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Zápis ze setkání pracovní skupiny  

            „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 

 

Datum a hodina:  úterý 24. 10. 2017, od 10.00 hod. 

Místo:   MěÚ Znojmo, nám. Armády 8 

 
Program jednání:  
    

1) Přivítání  
2) Představení nové koordinátorky KPSS 
3) Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018  
4) Dotace na rok 2018 
5) Rozvoj sociálních služeb 2019 
6) Různé  
7) Závěr  

                                                                                 
1) Přivítání všech přítomných, zahájení setkání.  

 

2) Vzájemné představení nové koordinátorky s ostatními členy skupiny 
 

3) Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018  

3. 10. 2017 proběhlo setkání koordinátorů KPSS na JMK, kde byly diskutovány tyto informace: 

- regionální karty – JMK řeší karty sociálních služeb, v listopadu bude schůzka lektorů 

s poskytovateli soc. služeb. Během ledna – února budou karty představeny koordinátorům. 

- elektronický katalog sociálních služeb – byla vypsána veřejná zakázka na vypracování tohoto 

sytému. Bude sloužit uživatelům k jednoduššímu vyhledávání sociální služby, kterou zrovna 

potřebují. 

- vyhodnocení – do konce listopadu se zpracuje dodržení rozvojového plánu za rok 2017 

- aktualizace sítě - pověření k poskytování služeb jsou již připravena k vyzvednutí na JMK – musí 

vyzvednout statutární zástupce nebo jeho zástupce s plnou mocí, která nemusí být ověřena. Nutnost 

kontroly pověření 

- příprava střednědobého plánu na roky 2021-2023 

- představení reformy duševního zdraví – pro zájemce o více informací je k dispozici odkaz na 

pravidelné zpravodaje http://www.reformapsychiatrie.cz/category/materialy/  

- JMK vyhlásilo dotační řízení pro rok 2018. Sběr žádostí bude probíhat od 23. 10. do 6. 11. 2017. 

Veškeré informace naleznete na dotačním portálu na stránkách http://dotace.kr-

jihomoravsky.cz/Folders/763-1-Socialni+a+rodinna+politika.aspx  
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4) Dotace na rok 2018 

 

- město Znojmo vypsalo dva dotační programy: Podpora sociálních služeb a Podpora rodinných 

aktivit 

- sběr žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Znojma probíhá v termínu 11. 10. 2017 – 31. 10. 

2017 

- více informací na stránkách http://www.znojmocity.cz/tema.asp?id_org=19341&p1=60351 

 

5) Rozvoj sociálních služeb 2019 

 

- rozvoj 2019 – příprava organizací již nyní 

- 16.11. schůzka na kraji – priority – zástupce: pí. Břinková 

- předpoklad navýšení podílu spolufinancování obcí ORP Znojmo 

- rok 2018 stop individuálním žádostem na obce, které se zapojili do financování 

- navýšení mezd – kraj v současné chvíli nemá finance, podpořil pouze určité organizace 

 

6) Různé 

 

- záměr vzniku DZR v obci Únanov – členové komise potvrzují potřebnost pobytových služeb tohoto 

typu pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, osob ohrožených závislostí či 

závislých na návykových látkách ve věkové kategorii mladí dospělí (od 19 let) a výše – v současné 

době je převis poptávky např. Emin Zámek p.o. eviduje cca 150 zájemců o službu 

- Oblastní charita Znojmo – potravinová pomoc – od 1. listopadu výdej polévek v průjezdu na Horní 

České 6, vždy po, st a pá od 12 do 13 hodin 

- Reforma psychiatrické péče - zapojení prostřednictvím místní služby Práh jižní Morava, z.ú., 

monitoring za Znojmo předat zástupcům v PS – zajistí Štvrtňová 

- akce Noc venku Znojmo 2017 – 23.11.2017, Mikulášské náměstí a Kaple sv. Václava – více 

informací na fb stránce Noc venku Znojmo 

- propagace: fb města Znojma, web KPSS – zajistí Štvrtňová  

 

7) Závěr 

 

- úkoly pracovní skupiny:  

 Provést vyhodnocení plnění AP 2017 a střednědobého plánu 

 Vytvořit AP na rok 2018 

 Zorganizovat další setkání v průběhu listopadu 

 Zajistit písemné zpracování hodnocení v termínu do 15. prosince 

 

 

Ve Znojmě dne 27. 10. 2017 

 

Zapsala: Mgr. Zuzana Štvrtňová 

 

 

                                             Mgr. Alice Svobodová 

          koordinátorka KPSS 

http://www.znojmocity.cz/tema.asp?id_org=19341&p1=60351

