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Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

Akce:   organizační skupina KPSS - zápis 

Datum:  29. 4. 2016 

Čas:   10:00 – 12:00 

Místo:   Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 

  Malý zasedací sál, Zasedací místnost 6. patro – dveře č. 625  

 

 

Přítomni: Mgr. Jan Blaha, PhDr. Šárka Gambasová, Mgr. Evžen Adámek, Mgr. Radka Růžičková, Mgr. 

Jana Puchegger Chadalíková, Bc. Roland Fila, Ing. Lubomír Vedra, Bc. Jana Tesařová, DiS., Mgr. Karel 

Burdík, Mgr. Radka Sovjáková, DiS. 

Omluveni: Jana Svobodová, Jiří Dušek, Ing. Miroslav Miloš 

 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Informace z Jihomoravského kraje – síťování, podpora služeb 

3. Financování sociálních služeb pro rok 2017 

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

5. Různé 

 

1. Zahájení 

2. Informace z Jihomoravského kraje – priority JMK pro rok 2017 –  Podporované druhy služeb - 

denní stacionář, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, 

domovy pro seniory, domovy pro seniory/domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, 

nízkoprahové denní centrum, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, odborné sociální 

poradenství, odlehčovací služby – terénní forma, osobní asistence, pečovatelská služba, raná 

péče, SAS pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, tísňová péče 

(více viz. Vyhlášení termínu k podávání žádosti o zařazení sociálních služeb do programu sítě 

sociálních služeb JMK 2017, strana 9) 

     Priority pro Znojmo – centrum denních služeb, noclehárna 

 

Diskuse: Nízkoprahové denní centrum – zájem Oblastní charity Znojmo jako poskytovatele, 

nyní se vytipovávají a vyhledávají prostory. Prostory bývalé prádelny v „kolonce“ se nejeví 

jako vhodné pro práci s danou cílovou skupinou. 
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Sestavena síť ke kontrole –  Svaz tělesně postižených České republice, o.s., okresní 

organizace Znojmo se odregistroval 

- Centrum poradenství a pomoci - nezařazeno do sítě ze strany 

JMK 

 

Pro rok 2017 – registrované sociální služby v ORP Znojmo 

- Příspěvkové organizace kraje 13 

- Příspěvkové organizace města 9 

- Ostatní patřící do ORP Znojmo 11 

- Přesahové služby 8 

- S pověřením MPSV 3 

Rozvojový záměr pro rok 2017 – 9 

Rozvojový záměr organizace, ale ne v našem ORP - 1 

Nerozšiřující  - 33 

 

3. Financování sociálních služeb pro rok 2017 - Stanovisko Odboru sociálních věcí JMK – 

garance obcí v rámci hodnotících kritérií pro přiznání finanční podpory bude pouze 

VYJÁDŘENÍ, že obec službu potřebuje nebo nepotřebuje. Součástí garance nebudou 

KONKÉTNÍ ČÁSTKY, kterými obec službu podpoří.  

 

„Přesnou výši spolufinancování ze strany obcí navíc nelze spočítat dříve, nežli je schválena 

přesná výše finanční podpory v souladu s objemem prostředků ve státním rozpočtu na daný 

rok a z toho vyplývající částka pro Jihomoravský kraj dle přílohy k zákonu č. 108/2006Sb.“ 

 

„Procenta spoluúčasti ze strany obcí jsou nastavována v souladu s multizdrojovým 

financováním sociálních služeb jakožto jedna ze složek v rámci tzv. vyrovnávací platby. Pro 

dotační řízení obcí mají tato procenta doporučující charakter, a to pro účely reálného 

financování základních činností poskytovatelů sociálních služeb v rámci sítě sociálních služeb“ 

 

Návrh pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory JMK pro rok 2017 

Zásadní změny v hodnocení: 

- Vypuštěno hodnocení dle věcných kritérií 

- Zpřesnění výpočtových mechanismů 

- Zrušení přechodového mechanismu 

- Nastavení redukčních kritérií na objem peněz z MPSV 

Úkol: do 6. května 2016 možnost zasílat R. Sovjákové (radka.sovjakova@muznojmo.cz) podněty a 

připomínky k Pravidlům řízení o stanovení finanční podpory JMK pro rok 2017 v oblasti podpory 

poskytování sociálních služeb. Do 9. 5. 2016 musí být zasláno na JMK. 

mailto:radka.sovjakova@muznojmo.cz
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4. Den sociálních služeb aneb jeden den pro všechny –  

Poděkování paní Janě Puchegger Chadalíkové za předchozí ročníky, pomoc s organizací a 

kulturním programem. 

Letos se budou účastnit jen sociální služby a dopředu schválené spolupracující organizace – 

nebude scénka v rámci představení služeb, ale opět se jednotlivé organizace budou 

představovat na podiu. Scénky mohou být novinkou pro Den sociálních služeb 2018 – bude 

probráno na pracovních skupinách.   

Oslovena Krav Maga – 2/2 května schůzka, osloven Libohlásek – pedagogové se domluví a 

dají vědět, stejně tak i sbor Znoimia. Oba sbory jsou akci nakloněny. 

 

5. Různé – pozvánka na semináře –  

24. 5. 2016, 7. 6. 2016  - Plánování a financování sociálních služeb na Znojemsku 

Karty sociálních služeb – př. na pečovatelské službě – podrobný popis služby, co bude v kartě,   

musí služba poskytovat, vize – jednoduchá kontrol efektivity služby 

Vize JMK v oblasti služeb pro seniory – hlavní záměr terénní služba dostupná 7-20 denně 

(včetně víkendů a svátků) – všechny cílové skupiny včetně osob se zdravotním, duševním, 

mentálním postižením. Ambulantní služba zajištění služby pro seniory, potřeba pravidelné 

pomoci druhých, rozsah služby minimálně 7-17h (pracovní dny). Pobytové služby – vysoká 

míra podpory pro osoby, které nemohou být v domácím prostředí. 

Znojemské listy – pokračuje seriál o sociálních službách – v květnovém čísle – osobní 

asistence, následovat bude kontaktní centrum  

Květen – Týden pro rodinu (9. – 15. května 2016), 15. května 2016 – Centrum volnočasových 

aktivit Stará vodárna (13:00 – 17:00) Baví se celá rodina – zábavné odpoledne a oficiální 

ukončení Týdne pro rodinu. 

 

 

 

 

Ve Znojmě, 2. května 2016        Mgr. Radka Sovjáková, DiS. 

                Koordinátorka KPSS 


