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název projektu: Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00045 

název akce: Organizační skupina KPSS - zápis 

datum: 3.4.2013 

místo: DPS - Vančurova 17, Znojmo 

 

Program:  

1.Přivítání, prezence, zahájení 

2.Informace z jednání pracovních skupin 

3.Monitorovací zpráva za rok 2012 

4.Metodika pro implementaci a hodnocení SPRSS a AP 

5.Finanční politika města Znojma na sociální služby  

6.Dotyk – projednání žádosti o zařazení do AP na rok 2014 

7.KC Netopeer – Zajištění realizace intervencí pro závislé patologické hráče 

8.Příprava analýzy – podněty z pracovních skupin 

9.Jednací řád – schválení  

10.Informace z JMK 

11.Různé  
 

Přivítání  
- v úvodu proběhlo přivítání přítomných, seznámení s programem a prezence  
- přivítání hosté – MUDr. Jiří Dolák, Mgr. Protivínská – Sdružení podané ruce, o.s.  
- omluven byl pan Mgr. Evžen Adámek 
  

Informace z jednání pracovních skupin  
Z časových důvodů bylo ostatním členům navrženo, aby se seznámili se zápisy z pracovních skupin, které 
jsou uvedené na webových stránkách socialnisluzby-znojemsko.cz 

 
Monitorovací zpráva za rok 2012 
- Členům organizační skupiny byla předána Monitorovací zpráva za rok 2012 o realizaci priorit a opatření ze 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014. 
- Zpráva bude předložena na jednání Zastupitelstva města Znojma v červnu 2013 

- Úkol 8/13 – připomínky k MZ  je možné zaslat do 19. dubna 2013 

  

Metodika pro implementaci a hodnocení SPRSS a AP 
- Dokument byl zaslán členům společně s pozvánkou 
- Nikdo neměl připomínek  
- Dokument nabývá platnosti od 3.4.2013 
 

Finanční politika města Znojma na sociální služby  
- členům organizační skupiny byly zaslány náměty z jiných měst, jaká mají pravidla pro rozdělování dotací 
z rozpočtů měst 
- proběhla diskuze na téma financování  
- Ing. Pavel Balík zmínil klady a zápory v případě, že se nastaví určitá pravidla 
- je důležité projednat možnosti 
- p. Eliášová upozornila, že v žádostech nelze požadovat výši předělených dotací na další rok (v době 
podávání žádostí ještě není organizacím známo) 
- je možné požadovat: výoj organizace – jednotlivé roky zpětně 
- možnost nastavení úkolové skupiny, která vytvoří návrh dotačního systému z rozpočtu města Znojma  
- návrh členů do skupiny: odbor finanční, odbor sociální – p. Schwarz, 2 zástupci poskytovatelů – Mgr. 
Adámek, Jarmila Eliášová, metodik – Monika Škorpíková, + ekonom   
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DOTYK – projednání žádosti o zařazení do AP na rok 2014 
- byla projednána žádost organizace Dotyk II., která poskytuje sociální služby raná péče, sociální 
rehabilitace v Jihomoravském kraji  
- v současné době poskytuje službu jednomu klientovi v obci Hodonice 
- v minimální síti sociálních služeb pro ORP Znojmo, je zajištěna základní nabídka těchto služeb a kapacita 
je v současné době dostačující 
- organizace Dotyk II. nebude do Minimální sítě ORP Znojmo na rok 2014 a do Akčního plánu Znojemska na 
rok 2014 zařazena 
 

KC Netopeer – Zajištění realizace intervencí pro závislé patologické hráče 
- na jednání přizváni zástupci organizace Sdružení podané ruce, o.s. – KC Netopeer 
-  MUDr. Jiří Dolák, Mgr. Protivínská – seznámili s problematikou osob závislých na gamblingu a s nabídkou 
terapeutického programu pro tyto osoby – jedná se o ambulantní službu 
- ve Znojmě je 53 provozoven s automaty 
- připadá 60 lidí na 1 automat 
- služba by byla poskytována 1 den v týdnu – pracovník na úvazek 0,2  
- související finanční náklady: 100.000,- Kč ( 2/3mzda+1/3doprovodné náklady) 
  
- ze strany organizační skupiny bylo doporučeno, aby organizace podala žádost o příspěvek na město 
Znojmo – bude projednáno v RM Znojma 
 
V souvislosti s gamblerstvím organizační skupina doporučuje:  
 - poukázat na problematiku spojenou s automaty 
 - zaměřit se na prevenci 
  - vyjednávat s představiteli města a dalšími organizacemi 

 
Analýzy 
- v rámci realizace projektu a klíčové aktivity č. 04 je v plánu realizace analýz, které zmapují oblasti potřeb 
 
1.) - zjišťování potřebnosti poskytování pomoci 
- potřeby u osob, které jsou potenciální uživatelé 
- vesnické lokality, soc. vyloučené lokality 
- bylo diskutováno v pracovních skupinách a zaslány byly náměty:  

 Mladší cílová skupina 11-14 let 

 Romská komunita a její potřeby 

 Pěstounské rodiny a jejich potřeby 

 Děti z pěstounských rodin a jejich potřeby 

 Mapování služeb pro pěstounské rodiny 

  Dostupnost a úspěšnost různých druhů podpory OZP v hledání zaměstnání (poradenství, 
asistence, vzdělávání, dotace, projekty ESF realizované ÚP, realizované NNO, poradenství 
poskytované zaměstnavatelům...) 

 Dostupnost psychologické podpory OZP nacházejících se v nepříznivé situaci 

 Zapojení OZP nacházejících se v nepříznivé situaci do volnočasových aktivit 

 Oslovování starostů přilehlých obcí, jaké služby obce potřebují, kolik mají osob se ZP a 
jinými specifickými potřebami, zda ví, kam se obrátit, pokud jejich obyvatelé požadují pomoc 
apod. 

 Problematika gamblingu 
- služby pro pěstounské rodiny – je známo  
- oslovování starostů obcí – proběhlo v roce 2011 – viz. Analýza zadavatelů 
 
- Analýza by měla být zaměřena na problematiku a dopady gamblingu 
 - statistika – automaty – počet 
 - potřeby osob – prevence / následky 
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2.) - finanční analýza soc. sl.  
- souvisí s nastavováním pravidel financování 
- bude provedena na základě potřeb úkolové skupiny pro nastavení dotačního systému a po obdržení 
výstupů z výzkumu poskytovatelů soc. služeb a zadavatelů firmou AUGUR 

 
Jednací řád   
- přítomným byl zaslán s pozvánkou  
- přihláška nebude používána – odstranit z jednacího řádu  
- odstranit pojem členství, zánik členství 
- odstranit hlasování, nechat pouze dohodu/ konsenzus 
 

Různé 
- Předány informace ze sekání koordinátorů JMK  
- příprava Akčního plánu JMK na rok 2014 – podklady zaslat nejpozději do 30.6.2013  
- 4.4.2013 – panelová diskuze k návrhům z výzkumu AUGUR 
 
 
 
 
 
 

Úkoly – shrnutí 

- Úkol 8/13 – Monitorovací zpráva za rok 2012 

 - zaslat připomínky  
 T: do 19. duben 2013 
 O: členové organizační skupiny  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ve Znojmě dne 4.4.2013    Bc. Lucie Rocková, DiS. 

           koordinátorka KPSS 


