
 
 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

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

název akce: Pracovní skupina „Děti, mládež, rodina“ - zápis 

datum: 22. 3. 2012, od 14:00 do 15,30 hod. 

místo: OCHZ, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo 

 
Program: 

1. Přivítání, prezence, zahájení 

2. SPRSS Znojemska 2012 – 2014 

3. Monitorovací zpráva 

4. Příprava závěrečné konference 

5. Individuální projekt Jihomoravského kraje II. 

6. Den sociálních služeb,  

7. Různé  

 

Zápis: 

1. PŘIVÍTÁNÍ, PREZENCE, ZAHÁJENÍ 

Přivítání účastníků, představení nových členů. 

2. SPRSS Znojemska 2012 - 2014 

- plán byl schválen Zastupitelstvem města Znojma dne 21.2.2012 
- předán výtisk  
- následuje realizace plánu ->  
Kontrolu plnění opatření bude monitorovat celá skupina vždy na každém setkání 
 a) K. Bulová předala informace o opatření 6.1 – Přesun nízkoprahu do jiné lokality a opatření 7.2 – 
Zajištění poskytování probačního programu – na prioritách se pracuje, opatření jsou v přípravné fázi. 

b) B. Pinďáková předala informace o opatření 7.1. – Zajištění terapeutického programu – některé 
aktivity probíhají při OSPOD Znojmo 

 

3. Monitorovací zpráva o realizaci Komunitního plánu za rok 2011 
 

- předložena k prostudování  
- následně bude předložena na vědomí RM a ZM  
 

4.  Příprava závěrečné konference 
- stanoven 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 – informace k přípravě pravidel financování, kam se 
             směřuje a provázanost na KPSS 

 
Úkol 1/12: Zaslat náměty k programu konference 

O: všichni členové 
T: do 30. 4. 201 
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5. Informace k IP JMK  
1. Realizace vzdělávacích seminářů 

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

- pro nové členy KPSS – PŘIHLÁŠKU PŘEDAJÍ ZÁJEMCI L. ROCKOVÉ 

- informační a metodické semináře pro PSS – standardy QSS   

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 
- realizační tým  - DPP 

 
7. Den sociálních služeb, vyhodnocení, příprava  
- L. ROcková přednesla výstupy evaluace  
- upozornila na důležité postřehy z evaluace 
- protože se ve většině odpovědí objevovala zmínka ke špatnému termínu konání dne, bude se letošní ročník 
konat dne 5.9.2012 
- příprava 3. ročníku  - Více dní ->  besedy, přednášky v zařízeních, knihovně  
   - program  
   - setkání s PSS  - červen 2012   

Úkol 2/12: členové pracovní skupiny připraví náměty k programu a k realizaci  

O: všichni členové skupiny 
T: 30. 4. 2012 
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8. Různé  
- L. Rocková předala informace o Webovém portálu www. socialnisluzby-znojemsko.cz  
– připomínky k portálu - zveřejňování aktualit – informace o akcích apod.  
- návrh – v navazujícím projektu je možné uskutečnit exkurze do zařízení sociálních služeb  

 

termín další schůzky KPSS skupiny DMR bude upřesněn mailem 

místo: ADRA, Veselá ulice  

 

zapsala R. Růžičková, dne 23.3.2012 


