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

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

datum a hodina: 25. 2. 2013 ve 14,00 hodin 

místo:  Dobrovolnické centrum Adra, Veselá 20, Znojmo 

             
           Ve Znojmě dne 28. 2. 2013 

 

Věc: Zápis ze schůzky pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“ 

Děkuji paní A. Bartesové, že nám umožnila schůzku v Dobrovolnikém centru ADRA.  
 
 Program jednání: 
 

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Představení nových členů: D. Medňanská z o. s. Střed, a paní Jindřiška Šimková 

 

2. Monitoring plnění priorit 

 

Priorita Opatření Aktivita 2012 2013 

Priorita č. 6  

Zajištění a rozvoj 

nízkoprahového 

zařízení pro děti 

a mládež  

Opatření 6.1. Přesun 

Nízkoprahového 

zařízení  - Klub 

Coolna Znojmo do 

prostor v jiné lokalitě 

ve městě Znojmě 

1-3/2012- jednání se 

Zastupiteli města Znojma a 

dalšími odborníky, 

vytipování vhodných prostor,             

4-8/2012 - získání 

finančních prostředků na 

rekonstrukci prostor,                                                                                             

8-12/2012 realizace 

rekonstrukce prostor,                     

12/2012  - přesun do jiných 

prostor                          

jednání se Zastupiteli města 

proběhla, vytipovaný prostor - 

kotelna na sídl. v Příměticích, 

probíhá komunikace s projekční 

firmou  AP atelierem,Brno - na 

starosti projektovou dokumentaci 

apod. pro úpravy prostor - kotelna 

Přímětice. 

K. Bulová:  

Přesun zahrnut 

do rozpočtu 

města, nelze 

počítat, že bude 

určitě schváleno; 

dle sdělení 

odpovědného 

pracovníka na 

MÚ, pokud 

naléhavější 

případy nebude 

schváleno 

Opatření 6.2 Rozšíření 

nízkoprahového 

centra na cílovou 

skupinu ve věku 11-15 

let  

1-3/2012 - jednání se 

Zastupiteli města Znojma a 

dalšími odborníky,                                                                       

4-8/2012 získání finančních 

prostředků na poskytování 

sociální služby pro mladší 

cílovou skupinu,                                                                                          

8/2012 - registrace cílové 

skupiny                                                             

8-12/2012 poskytování 

sociální služby pro mladší 

cílovou skupinu  

finanční prostředky získány z 

nadačního fondu Pomozte dětem, 

sociální služba poskytována 

cílové skupiny 11 - 15 let 

Na 2013 není 

zajištěno 

financování pro 

cíl. sk. 11-14 let. 

Na podzim bude 

podána žádost 

na JMK.   
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Priorita č. 7 

 Podpora dětí a 

mládeže 

ohrožené 

rizikovým 

chováním a 

sociálně 

patologickými 

jevy 

Opatření 7.1. Zajištění 

poskytování 

terapeutického 

programu pro děti 

amládež 

1-6/2012 mapování 

vhodných organizací v 

sociální oblasti a jejich 

kontaktování 

6-12/2012 příprava 

terapeutického programu za 

účasti odborníků z řad 

institucí pracujících s dětmi 

a mládeží 

6 – 12/ 2012 finanční 

analýza nákladů 

poskytování služby, 

vytipování zdrojů 

financování od 1/2013 

realizace programu 

Na podzim r. 2011 v rámci 

hledání vhodného poskytovatele 

programu oslovil OSPOD 

Poradnu pro rodinu a mezilidské 

vztahy. Poradna však terapie 

nenabízí. v r. 2012 byl osloven 

TRIALOG o. s., Sídlo: 

 Colova 17, BRNO - Žabovřesky, 

616 00. PhDr. Kotek a Ing. 

Jurajdová poskytují terapeutické 

programy pro potřebné rodiny. 

Smlouva je uzavřena na do 

konce r. 2012. Tato činnost je 

hrazena z prostředků na sociálně 

právní ochranu dětí z Ministerstva 

financí  Pokud se nejedná o 

sociálně slabou rodinu, hradí si 

terapii rodina sama.  

 

B. Pinďáková: 

Program 

pokračuje, 

smlouva 

s TRIALOG 

uzavřena i na 

rok 2013 

Opatření 7.2 Zajištění 

poskytování 

probačního programu 

1-6/2012 mapování 

vhodných organizací v 

sociální oblasti a jejich 

kontaktování 

6-12/2012 příprava 

probačního programu za 

účasti odborníků z řad 

institucí pracujících s dětmi 

a mládeží 

6 – 12/ 2012 – finanční 

analýza nákladů 

poskytování služby 

Od 1/2013 realizace 

programu 

Byla vytipována vhodná 

organizace  - Centrum prevence 

a pomoci - o.s. Střed,Moravské 

Budějovice, která může zajišťovat 

probační program formou 

sociálního výcviku. Centrum 

prevence a pomoci má zajištěné 

financování do dubna 2013. Dne 

15. 10. 2012 proběhlne jednání s 

PMS a OSPOD Znojmo, 

koordinátorkou KPSS a vedoucí 

nízkoprahového klubu Coolna a 

vedoucí sociálně aktivizační 

služby Rodinný sociální asistent o 

možnostech spolupráce a 

zapojení do KPSS 

 

D. Medňanská: 

Do dubna 2013 

zajištěna 

finanční částku 

na zajištění 

těchto programů. 

Je podaná 

žádost na MV 

prostřednictvím 

JMK; rozhodnutí 

bude v dubnu 

2013.  Bude se 

vyjednávat 

s OPOSD, jak 

s případným 

financováním. 

 

3. Akční plán na rok 2013 

L. Rocková informovala o tom, že Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2013 byl 

schválen Zastupitelstvem Města. (viz materiál předaný na schůzce) 

              
4. Minimální síť sociálních služeb 

L. Rocková informovala o minimální síti sociálních služeb na Znojemsku – schváleno 

Zastupitelstvem Města. V případě zájmu poskytovatele soc. služeb o zařazení do sítě, bude 

projednána žádost na Organizační skupině KPSS. Podmínky zařazení jsou uvedeny 

v dokumentu (viz materiál předaný na schůzce). 

 

5. Analýza potřeb 

L. Rocková informovala o možnosti výzkumu potřeb naší cílové skupiny. Finanční prostředky 

na výzkum jsou zajištěny. 

Pracovní skupina navrhuje tyto oblasti výzkumu:  

 Mladší cílová skupina 11-14 let 

 Romská komunita a její potřeby 

 Pěstounské rodiny a jejich potřeby 
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 Děti z pěstounských rodin a jejich potřeby 

 Mapování služeb pro pěstounské rodiny 

 

Úkol č. 1/2013: rozpracovat navržená témata=> co přesně chceme v rámci výzkumu 

zjistit a zaslat L. Rockové:  css.rockova@tiscali.cz 

T: do 31. 3. 2013 

O: všichni členové pracovní skupiny 

 

6. Jednací řád pracovní skupin 

L. Rocková předložila nový jednací řad pracovních skupin. (viz materiál předaný na 

schůzce).  

Pracovní skupina schválila jednací řád.  

 
      7.   Termíny znojemských listů, ve kterých budou vycházet články se sociální tématikou 
 

L .Rocková předložila seznam termínů s články o sociálních službách. Pokud je zájem  
o zveřejnění informace o nějaké sociální službě či činnosti, lze přes L. Rockovou realizovat. 

 
8. Termíny aktivit projektu KPSS 
L. Rocková informovala o aktivitách projektu (viz materiál předaný na schůzce). 

 
L. Rocková nabídla možnost vzdělávání => členové skupiny vyplnili dotazník svých 
požadavků na vzdělávání 
 
Úkol č. 2/2013: Vyplnit dotazník na požadavky vzdělávání 
T: do 8. 3. 2013 
O: členové skupiny, kteří nevyplnili na setkání 

 
9. Prorodinná politika Města 
D. Entlerová navrhla zařadit téma prorodinné politiky do pracovní skupiny. Sama již vyvíjí 
aktivity, aby na městě byl odpovědný pracovník za tuto oblast. B. Pinďáková informovala, že 
se personální obsazení řeší na sociálním odboru Města. Na příští schůzku pozvu pracovníka 
Města odpovědného za rodinou politiku (bude-li již nějaký fungovat).  

 
 10. Portál sociálních služeb 

Možnost zveřejňovat informace na portálu soc. služeb www.socialnisluzby-znojemsko.cz 
Kontakty: Bc. Lucie Rocková, DiS, mobil: 739 389 002, email: css.rockova@tiscali.cz 
Mgr. Martina Svobodová, mobil: 739 389 088, email- css.svobodova@seznam.cz 

  
 
Příště se sejdeme v nízkoprahovém klubu COOLNA na Masarykově nám. Znojmo. 
 
Děkuji všem za aktivní účast! 
 
Termín příští schůzky bude upřesněn (duben).  
 
 
Zápis zpracovala: R. Růžičková 

http://www.socialnisluzby-/

