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

Obroková 1/12, 669 22  Znojmo 

 

           

      

         
 

       Ve Znojmě dne 28. června 2017 

 

Zápis z jednání organizační skupiny 

Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska 

 
 

 

Čas:    úterý 27. 6. 2017, od 10.00 - 11.30 hod. 

Místo:   MěÚ Znojmo, nám. Armády 8,  

zasedací místnost 6. NP – dveře č. 625 
        

            
            

Program jednání: 

1) Přivítání 

   2) Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018  

3) Předání informací od vedoucích jednotlivých pracovních skupin o 

dění ve skupinách 

   4) Den sociálních služeb 2017 - program 

   5) Různé 

  6) Závěr 

 
1) Přivítání všech přítomných, zahájení setkání 

 

2) Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018 
- 20. 4. 2017 proběhlo setkání koordinátorů KPSS, kde pracovnice krajského úřadu sdělily, že nejsou 

stále dořešeny smlouvy k dotacím s některými organizacemi 

- nyní je již vyhlášené druhé kolo řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2017 v souladu 

s ust. §101a a §105 zákona o sociálních službách 

- Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory JMK pro rok 2018 v oblasti podpory 

sociálních služeb byly schváleny v orgánech JMK 23. června 2017 (předpokládané změny budou 

v nastavení normativů dle druhu služby, náklady budou fixní na danou službu). Připomínkovat  

- Nová koordinátorka KPSS JMK je paní Bc. Kateřina Kouřilová 
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- Z odboru sociálních služeb a zdravotnictví MěÚ Znojmo v současné době byly odeslány smlouvy 

na jednotlivé obce ORP Znojmo, kde na základě solidárního principu jsou vyzývány ke 

spolufinancování sociálních služeb 

- schválena Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2018 

 

3) Předání informací od vedoucích jednotlivých pracovních skupin o dění ve skupinách 

 

Mgr. Zuzana Protivínská (OOSV) – postupné naplňování Akčního plánu, diskuse v pracovní 

skupině. Snaha o zajištění informovanosti o sociálních službách – k tomu dobře slouží Den sociálních 

služeb a Týden sociálních služeb. Informace o přestěhování Terapeutické komunity Salebra – do 

ORP Moravský Krumlov 

Priority pro rok 2017 – zřízení komunitního a denního centra, udržení činnosti romského pracovníka 

Diskuse na téma gamblerství – měla by se řešit příčina a ne až důsledek 

 

Mgr. Martina Svobodová (S) – pracovní skupiny se účastní mezi 15 – 20 zástupci poskytovatelů, 

kteří fungují společně se zadavatelem. Postrádají se účastníci přímo z řad seniorů, kteří by mohli 

poskytnout informace přímo ze svého pohledu. Představení služby Tísňové péče, služba 

je poskytována po telefonu. Uživatel u sebe nosí tísňové tlačítko, a pokud se ocitne v tísni, stiskne 

tlačítko a pomocí telefonu s hlasitým výstupem je spojen s dispečinkem. Uživatel volá do prostoru, 

co se stalo, a operátorka mu zprostředkuje adekvátní pomoc (kontaktování rodinných příslušníků 

či sousedů, RZS, police apod.). Cena za poskytování tísňové péče je 350 Kč za měsíc. Chybí sociální 

služba pro osoby se specifickou péčí. 

 

Mgr. Radka Růžičková (DMR) – zvyšování počtu členů pracovní skupiny, nejedná se pouze o 

poskytovatele sociálních služeb, ale např. i školská zařízení. Největší priorita pro další období – 

přestěhování Nízkoprahového klubu COOLNA do vhodnějších prostor. Pochvala spolupráce 

s dalšími subjekty a organizacemi. 

 

Jana Svobodová, DiS. (OZP) – velmi dobrá spolupráce mezi organizacemi i při řešení společných 

uživatelů. Kvitování vzdělávání pro rodiče – Liga vozíčkářů – projekt Umím a pečuji. Předávání 

užitečných kontaktů a vzájemná podpora mezi členy pracovní skupiny. V současné době se rozjíždí 

plánování společné aktivity členů – Taneční odpoledne pro uživatele – seznamovací odpoledne. 

 

 

4) Den sociálních služeb 2017 – program 

- Byl představen návrh doprovodného programu 

- Stánky žluto-červené by měly být v dostatečném množství, dále budou jako v loňském roce 

zapůjčeny 4 ks stánků ze Senior pointu 

- Bohužel v letošním roce nebude zajištěné parkování pro organizace, bude nutné si zajistit parkování 

někde v okolí (doporučeno parkování na parkovišti u městských lázní přes silnici) 

- Dárky pro vítěze soutěže donést v průběhu července koordinátorce komunitního plánování 

 

5) Různé 

Návrh pro vedení měst Znojma ze strany členů organizační skupiny na ocenění Dobrovolnického 

centra ADRA za jejich práci. Práce hodnocena velice pozitivně stejně tak jako přístup představitelů 

města k organizaci. Přestože není sociální službou a nemá nárok na získání finančních prostředků na 

platy, byla pro rok 2017 podpořena v plné výši. 
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PhDr. Gambasová uvedla, že ze strany JMK je v rámci financování jednoznačné doporučení počítat 

spoluúčast dle normativů. Vzhledem k tomu, že v orgánech JMK jsou dokumenty ohledně 

financování schvalovány až nyní, není jisté, že proběhne každoroční setkání s poskytovateli. 

Letos poprvé byly do spolufinancování zapojeny i obce ORP. Dle zaslaných částek bude následovat 

vyjednávání o formě předkládání financí na příští rok.  

 

Mgr. Růžičková informovala o potravinové pomoci – POMPO (potravinová a materiální pomoc). 

Vydává se 1x v týdnu vždy od 13:00 – 15:00 na základě sociálního šetření, je definována jasnými 

pravidly. Jedná se o trvanlivé základní potraviny, hygienické potřeby a oblečení. Projekt bude do září 

2018. 

Krizová pomoc i nadále funguje. 

 

6) Závěr  

Rozloučení ze strany koordinátorky, poděkování za dosavadní spolupráci a vstřícnost všem 

 

 

 

Zapsala: Radka Sovjáková 

 

 

PhDr. Šárka Gambasová                                          Mgr. Radka Sovjáková, DiS. 

       vedoucí odboru           koordinátorka KPSS 
          


