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

název akce: Organiza ční skupina KPSS - zápis 

datum: 14.8.2013 

místo: DPS - Vančurova 17, Znojmo 

Program:  

1.Přivítání, prezence, zahájení 
2.Informace  - Den sociálních služeb, Literární soutěž 
3.Příprava zadání analýzy potřeb 
4.Minimální síť soc. služeb na rok 2014 + Akční plán na rok 2014 - aktualizace 
5.Finanční politika města Znojma 
6.Připravované semináře  
7.Informace z JMK 
8.Různé  
 
Přivítání  
- v úvodu proběhlo přivítání přítomných, seznámení s programem a prezence  
- omluven byl pan Mgr. Evžen Adámek, Jiří Dušek  
  
Informace  - Den sociálních služeb 
- proběhlo setkání s organizacemi dne 19.6.2013  
- došlo k vyjednání organizačních záležitostí pro konání DSS 
- akce se bude konat 4. září 2013 od 10.00 – 16.00 hodin  
- nebyl zájem spolupodílet se na zajištění vystoupení známé osobnosti ze strany organizací pouze 
Domov pro seniory Šanov 
- z projektu bylo zafinancováno vystoupení H. Janků 
- reklama – plakátovací plochy, okres Znojmo, Blaník, Znojemsko, Znojemské listy, web  
- celkem se zapojí 22 organizací + KPSS 
- byla vyhlášena literární soutěž  - přišlo 13 prací 
- komise do 20.8.2013 vyhodnotí – Město Znojmo poskytne ceny  
- vyhlášení výsledků a předání cen na DSS  
 
Příprava zadání analýzy pot řeb 
- z námětů pracovních skupin se jako nejvhodnější zadání jeví analýza potřeb dětí ve věku 11-14 
let – nejsou zde poskytovány služby pro tuto cílovou skupinu – projednat v PS  
- služba pro tuto cílovou skupinu zde byla poskytována pouze jeden rok, kdy na ni dostala dotaci 
OCHZ 
- dále budou součástí této analýzy evaluace dosavadních Komunitních plánů jako zpětná vazba za 
celé období realizace KPSS 
 
- gambling  
- komise pro hazard chystá vyhlášku, která bude upravovat provozování heren  - v MPR nebudou 
herny žádné, nebudou osvětlené, vytríny, reklamy na hernách budou zakázány  
- potřebnost služby intervencí pro závislé patologické hrá če by bylo vhodné podložit po čtem  
neuspokojených klientů, kteří by službu chtěli využít a nemohou, počtem odkázaných klientů na 
služby v jiných městech 
- to by bylo možné podložit až na základě určitého období poskytování služby  
- předložení požadavku KC Netopeer na financování služby intervence pro patologické hráče 
Radě města Znojma přes odbor sociální - RM návrh odložila  
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Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014 /  Minimální sí ť   
- aktualizace dokumentů projednat v pracovních skupinách  
- setkání pracovních skupin  – začátek září 2013 
- dle schváleného dokumentu „Minimální síť na rok 2013“ – požadavky na změnu = zařazení 
organizace/ služby do minimální sítě by měly být předloženy do 30.6. 2013 – nebyla předložena 
žádná žádost od nové organizace  
 
Finanční politika m ěsta Znojma na sociální služby  
- proběhla diskuze na téma financování  
- stále zůstává možnost nastavení úkolové skupiny, která vytvoří návrh dotačního systému 
z rozpočtu města Znojma  - s tím souvisí zpracování finanční analýzy sociálních služeb pro město 
Znojmo  
- skupina bude vytvořena na základě strategie JMK a MPSV, kde jsou nastavována kritéria pro 
financování sociálních služeb  
 
Připravované seminá ře 
- KPSS - 4 denní - září 2013 
- Workshop  - 1. den  10.10.2013 
- Standardy kvality sociálních služeb a komunitní plánování  
 - 1 denní seminář  
 - základní informace ke SQSS jaké jsou možnosti jejich navázání a propojení na KPSS   
 - téma kvality z kritérií pro financování sociálních služeb  
 - PaedDr. Blanka Veškrnová  
 - termín bude upřesněn – konec roku  
 
Aktualizace Adresá ře poskytovatel ů sociálních služeb – podklady 
- budou zaslány vyplněné formuláře pro aktualizaci údajů od organizací  
- budou požadovány fotografie ke každé službě v tiskové kvalitě  
- proběhne aktualizace Průvodce sociálními službami – prosíme o připomínky a náměty k inovaci  
- aktualizované údaje se promítají na web www.socialnisluzby-znojemsko.cz  (www.kpzn.cz) 
- rok 2014 – bude vydán 4. aktualizovaný adresář + Průvodce sociálních služeb 
- připomínáme možnost zveřejňování informací o vašich zařízeních a aktivitách na webovém 
portálu: www.socialnisluzby-znojemsko.cz   
 
Různé 
- Předány informace ze sekání koordinátorů JMK  

• Národní strategie rozvoje sociálních služeb. Strategie je ve fázi rozpracování, předpokládá 
se na období 7 let. Její součástí budou tříleté akční plány a případné jednoroční 
aktualizace. Dokument nebude mít podobu krajských Střednědobých plánů na národní 
úrovni, spíše půjde o vymezení oblasti sociálních služeb ve vztahu k jiným rezortům 

• informace ke změně financování sociálních služeb ze strany MPSV předpoklad 2014/2015 
• rok 2014 - JMK nebude jednoleté financování  -> sloučí se s víceletým  
• Habrovanský zámek – 3 lůžka pro osoby ve vegetativním komatu  
• Konference ke KPSS JMK dne 27.8.2013 – představení výstupů IP KPSS v JMK II. 
• Realizace nového navazujícího projektu IP KPSS v JMK III. od ledna 2014  

 
Diskuze 
- nová organizace  - Místní sociální služby  
- Mgr. Karel Burdík, Jarmila Eliášová podali informace z jednání se zástupci této organizace  
 
 Ve Znojmě dne 15.8.2013    Mgr. Lucie Rocková, DiS. 
           koordinátorka KPSS 


