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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 „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, 

etnické menšiny“ - zápis 

datum: 23.4.2013, 13.30 hodin   

místo: Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo, Veselá 20 

 

Program:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

2. Akční plán JMK na rok 2014 – podklady 

3. Monitorovací zpráva o realizaci za rok 2012 

4. Semináře  

5. Problematika gamblingu (analýza) 

6. Různé 

7. Diskuse 
 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků a vzájemné představení nových účastníků skupiny. 

 

2. Akční plán JMK na rok 2014 

Koordinátorka seznámila se současným stavem AP JMK. Nutné je, aby informace, které chceme 

zařadit do dokumentu, byly na JMK do konce června 2013. Proběhlo zjišťování, zda se budou 

rozšiřovat nějaké služby: 

- v roce 2014 se rozšíří cílová skupina Azylového domu o ženy 

- navýšení kapacit Noclehárny, patrně na 7 uživatelů 

- Ateliér Samuel rozšíří kapacitu služby 

- rozšíření cíl. skupiny KC Netopeer o klienty, kteří mají problémy s gamblingem 

Úkol 6/13 – zaslat informace koordinátorce o chystaných změnách na službách 

 

3. Monitorovací zpráva o realizaci za rok 2012 

Proběhla diskuse k Monitorovací zprávě za rok 2012, všem bude rozposlána elektronicky. Jsou 

tam popsány priority a jejich plnění v roce 2012. Bude se předkládat na jednání Zastupitelstva 

města Znojma v červnu 2013. 
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4. Semináře 

Koordinátorka informovala, vzhledem k výsledkům průzkumu připravíme téma: 

A. Proces komunitního plánování v rámci aktivit Znojemska – seminář bude 4 denní a bude 

probíhat na přelomu září/říjen 

B. Workshop - zprostředkování informací o možnostech pomoci – 1 den  

C. Standardy kvality sociálních služeb s propojením na komunitní plánování – 1 den 

Informace o vzdělávání budou poskytnuty a rozposlány mailem. 

 

5. Problematika gamblingu (analýza) 

Proběhla diskuse k přípravě analýzy v této oblasti, je nutné nejdříve zajistit data, která již existují. 

P. Drahokoupilová se bude snažit získat informace od PČR, A. Bartesová, jaká jsou dostupná data 

na MěÚ. Přes finanční odbor zjistit počty automatů a množství získaných financí z hazardu. 

Při MěÚ byla zřízena komise pro hazard, kde se tématika řeší. Členem je i Gabriela Moltašová, 

která by nám mohla podat informace o práci této skupiny. 2.5. proběhne jednání této skupiny. 

Zkusit oslovit psychiatrické léčebny Černovice, Znojmo, Jihlava…  

Návrhy témat výzkumu: 

- kteří klienti soc. služeb mají problémy s hazardem 

- zaměření na potřeby závislých na hazardu 

- možnost oslovit preventisty na ZŠ a ŠŠ a využít data k výzkumu 

Úkol 7/13 – zajistit informace ke gamblingu, k již existujícím statistikám apod., promyslet 

konkrétní téma analýzy 

 

6. Různé 

Navazující projekt KP 

Koordinátorka oznámila, že navazující projekt na KP na Znojemsku prozatím nebude, není 

vyhlášená výzva. Proto je nutné využít co nejvíce aktivit v rámci stávajícího projektu. 

Chystá se navazující projekt na podporu KP ze strany JMK. 

 

Den sociálních služeb 2013 

Proběhne ve středu 4.9.2013, je dobré, abychom začali promýšlet organizační záležitosti a začali 

chystat program, nápady na aktivity. Navazovat na DSS bude opět týden sociálních služeb, kdy 

budou probíhat přednášky. 

Úkol 8/13 - promyslet organizační a technické záležitosti, zasílat návrhy na program 
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Kulatý stůl k DSS, Adresáři  

V červnu by měl proběhnout kulatý stůl s poskytovateli sociálních služeb a dalšími 

organizacemi, které se zapojí do DSS – předání informací o DSS, projednání realizace akce, 

námětů od prezentujících apod. 

Budou předány informace o aktualizaci Adresáře a sběru dat.   

 

Film Šmejdi 

Přichází do kina diskutovaný film Šmejdi, bude zdarma pro seniory nad 65 let. Problematická je 

doprava seniorů. P. Břínková se nabídla, že zjistí možnosti financí na autobus. 

V programu je 13.-.15. května v Kině Svět Znojmo 

Úkol 9/13 – zjistit finanční možnosti na dopravu pro seniory 

 

7. Diskuse 

Proběhla diskuse na téma primární prevence. Jaká témata se na Znojemsku řeší a jaká jsou v jaké 

míře realizována. P. Drahokoupilová informovala, že komplexní prim. prevenci už kolegové 

nedělají. P. Hladík by rád začal dělat přednášky na téma návykové látky, dotazoval se kam žádat na 

finanční podporu. Koordinátorka navrhuje, že by bylo vhodné komunikovat s odborem školství. 

Podané ruce přišli s nabídkou prim. prevencí, žádali o podporu MěÚ Znojmo, bylo jim to 

zamítnuto. Informace předány na odbor školství.  

OCHZ stále realizuje program Obchod s lidmi, Domácí násilí – nyní však není takový zájem, dříve 

dělali až 20 přednášek za rok. Nyní nemají již takovou kapacitu dělat tolik přednášek, ale rádi 

nějaké další dělat budou. 

Statistika primární prevence  - OCHZ  - Magdala – pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené 
prostituce Znojmo - Pohlavní choroby + obchodování s lidmi 
2009/2010 – přednášek 51 – studentů 952 
2010/2011 – přednášek 28 – studentů 549 
2011/2012 – přednášek 23 – studentů - 503 

Kurátoři MěÚ Znojmo také dělají prim. prevenci s názvem Právní vědomí a Poruchy přijmu 

potravy. 

Koordinátorka dodala, že prim. prevence je související téma ke službám a město Znojmo má také 

zájem o tyto aktivity. 

Webové stránky http://www.prevenceznojmo.estranky.cz/, by bylo třeba tedy aktualizovat a dát tam 

fungující programy. A. Bartesová probere téma s G. Moltašovou. 

Úkol 10/13 – zjistit stav webových stránek a další možný rozvoj primární prevence 

 

http://www.prevenceznojmo.estranky.cz/
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Možnost zveřejnovat informace na portálu soc.služeb www.socialnisluzby-znojemsko.cz 

Kontakty: Bc.Lucie Rocková, DiS, mobil: 739 389 002, email: css.rockova@tiscali.cz 

                 Mgr. Martinu Svobodovou, mobil: 739 389 088, email- css.svobodova@seznam.cz 

 

 

Úkoly – shrnutí 
 

Úkol 6/13 – zaslat informace koordinátorce o chystaných změnách na službách 

T- květen 2013 

                     O – členové pracovní skupiny 

Úkol 7/13 – zajistit informace ke gamblingu, k již existujícím statistikám apod., promyslet 

konkrétní téma analýzy 

T- květen 2013 

                     O – Bartesová, Břínková, Drahokoupilová, Soukalová, další členové skupiny 

Úkol 8/13 - promyslet organizační a technické záležitosti, zasílat návrhy na program DSS 

T-  květen 2013 

                     O -  členové pracovní skupiny 

Úkol 9/13 – zjistit finanční možnosti na dopravu pro seniory 

T- 9. květen 2013 

                     O -  p. Břínková 

Úkol 10/13 – zjistit stav webových stránek a další možný rozvoj primární prevence 

T- průběžně 

                     O -  Bartesová, p. Hladík 

 

 

Kontakt na vedoucí pracovní skupiny:  

Mgr. Adéla Bartesová 

sociální pracovnice 

Městký úřad Znojmo 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí 

nám. Armády 8, 669 01 Znojmo 

515 216 547 

adela.bartesova@muznojmo.cz 

Kontakt na zástupkyni vedoucí pracovní 

skupiny: 

Bc. Veronika Soukalová 

sociální pracovnice 

KC Netopeer Znojmo 

Horní Česká 4, 669 02 Znojmo 

515 264 996 

netopeer@podaneruce.cz 

 

 

 

 

 

Termín příští schůzky bude upřesněn dle potřeby.    

 

 

Ve Znojmě dne  23.4.2013    Adéla Bartesová, vedoucí pracovní skupiny 
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