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Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

 

               

Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

Název akce: Organizační skupina KPSS - zápis 

Datum a hodina: 16. února 2016, 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 Jihomoravského kraje, MPSV 
3. Priority rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 – podklady pro JMK  
4. Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny – vize  
5. Informace z pracovních skupin 
6. Různé 

 

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

- omluveni byli: Mgr. Jan Blaha, Jiří Dušek, PhDr. Šárka Gambasová, Ing. Miroslav Miloš, Mgr. Radka 
Růžičková, Ing. Lubomír Vedra 

- z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů organizační skupiny byly jednotlivé body programu 
pouze informativně probrány 

 

2. Informace z JMK 

- mimořádným ZM ze dne 28. 1. 2016 byly schváleny prostředky pro poskytování sociálních služeb 

- na webu JMK jsou k dispozici výsledky dotací dle §101 i §105, předpokládané vyplacení záloh je z JMK    
v prosinci 2015, z MPSV v únoru 2016 

- IP na služby sociální prevence – předpoklad zahájení 2. polovina 2016 – doba trvání 3roky (duben 2019), 
týká se 4 typů služeb AD, STD, Domy na půl cesty, Intervenční centra. V případě zařazení do IP bude 
službám vyplaceno 60% dotace (JMK, MPSV), z toho se bude cca 10% vracet 

-  JMK musí předložit podklady k rozvoji sociálních služeb na MPSV v červenci 2016  

- začátkem března JMK osloví poskytovatele sociálních služeb, aby předložili žádosti o vstup do sítě, 
následné školení a setkání se službami, dle druhu služeb je předpokládán březen/duben 2016 

- pravidla pro vstup do sítě budou upřesněna, následně, do konce srpna 2016 budou možné dílčí změny tak, 
aby byly shodné s žádostmi o dotace na rok 2016. 

- musí být soulad s prioritami celokrajskými a prioritami doloženými za ORP 

 - koncem března 2016 bude známa aktualizace „Pravidel pro financování“ a procentní spoluúčast.   

- Karty sociálních služeb – chystá se přechod na systém. Zadavatelé budou mít povinnost definovat 
požadavky na služby, které si kraj pro dané území objedná, zařadí do sítě a zafinancuje. Úkolem karet 
bude nastavení závazných ukazatelů pro druh služby ve smyslu definice potřeb. Jak nabízet řešení, jak 
odmítat klienty pokud jeho potřeby neodpovídají sociálně nepříznivé situaci. Bude se jednat především o 
kvalitativní požadavek na službu. Termín je jaro 2017. 
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3. Priority rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 – podklady pro JMK 

- předány informace, které priority bude kraj podporovat v období 2015 – 2017 

- 22. 1. 2016 proběhlo setkání okresních týmů – témata: rozvoj služeb pro rok 2017 – důležité nastavení 
financování ne z hlediska historické sítě poskytovatelů, ale podpora efektivnosti služeb. Zadavatel ve 
spolupráci s uživateli a poskytovateli sociálních služeb určuje potřebnost a na to navazující finanční 
podporu. Jedná se o služby, které záměr stihnou podat v žádosti o dotace na rok 2017. Vše musí být 
zároveň v souladu s KPSS.  

- do 24. 2. 2016 musí být na kraj dodány podklady poskytovatelů na vznik nové či rozšíření stávající služby 

- konečná podoba sociálních služeb se bude odvíjet od stanovené procentní spoluúčasti ze strany ORP  

- organizační skupina projednala následující návrhy priorit na rok 2017, které budou předloženy na JMK 
(zpracování záměrů viz zápisy z pracovních skupin): 

- nové sociální služby:  

 DCHB, Oblastní charita Znojmo - nízkoprahové denní centrum / ambulantní 

- rozšiřující se sociální služby: 

 Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - domov pro seniory/ domov se zvláštním režimem - 
pobytová  

 Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - centrum denních služeb / ambulantní  

 Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.- noclehárna / ambulantní 

 Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - pečovatelská služba / ambulantní, terénní 

 DCHB, Oblastní charita Znojmo - pečovatelská služba / terénní 

 DCHB, Oblastní charita Znojmo - osobní asistence / terénní 

 DCHB, Oblastní charita Znojmo  - sociálně terapeutické dílny / ambulantní 

 Domov důchodců Božice, p.o. -  domov se zvláštním režimem / pobytová  

 Domov pro seniory Hostim, p.o. - domov se zvláštním režimem / pobytová  

 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. - domov pro seniory/ domov se zvláštním režimem  / pobytová  

 Domov pro seniory  Plaveč, p.o.  - domov se zvláštním režimem / pobytová  

 Občanská poradna Brno - odborné sociální poradenství - dluhové právní poradenství / ambulantní  

 Salebra, o.s - terapeutická komunita / pobytová  

 Sdružení Práh - sociální rehabilitace / ambulantní/terénní 

 

4. Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny - vize 

- z jednotlivých pracovních skupin vzešel požadavek, aby se tohoto dne zúčastnili pouze poskytovatelé 
sociálních služeb a Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. jako významný spolupracovník soc. služeb – tzn. 
prezentace sociálních služeb v prostoru náměstí – ve stáních  

- ostatní organizace, které by se chtěly zapojit, mohou prostřednictvím letáků, které představí jejich činnost 
nebo v případě zájmu a časové dispozice prostřednictvím představení (zpěv, divadlo, ….) na podiu 

- organizační skupina tento návrh podpořila 

- diskuse k roli moderátora – v rámci zatraktivnění představování organizací možnost, aby se tohoto ujal 
moderátor, kterému od organizací budou předány podklady 

- setkání s organizacemi k DSS - březen 2016 
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5. Informace z pracovních skupin  

- podrobné informace – viz zápisy z pracovních skupin 

- v pracovních skupinách byly projednány priority rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 (viz bod č. 3 + 
zápisy z pracovních skupin) 

- PS „Senioři“ a „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny“ nadále bez 
vedoucí/ho, v jednání zůstává Mgr. Martina Svobodová z CSS Znojmo, p.o. (Mgr. Karel Burdík) a  
Mgr. Zuzana Protivínská, Společnost Podané ruce, o.p.s. 

- vzhledem k možné reorganizaci pracovních skupin i organizační skupiny zůstává volba vedoucích, a členů 
organizační skupiny na program dalších setkání 

 

6. Různé  

- Mgr. Evžen Adámek otevřel otázku služby odborného sociálního poradenství při DCHB, Oblastní charitě 
Znojmo  - požaduje její zařazení zpět do kategorie A  

- vyjádření ostatních členů byla pro i proti – do budoucna je vhodné diskutovat nad skutečnou potřebností 
služeb odborného sociálního poradenství  

- poptávka je po službě odborného právního dluhového poradenství  

- odborné sociální poradenství je zajišťováno také sociálními pracovníky při MěÚ Znojmo 

- podstatné je uvažovat o službách stěžejních, které nejsme schopni jinak zajistit než sociálními službami a o 
službách, které můžeme zajistit i z jiných prostředků, jinými subjekty apod. (viz sociální pracovníci na 
obcích apod.)  

- Národní týden manželství – 8. – 14. 2. 2016 

 - proběhly taneční lekce, kterých se účastnilo 55 manželských/partnerských párů 

 - přednáška „Jak pečovat o své manželství“  - PhDr. Ivana Biravská  

 Znojemské listy  

- bude pokračovat seriál o sociálních službách 

- termíny vydání dle harmonogramu 

 květen - Týden rodiny 

 září - Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny – 7. 9. 2016 

 říjen - týden sociálních služeb 

 Webový portál komunitního plánování:  

 jedná se o jediný portál o sociálních službách na Znojemsku pro veřejnost  

 když nefunguje registr MPSV a chybí zde aktuální údaje, je vhodné, aby alespoň občané našeho 
regionu dohledali aktuální informace k sociálním službám alespoň zde  
  

- aktualizace informací na webu socialnisluzby-znojemsko.cz – sledujte 
 - je potřebné zasílat veškeré změny, které se na službách uskuteční – e-mailem 

 
- 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 16. 2. 2016     Mgr. Lucie Hartová, DiS. 
           koordinátorka KPSS 


