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

Obroková 1/12, 669 22  Znojmo 

 

           

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny  

            „Osoby ohrožené sociálním vyloučením “ 

 
 

Datum a hodina:  čtvrtek 18. 5. 2017, od 13.00 - 14.45 hod. 

Místo:   Azylový dům, Přímětická 42, 669 02 Znojmo  

        
        

Program jednání:  

   1) Přivítání 

   2) Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018  

   3) Den sociálních služeb 2017 - program 

   4) Různé 

  5) Závěr 
 

 

 

1. Přivítání všech přítomných, poděkování za možnost využití prostor Azylového domu 

2. Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018  
- upozornění z kraje na vyzvednutí smluv na JMK (§101a, 105) 

- plošné rozdělování peněz v červnu  

- personální obměny na kraji 

- návrh pravidel financování – plošné snížení částek na úvazek, změna u noclehárny z lůžkodnů na 

úvazek, připomínky k pravidlům (pouze ORP a  velké organizace) 

- nenárokové složky platu, bude uvolněno pouze 30% - od roku 2018 převezme i město tento postup 

- výstavba 2 nových domovů pro seniory (Miroslav, Blansko) 

- žádosti do sítě – zpřísnění pravidel – redukce služeb 

- dopis a smlouva obcím na spolufinancování soc. oblasti – příspěvek na osobu vypočítán na částku 

30,094 Kč, požadavek 1 733 419,-Kč – obce do 30. 9. 2017 vrátí podepsané smlouvy, peníze zašlou 

do 31. 7. 2017. Dále se pak bude vyhodnocovat další postup. 

- Rada města schválila síť služeb – bude doporučeno ke schválení zastupitelstvu 

- kraj – vlastní záchranná síť – týká se zj. domovů pro seniory 

 

 

3. Den sociálních služeb - program 

- program se vytváří – poděkování organizacím účast v programu 

- standardní zapojení služeb do představení se, bude probíhat na pódiu 

- dodavatel stánků bude město a seniorpoint (omezené množství – CSS + charita 2 kusy) 



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

Obroková 1/12, 669 22  Znojmo 

 

           

- pro letošní rok odpadá možnost parkování v areálu pivovaru – hledá se nový poskytovatel (tip: 

v blízkosti městských lázní parkování celodenní v hodnotě 30 Kč) 

- připraveny budou cedulky s označením stánku 

- apel na přípravu programu na týden soc. služeb (2.-8.10.2017) 

 

4. Různé 

 – probíhá Týden pro rodinu – pozvánka na pořádané akce 

- pozvánka na 7. ročník módní přehlídky pořádané DMT – 19.5.2017, od 10 hod., Znojemská Beseda 

- vznik poradny pro oběti TČ – Dita Cetlová, DiS. (projekt PMS do roku 2020, 1x týdně, Dolní 

Česká) 

Protivínská: - informace o plánovaném výběrovém řízení v Kontaktním centru ve Znojmě 

Tomášková: - změna podmínek pro výdej potravinové pomoci (poukázky, výdej 1x týdně v pondělí 

v čase od 13:30 do 15 hodin, jinou fyzickou osobou než sociálním pracovníkem) 

Ochmanová: - zájem o umisťování do domovů pro seniory, předpoklad naplnění i nově 

vybudovaného zařízení, čekací lhůty jsou různé 

Břinková: - novinky plynoucí z novely zákona o hmotné nouzi – na budoucí jednání pracovní 

skupiny zájem o přizvání odborníka z ÚP na předání informací  

- rozvojové záměry ze služeb: 0, pouze Společnost Podané ruce o.p.s. (Kontaktní centrum ve Znojmě 

– rozvoj terénní sociální práce na venkově, Terapeutické centrum v JMK – rozšíření poradny pro 

patologické hráče o další cílové skupiny, personální a kapacitní navýšení služby atd. ).  

- poptávka po službách pro cílovou skupinu osob v problému s alkoholem – v současné situaci ve 

městě Znojmě bez nabídky služeb, nejblíže Brno 

 

5. Závěr 

Poděkování za účast, další setkání v září 2017. 

 

 

Zhotovitel zápisu:  Mgr. Zuzana Protivínská, vedoucí pracovní skupiny 

  Ve Znojmě 2. června 2017 

 

 

 

 

Mgr. Radka Sovjáková, DiS. 

Koordinátorka KPSS 
        


