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Zápis z pracovní skupiny KPSS 

„Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi  

a etnické menšiny“ 

Datum a hodina:  10. 2. 2016 v 10:00 hodin  

Místo:    kulturní místnost, Azylový dům, Přímětická 42, Znojmo 
 
Program jednání:  1) Informace z Jihomoravského kraje, MPSV 
   2) Priority rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 – podklady pro JMK  
   3) Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny – vize  
   4) Různé  

                                                                                
1. Informace z Jihomoravského kraje 

- 28. 1. 2016 - mimořádné ZM - schválení prostředků pro PSS 
- výsledky dotací dle §101a i §105 - na webu JMK 
- předpoklad záloh - JMK - prosinec, MPSV - únor  
- IP na služby sociální prevence - předpoklad 2. pololetí 2016 - na 3 roky - do dubna 2019 
- zahrnuty budou - 4 služby - AD, STD, Domy na půl cesty, intervenční centra 
- JMK musí zasílat podklady na MPSV v červenci 2016 – harmonogram KPSS se bude 
přizpůsobovat aktuální potřebě zasílání a zpracování podkladů pro JMK   
- Poskytovatelé sociálních služeb:  
 - březen/duben -  podání žádosti o vstup do sítě - setkání se službami ze strany JMK 
 - JMK vytvoří pravidla pro vstup do sítě  
- do konce srpna budou možné dílčí změny, aby byly shodné se žádostmi o dotace na rok 
2016 
- soulad s prioritami celokrajskými a prioritami doloženými za ORP  
- aktualizace „Pravidel pro financování“ – koncem března, bude se vědět i % spoluúčasti 
ze strany ORP   
   
Karty sociálních služeb 
- vychází se z MPSV  
- karty již mají zavedeny např. v karlovarském, pardubickém, královéhradeckém kraji  
- průběžně budou poskytovatelé informováni – přechod na tento systém 
- vytváří se metodiky k vyplňování:  
  a) popis potřeb, které služby řeší 
  b) kvalitativní požadavek na službu  
- poskytovatelé budou ze strany JMK informováni  
- předpoklad využívání – jaro 2017 
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2.  Priority rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 - podklady pro JMK  
- pro možný rozvoj služeb v roce 2017 je nutné zaslat podklady rozvojovým záměrům na JMK do 
23. 2. 2016 
- rozvojové záměry musejí být v souladu s místními (komunitní plán) i celokrajskými prioritami  
- zadavatel ve spolupráci s uživateli a poskytovateli sociálních služeb (PSS) určuje, co je potřeba a 
co bude finančně podporovat – nejedná se o historickou podobu služeb 
- za skupinu OOSV jsou plánovány následující rozvojové záměry: 
- rozvoj/rozšíření stávajících služeb  

 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace 
- noclehárna – navýšení kapacity noclehárny o dvě lůžka pro cílovou skupinu ženy (7 
lůžek pro muže, 2 lůžka pro ženy) 
- z důvodu nezajištění pomoci v náhlé krizové situaci ženám dojde k navýšení této 
kapacity a rozšíření cílové skupiny o ženy na této službě 
- soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Znojemska na období  
2015-2019 - jedná se o naplnění priority č. 1 – opatření 1.2 u skupiny OOSV  
 

 Salebra, o.s. 
- terapeutická komunita – navýšení personálních úvazků v přímé péči bez navyšování 
kapacity z důvodu dlouhodobého podhodnocení personálních kapacit u této služby 
- kapacita 15 lůžek bude zachována také v budoucnu 
- soulad s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2015, 2016 
 

- vznik nové služby 

 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo 
- nízkoprahové denní centrum  - vznik nové sociální služby ve městě Znojmě  
- z vyjádření členů pracovní skupiny OOSV vyplývá, že poptávka a potřeba po této službě 
je stále aktuální  
- důležitost pro práci sociálních pracovníků s touto cílovou skupinou  
- je důležité zajistit těmto osobám hygienu, čisté oblečení, jídlo apod.  
- soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Znojemska na období  
2015-2019 - jedná se o naplnění priority č. 1 – opatření 1.1 u skupiny OOSV  
 

3. Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny – vize   
- aktivity v rámci Rodinné politiky města Znojma – prezentace rodinných organizací, center apod.  
- aktivity v rámci KPSS – prezentace sociálních služeb  
- diskuse, kdo se bude prezentovat, zda pouze PSS nebo i jiné spolupracující organizace 
- skupina se shodla na tomto návrhu: 
  a) prezentace pouze poskytovatelů SS - na náměstí ve stáncích  
  b) ostatní organizace se mohou podílet na kulturním programu na podiu 
- v březnu proběhne schůzka k organizačnímu zajištění Dne sociálních služeb 

 
4.  Různé 
- Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo 

 polévka pro lidi bez domova   
- Horní Česká 6, v průjezdu – pondělí, středa, pátek v době od 12:00 - 13:00 hod. 
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- zájem cca 15-20 lidí  

 otázka Centra poradenství a pomoci a jeho nedoporučení k podpoře ze strany okresního 
multidisciplinárního, který předkládal expertní doporučení na JMK 
- i přes nepodporu služba nadále funguje – dochází ke změnám v rámci služby 
- od března 2016 dojde k ponížení pracovního úvazku 
- bude usilováno o zpět zařazení do sítě – existence od roku 1999 
- poskytuje služby všem cílovým skupinám  
- je zde rozdáváno oblečení, potraviny 
- spolupráce s Armádou spásy 
 

- Emin zámek, příspěvková organizace 

 domov se zvláštním režimem 
- nedojde k rozšiřování a navyšování kapacit u této služby 
- nebude realizována přístavba v dané lokalitě 
- došlo k úpravě cílové skupiny z původně 5-ti cílových skupin na skupinu osoby chronicky 
duševně nemocní a závislí 
- v současné době 156 žádostí 
- dochází k přemísťování klientů z neodpovídajících cílových skupin do odpovídajících 
služeb a umísťování klientů z pořadníku žádostí 
 

- Společnost Podané ruce o.p.s. 

 Mgr. Protivínská předala informace o záměrech společnosti  
- Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji bude poskytovat službu pro hazardní 
hráče a jejich blízké formou individuální či rodinné psychoterapie a poradenství 
propojené se sociální prací 
- od dubna 2016 – příjem pracovníka 
- služba bude poskytována ve městě Znojmě 1x týdně v rámci prostor Kontaktního centra 
ve Znojmě na ulici Horní Česká 
- 100% bude financováno z RVKPP, z rozpočtu města Znojma nebude požadována 
spoluúčast 
 
- Podání projektu do fondů EU na komunitní práci v JMK 
- v případě schválení realizace od 1. 10. 2017 do roku 2019 
- v rámci jednotlivých ORP v JMK bude působit komunitní sociální pracovník, který bude 
pracovat s takovými cílovými skupinami, které budou pro dané lokality potřebné k řešení  
- předpokládá se spolupráce s jednotlivými sociálními službami a stávajícími sociálními 
pracovníky na obcích   
 

- Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace 

 v Noclehárně pro muže na Přímětické ul. budou od 1. 3. 2016 v provozu 2 lůžka pro 
ženy (dojde pouze k rozšíření cílové skupiny u noclehárny) – změna názvu služby na 
„Noclehárna“ 

 
- Znojemské listy - seriál – nejedná se o prezentaci jednotlivých služeb, ale seznámení s druhem 
služby a s poskytovateli, kteří ji poskytují;  
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- bude zaslán harmonogram seriálu v roce 2016 
 
- aktualizace informací na webu socialnisluzby-znojemsko.cz – sledujte 
- je potřebné zasílat veškeré změny, které se na službách uskuteční – e-mailem 
 
 
- Národní týden manželství  2016 – 9. 2. 2016 přednáška „Jak pečovat o své manželství“ 
     - 10.2., 12.2. – společenské taneční kurzy  
 
 - představena byla nová koordinátorka, která převezme agendu po L. Hartové, která odchází na 
mateřskou dovolenou  
- novou koordinátorkou bude Mgr. Radka Sovjaková, DiS. 
 
 
Ve Znojmě dne 10. 2. 2016 
  

                 
                Mgr. Lucie Hartová, DiS. 
          koordinátorka KPSS 


