možnost spojení s projektem Meziobecní spolupráce)  

- Úkol 2/2015 - zaslat návrhy do programu na setkání se starosty obcí 

 O: členové organizační skupiny 

 T: nejpozději do 5.2.2015 

 

7.) Plán akcí na rok 2015 

- členům byl předán seznam zapojených subjektů a jimi navrhovaných aktivit k jednotlivým plánovaným 
akcím v rámci roku 2015  

- o akcích bude průběžně jednáno  

 

8.) Různé  

- Monitorovací zpráva za rok 2013  

- Zastupitelstvo města Znojma vzalo na vědomí usnesením č. 6/2014 ze dne 15.12.2014 

- Rozpočet města Znojma 

- Zastupitelstvo města Znojma schválilo rozpočet dne 15.12.2014 - na oblast sociálních služeb byly 
schváleny finanční prostředky ve výši požadované 20% spoluúčasti na služby sociální prevence  
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- Hodnocení provázanosti a spolupráce  

Vyjádření MěÚ Znojmo, OSVaZ k hodnocení spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 

- Kritérium V. Metodiky hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji – všechny sociální služby působící na Znojemsku, které jsou 
součástí Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb Znojemska, obdrželi plný počet bodů s výjimkou 
služeb poskytovaných organizací TyfloCentrum Brno, o.p.s., kde bylo kráceno o 2 body u každé služby, 
z důvodu špatné komunikace, nespolupráce ze strany ředitelky organizace   

 
- Den sociálních služeb 

- dotace z rozpočtu Města Znojma 60.000,- Kč  

- setkání s organizacemi únor/březen 2015 

 
- Rodinná politika 

- příprava aktivit v roce 2015 – směřování k vytvoření koncepce prorodinné politiky / zapojení se do soutěže 
Obec přátelská rodině 

 
- Konference pro ředitele a ekonomy poskytovatelů sociálních služeb - 15.1.2015 

- pořádáno Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR 

- na programu bylo řešení změn v roce 2015, vize pro další roky, nový systém financování sociálních služeb 
v ČR, vyúčtování dotací za rok 2014, daňové aktuality pro rok 2015 

- profesní svaz pracovníků - www.profesnisvaz.cz 

- v ČR celkem - 5,5tis. sociálních služeb, 2,5 tis. poskytovatelů sociálních služeb - 30 mld. Kč 

- dotační prostředky na sociální služby pro rok 2015 - 7,8 mld. - dochází k navyšování fin. prostředků  

- od roku 2016 – zavedení vyrovnávací platby (také u individuálních projektů) 

- příprava personálních a technických standardů  

- existence krajských sítí sociálních služeb  

- změna typologie sociálních služeb z 32 (33) na 6  

 

Úkoly – shrnutí 

- Úkol 1/15 - oslovení nových členů do organizační skupiny  

 - O: Rocková, Gambasová - osloví zástupce Vranova, Hrušovan 

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

 - T: do dalšího jednání organizační skupiny  

 

- Úkol 2/15 - zaslat návrhy do programu na setkání se starosty obcí 

 O: členové organizační skupiny 

 T: nejpozději do 5.2.2015 

 

 
Ve Znojmě dne 20.1.2015     Mgr. Lucie Rocková, DiS. 
           koordinátorka KPSS 


