
 
 

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: 23. 8. 2011, od 13,30 do 16:00 hod. 

místo: OCHZ, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo 

 

Program: 

1. Přivítání 

2. Připomenutí výstupů analýz pro plánování rozvoje sociálních služeb Znojemska 

3. Diskuse nad novými prioritami akčního plánu pro roky 2012 - 2014 

4. Předání informací o veletrhu sociálních služeb ve Znojmě 

 

Zápis: 

1. PŘIVÍTÁNÍ, PREZENCE, ZAHÁJENÍ 

Přivítání účastníků 

 

2. PŘIPOMENUTÍ VÝSTUPŮ Z  ANALÝZ PRO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA 

Z výzkumu vyplynuly následující potřeby: 

 

 vybudování alespoň jednoho dalšího zařízení pro děti a mládež, 

 

 vybudování domu na půl cesty, 

 

 rozvoj terénních programů zaměřených specificky na klienty z etnických menšin, 

 

 budování sociálního či chráněného bydlení pro rodiny s dětmi, které nemají možnost 

dosáhnout vlastními prostředky na přiměřené bydlení (nejen ve městě Znojmo, ale také ve 

venkovských oblastech), 

 

 mezi formy pomoci na pomezí sociálních služeb patří návrh na zřízení probačně 

mediačního programu pro rodiče a děti. 

 

Výzkum má své rezervy a to zejména pro nízký a nereprezentativní vzorek respondentů. 

 

 

 



 
 

 

3. DISKUSE NAD NOVÝMI PRIORITAMI AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2012 

 

Během diskuse zazněly následující návrhy,nápady a informace : 

 cílová skupina nízkoprahového zařízení by měla být rozšířena o děti od 12ti let, 

 potřeba nízkoprahového zařízení i v jiných lokalitách města Znojma – např. Přímětice, 

Vídeňská ulice; děti z centra nebudou navštěvovat klub v Příměticích; otázkou zůstává 

nejisté financování provozu z IP na další období, 

 možné stěhování nízkoprahového zařízení do jiných prostor, 

 v rámci projektu revitalizace Přímětic je počítáno s prostory pro nízkoprahové zařízení, 

 potřeba vyhledání provozovatele romského centra, oslovit IQ Roma servis,   

 možnost přenechat současné prostory nízkoprahového zařízení nově vznikajícímu 

Romskému centru není vhodná; důvodem je umístění prostor v obytném domě a potřeba 

přestěhovat do těchto prostor Dílnu sv. Kláry, 

 náplň práce romského koordinátora je vyhledávání a kontaktování problémových rodin, 

nikoli práce s dětmi a mládeží; částí romské komunity není pan Herák akceptován, 

 

dohoda na následujících prioritách: 

Priorita č. 1 – udržení stávajících sociálních služeb 

Priorita č. 2 – rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení, případný přesun do jiné lokality 

aktivita – hledání vhodných prostor 

priorita č. 3 – rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro cílovou 

skupinu 12 – 15 let 

priorita č. 4 – rozšíření činnosti stávajících sociálních služeb (či jiných institucí) pro děti, 

mládež a rodinu o probačně mediační terapeutický program pro děti a mládež opouštějící 

výchovná pobytová zařízení a vracející se do původní rodiny. v rámci tohoto programu by se 

pracovalo s celou rodinou na implementaci výchovných doporučení odborníků z pobytových 

zařízení či na jiných aktivitách směřujících k fungování rodiny po návratu dítěte domů. 

priorita č. 5 – vybudování dětských hřišť ( ne sportovišť) pro děti od 10-15 let (prolézačky, 

domky, houpačky) adekvátní cílové skupině 



 
 

průřezová priorita – zřízení komunitního romského centra 

aktivita – nalezení vhodného terénního pracovníka 

úkol č. 1 : odevzdat zpracované priority – vymyslet jednotlivá opatření, aktivity. Při 

zpracování použít vzor – viz příloha 

O: Karolína Bulová, Robert Knebl – priority č. 2, 3 

O: Radka Růžičková – priorita č.4 

O: Gábina Moltašová, Blanka Pinďáková – priorita č. 5 a  průřezová priorita 

O: Lucie Rocková – priorita č. 1 

termín: do 9.9.2011 mailem Lucii Rockové 

 

4. PŘEDÁNÍ INFORMACÍ O VELETRHU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZNOJMĚ 

Den sociálních služeb se uskuteční dne 12. 10. 2011 – 10:00 – 16:00 případně déle –dle zájmu, 

připraveny budou stánky pro každého poskytovatele sociální služby, OCHZ a CSS Znojmo 

budou mít více prostoru; kulturní vystoupení zajišťuje pí. Chadalíková. Přizvány budou také 

související organizace – MP  Znojmo, Macečka, Speciální škola, Dětské centrum aj. 

 

úkol č. 2 : zaslat Lucii Rockové návrhy kapel, které by mohly vystoupit, případně další nápady 

na program 

O: všichni 

termín: do 31.8.2011 

 úkol č. 3: oslovit Ludvíka Miholu pro zajištění dobrobovníků 

O: Pavelková 

termín: do 26.8.2011 

 

úkol č. 4: popsat demograficky cílovou skupinu 

O: Růžičková 

termín: 9.9.2011 

 

Termín další schůzky KPSS skupiny DMR: říjen 2011 – bude upřesněn prostřednictvím mailu 

Program: schválení konečné verze priorit pro roky 2012 - 2014 

 

zapsala B. Pavelková, dne 24.8.2011 


