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Zápis ze schůzky organizační skupiny 

Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska 

 

 

Čas:   úterý 15. listopadu 2016, od 12.00 – 14:00 hodin 

 

Místo:  Městský úřad Znojmo, nám Armády 8,  

zasedací místnost 6. NP – dveře č. 625 

                  

Program jednání: 

1.  Zahájení 

2.  Příprava Akčního plánu KPSS na rok 2017 

3.  Různé 

4.  Závěr    

 

1. Zahájení - přivítání všech přítomných, seznámení s body programu. Omluvení členové – viz 

prezenční listina 

 

2. Příprava Akčního plánu KPSS na rok 2017 – K akčnímu plánu KPSS na rok 2017 předány 

podklady z pracovních skupin - společné podrobné procházení všech průřezových priorit i 

priorit jednotlivých cílových skupin. Vyjádření členů organizační skupiny k připomínkách a 

úpravám pro rok 2017.  

 

- Vyjádření k pozici romského terénního pracovníka – členové organizační skupiny tuto  

pozici vidí jako prospěšnou a ocenili by její zachování i do budoucna a to min. v rozsahu 

úvazku 0,6, který je v současné době. 

 

3. Různé  

- Pozvání přijali Mgr. Miroslava Dohnalová a Ing. Zbyněk Dohnal – firma Donasy s.r.o. – 

zabývá se lektorskou činností zaměřenou zejména na trénování paměti a zvyšování 

mentální kondice. Dále na oblast vzdělávání v sociálních službách, státní správě, 

vzdělávání manažerů, středního managementu a veřejnosti. Spolupracuje s Masarykovu 

univerzitou v rámci Univerzity třetího věku – krátkodobé kurzy „Techniky paměti“ 

- Představení možností vzdělávání v sociální oblasti. V případě zájmu se členové 

organizační skupiny, popř. zájemci z řad poskytovatelů mohou obrátit na R. Sovjákovou, 

která předá kontakt – radka.sovjakova@muznojmo.cz 

mailto:radka.sovjakova@muznojmo.cz
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- Diskuse na téma článků ve Znojemských listech – V roce 2016 seriál o sociálních 

službách „Sociální služby pomáhají všem“ v roce 2017 může být obměna – návrhy od 

členů - mohou se představit další služby působící v ORP Znojmo – Chráněné dílny 

Znojmo, Klub Pharos, ADRA, Dobrovolnické centrum, ošetřovatelská služba, atd. Další 

návrh – fotoreportáž z připravovaných akcí sociálních služeb. 

 

- Obcím ORP Znojmo zasláno avízo ohledně spolufinancování terénních sociálních služeb 

působících v ORP Znojmo s navrženými částkami za jednotlivé obce. Starostové obcí se 

s dotazy mohou obracet na vedoucí odboru PhDr. Šárku Gambasovou nebo na 

koordinátorku KPSS Mgr. Radku Sovjákovou. Částky budou v lednu 2017 upřesněny dle 

počtu obyvatel k ukončenému roku 2016.   

 

4. Závěr 

- Poděkování za celoroční aktivní přístup k práci v organizační skupině. Rozloučení. Další 

setkání proběhne na konci února 2017 – termín bude upřesněn. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Radka Sovjáková 

 

 

Ve Znojmě, 30. listopadu 2016 

 

 

 

 

Mgr. Radka Sovjáková, DiS. 

Koordinátorka KPSS 


