
Město Znojmo 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

Obroková 1/12, 669 22  Znojmo 

 

           

            
 
 
Čas:   pátek 26. srpna 2016, od 10.00 – 12:00 hodin 
 
Místo:   Městský úřad Znojmo, nám Armády 8 
   zasedací místnost 6. NP – dveře č. 625 

 
 

                  

Program jednání: 

1.  Zahájení 

2.  Financování sociálních služeb pro rok 2017 

3. Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny – organizace dne 

4. Různé 

5. Závěr   Různé R Růřivítání všech přítomných 

 

1. Zahájení - Přivítání všech přítomných, poděkování za účast – Omluveni: Mgr. Jan Blaha, 

Mgr. Evžen Adámek, Bc. Roland Fila, Mgr. Zuzana Protivínská, Mgr. Jana Puchegger 

Chadalíková 

 

2. Financování sociálních služeb pro rok 2017 – Tabulka s finančními částkami pro sociální 

služby zpracovaná dle Pravidel o stanovení a přiznání finanční podpory …. pro rok 2017 

(schválena 23. 6. 2016 usnesením č. 273/16/Z27) bude projednávána v Zastupitelstvu Města 

Znojma v pondělí 19. 9. 2016 od 15:00 na znojemském hradě. Financování sociálních služeb 

je v programu bod č. 12.  

Dne 5. 9. 2016 bude Radě Města Znojma projednáván dotační program pro rok 2017. V rámci 

dotačního programu bude podporována tato priorita: 

Podpora sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu – žádosti budou 

přijímány od 10. – 31. 10. 2016. Více informací na www.znojmocity.cz – odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví nebo úřední deska. Informace budou vyvěšeny také na 

www.socialnisluzby-znojemsko.cz 

Maximální částky vypočítány dle Pravidel JMK, vyplaceny poskytovatelům budou reálné 

částky dle nákladů ukončeného roku 2015, jak bylo předjednáno se všemi poskytovateli na 

jednáních 28. a 29. července 2016. 

http://www.znojmocity.cz/
http://www.socialnisluzby-znojemsko.cz/
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Po schválení finančních částek na sociální služby pro rok 2017 v ZM začne vyjednávání 

s obcemi, aby se do systému financování zapojily. ORP by tak garantovalo částky včetně obcí 

a obce by přispívaly za základě smlouvy do rozpočtu. Poskytovatelé by pak již nežádali 

financování od obcí. 

3. Den sociálních služeb aneb jeden den pro všechny – tak jako každý rok proběhne 

propagace formou výlepu plakátů, spot na Blaníku, web Komunitního plánování, facebook. 

Program zajištěn, žádné změny doposud nebyly hlášeny Stánky by měly být připraveny do 

9,30. Sklízet po ukončení oficiálního programu 17:00. Soutěž na každém stánku, sběrné místo 

na stánku Městského úřadu – budou rozdány instrukce k soutěži. Společná závěrečná píseň 

v 17:00. 

4. Různé  

Týden sociálních služeb ČR – 3. – 9. 10. 2016, oficiální zahájení proběhne 3. 10. 2016 

v Městské knihovně ve Znojmě v 17:00.  

Týden rané péče - 7. – 13. 11 2016 motto: Nikdy není příliš brzy 

Platí nabídka na zveřejňování akcí a událostí organizací na webu KPSS, stačí vždy jen zaslat 

pozvánku a průvodní text. 

5. Závěr – rozloučení, poděkování za setkání 

 

 

 

 

 

         Mgr. Radka Sovjáková, DiS. 

      Koordinátorka KPSS 

 

 

 


