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název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 

název akce: Pracovní skupina „Senioři“ - zápis 

datum: 10.4.2012 

místo: DPS Vančurova 17, 669 02 Znojmo 

Program:  

1. Prezence, přivítání 

2. SPRSS Znojemska 2012 – 2014 

3. Monitorovací zpráva 

4. Příprava závěrečné konference 

5. Individuální projekt Jihomoravského kraje II. 

6. Představení projektu ,,Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku“ – navazující projekt 

7. Den sociálních služeb, vyhodnocení, příprava 

8. Ostatní 

9. Diskuze 

10. Závěr 

Zápis:  

1. Prezence, přivítání 
Přítomní byli přivítáni koordinátorkou a seznámeni s programem zasedání. 

2. SPRSS Znojemska 2012 - 2014 
- plán byl schválen Zastupitelstvem města Znojma dne 21.2.2012 
- předán účastníkům skupiny KPSS,  
- následně bude zahájena distribuce starostům a PSS 
- následuje realizace plánu -> nastavení odpovědností za realizaci a kontrolu opatření  
- pro další pokračování procesu je nutné více zapojit představitele města (budeme řešit financování služeb – 
jedno z opatření plánu)  
 
1/2012 ÚKOL – každý ze členů skupiny zajistí účast v KPSS nejméně jednoho politika nebo nového člena 
 

3. Monitorovací zpráva o realizaci Komunitního plánu za rok 2011 
 - předložena k prostudování  
- následně předložena RM a ZM na vědomí 

 
4. Příprava závěrečné konference 
- termín 15.5.2012  
- program  
 - představení výstupů projektu – adresář, plán, webový portál 
 - představení služeb – AD, Domov pro seniory Znojmo 
 - informace k IP JMK – Mgr. Blešová 
 - MPSV - PhDr. Vladana Vasková  
 - ?? 
2/2012 - ÜKOL- další náměty zaslat do 20.4.2012 
 

5. Informace k IP JMK   
1. Realizace vzdělávacích seminářů 

- komunitní plánování v kostce – max. 15 účastníků – říjen 2012 – Znojmo 

- pro nové členy KPSS 

- informační a metodické semináře pro PSS – standardy QSS   
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2. Podpora procesu plánování na místní a regionální úrovni 

- bude uzavřena smlouva o spolupráci s JMK 

- > aktivní spolupráce s JMK při zpracování podkladů a součinnosti při sestavování SPRSS a 
akčních plánů  

3. Analýza sítě sociálních služeb a plánování finančních prostředků na území 
             Jihomoravského kraje 

 - Předpoklad uzavření smlouvy s dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení - březen 2012. 
 Realizace aktivit: analýza poskytovatelů + analýza zadavatelů 

 V rámci sítě se bude vedle kvality dle zákona č. 108/2006 Sb. srovnávat i ekonomická efektivita a 

 ukazatele jako náklady na klienta, kapacita, pracovníci na přepočtené úvazky, náklady na 
 pracovníky v přímé péči apod. 

Dojde k zapojení obcí 1., 2. a 3. úrovně při zjišťování jak financují sociální služby, zda je funkční systém 
podpory služeb pro občany, apod. 

Cílem je zjistit formu a způsob financování sociálních služeb z rozpočtu obcí ORP i dalších obcí v působnosti. 

Kontakty na další obce si zpracovatel analýzy zajistí sám.  

oblast dotazování: 

- financování sociální oblasti z rozpočtu města - kompletní výdaje na soc. oblast/soc. služby 

- soc. služby NNO/PO 

- dotační řízení – pravidla, termíny 

- vazba na proces KPSS 

- spolupráce s I. II. a III. obcemi a krajem 

4. Informační aktivity (veletrhy, setkání, konference, šíření publikací) 

 
6. Představení projektu ,,Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku“ 
- projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
- realizace 1.6.2012 - 31.5.2014 
- získané finance: 2.723 tis. - 100% hrazený 
- Klíčové aktivity 1-7 - viz. příloha 
- harmonogram – viz. příloha 

 
7. Den sociálních služeb, vyhodnocení, příprava  
- Evaluace – vyhodnocení v materiálech 

- příprava 3. ročníku  - termín – 5.9.2012 

 
- další náměty: Více dní?  Besedy? Přednášky? V týdnu sociálních služeb ???? 
- Program  
- setkání s PSS a členy KPSS – květen/červen 2012   
3/2012 - ÚKOL- další náměty promyslet do setkání ke Dni SS, které bude na přelomu května a června 2012 
nebo postupně zasílat elektronicky na: css.rockova@tiscali.cz  

 
8. Různé 
- vedoucí pracovní skupiny Marcela Holíková, ukončila spolupráci v rámci KPSS 
- hledá se nový vedoucí pracovní skupiny, který skupinu povede a bude zároveň členem organizační 
skupiny 
4/2012 - ÚKOL- členové skupiny promyslí, kdo by mohl být vedoucím skupiny, případně by měli sami zájem 
o tuto pozici, a návrhy sdělí koordinátorce nejpozději do 20.května 2012  

 
-> Webový portál – www.socialnisluzby-znojemsko.cz  

- informace o aktualitách 
- možnost zveřejňovat aktuality organizací o jejich akcích apod.  

-> Exkurze do zařízení  
- v rámci dalších setkávání 
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Úkoly - shrnutí:  

Ú1/2012 - každý ze členů skupiny zajistí účast v KPSS nejméně jednoho politika nebo 

nového člena 

O: všichni členové skupiny 

T: v rámci průběhu KPSS 

 

Ú2/2012 - náměty ke konferenci  

O: členové pracovní skupiny 

T: 20.4.2012 

 

Ú 3/2012 – náměty ke Dni sociálních služeb 

- členové si promyslí náměty a připomínky ke 3. ročníku Dne sociálních služeb, které sdělí na setkání, 

které se uskuteční na přelomu května a června 2012  

O: všichni členové skupiny 

T: květen/červen 2012 

 

Ú 4/2012 – Nový vedoucí pracovní skupiny senioři 

 - členové skupiny promyslí, kdo by mohl být vedoucím skupiny, případně by měli sami zájem o tuto 

pozici, a návrhy sdělí koordinátorce 

O: všichni členové skupiny 

T: do 20. Května 2012 

 

 

 

 

 

Ve Znojmě dne 11.4.2012          Lucie Rocková   

                koordinátorka KPSS 


