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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Děti, mládež, rodina“ 

 

Datum a hodina:  čtvrtek 23. 11. 2017, od 14.00 hod. 

Místo:  Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, zasedací místnost 1. poschodí 
Program jednání:     

1) Přivítání 
2) Vyhodnocení Akčního plánu KPSS Znojemska 2017 
3) Příprava Akčního plánu KPSS Znojemska 2018 
4) Různé 
5) Závěr 

                                                                                
  
1) Přivítání všech přítomných, zahájení setkání.  
 
V rámci přivítání proběhlo vzájemné představení nového vedoucího sociálního odboru pana Mgr. 
Stanislava Maara se členy pracovní skupiny. 
 
Setkání okresního týmu 16.11.2017 
 
Priority 2019 
- na setkání okresního týmu nám bylo sděleno, že JMK bude chtít podpořit jen pečovatelskou službu 
a osobní asistenci – pouze do výše úvazku 1,0 (podmínkou je poskytování sociální služby – PS - 
alespoň 12hodin denně).  
- v případě, že budete chtít rozvoj u jiné sociální služby, nebo u výše uvedených služeb větší počet 
úvazků, je potřeba toto důkladně odůvodnit a okomentovat (potřebnost, zájem cílové skupiny, 
dojezd, rozloha území, …).  
- vytvořené priority prosím zašlete koordinátorce do úterý 5. 12. 2017. Vzhledem k tomu, že vize 
JMK je zaměřena na terénní služby a to ještě ve specifické formě, zvažte, prosím, důkladně formu 
rozvoje. 
 
Síť sociálních služeb 
- na JMK probíhá výroba nových pravidel pro vstup organizací do sítě sociálních služeb 
- vytvořená pravidla půjdou v lednu do rady JMK 
- od 5.2. – 16.2. bude probíhat sběr žádostí – všechny služby 
- když bude organizace chtít nový rozvojový záměr, musí to předat koordinátorce s dostatečným 
předstihem  
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2) Vyhodnocení Akčního plánu KPSS Znojemska 2017 
 
Priorita 1 Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
 
Opatření 1.2 Rozšíření terénní sociální práce pro děti a mládež v exponovaných lokalitách či 
větších obcích 
Toto opatření prozatím nebylo splněno.  
 
Komentář vedoucího nízkoprahového klubu Coolna Znojmo k plnění opatření 1.2: 
Z posledních 2 let komunikace se starosty nikdo o toto opatření neprojevil zájem. Je nutné se 
spolupodílet finančně i jiným způsobem ze strany starostů/obcí.  Z různých průzkumů potřebnost 
v lokalitách vzešla (např. Hrušovany n. J., Vranov n. Dyjí, Šatovsko, Hevlínsko, Jaroslavicko atd.), ale 
na výzvu monitoringu v dané lokalitě reagovalo pouze město Hrušovany, kdy před rokem volala 
osoba z Městské úřadu Znojmo a zjišťovala informace o finančních nákladech.  
Toto opatření bylo také odloženo z důvodu personálního podstavu pracovníků Klubu Coolna 
Znojmo. V roce 2017 nebyla kapacita pro rozšíření terénní práce mimo Znojmo.  

   
Priorita 2 Podpora prorodinné politiky ve městě Znojmě 
 
Opatření 2.1 Rozvoj aktivit v rámci prorodinné politiky ve městě Znojmě 
Splněno – všechny naplánované aktivity byly uskutečněny.  
 

Priorita 3 Podpora dobrovolnických programů ve Znojmě a ve SO ORP Znojmo 
 
Opatření 3.1 Podpora a další rozvoj dobrovolnického programu Pět P pro děti ve věku 6-15 let 
Splněno Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo 
 
3) Příprava Akčního plánu KPSS Znojemska 2018 
 
Do akčního plánu se přesouvá: 
Opatření 1. 2  Rozšíření terénní sociální práce pro děti a mládež v exponovaných lokalitách  
či větších obcích 
 
Nové priority nebudou stanoveny. 
 
4) Různé 
- Pozvánky na adventní akce můžete zasílat na koordinátorku KPSS, která je zveřejní na webu KPSS a 
dále přepošle, kam bude třeba. 
- v r. 2018 bude pokračovat seriál o SS pravděpodobně formou kasuistik 
- v r. 2018 se bude aktualizovat Adresář sociálních služeb 
- oprava zápisu z předchozího setkání: chybně uvedeno SVP, správně je: Speciálně pedagogické 
centrum (SPC)  
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5) Závěr  
- rozloučení a poděkování všem členům pracovní skupiny za spolupráci při komunitním plánování 
sociálních služeb Znojemska.   
 
 
Zapsala: Radka Růžičková, 1. 12. 2017                                     
 

  Mgr. Alice Svobodová 
                                                                                                             koordinátorka KPSS 


