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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: 30.1.2014 

místo: DPS - Vančurova 17, Znojmo 

 

Program:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 
2. Analýzy – výstupy – Mgr. Marián Svoboda 
3. SPRSS Znojemska na období 2015-2019 – návrhy prioritních oblastí  
4. Služby sociální prevence 
5. Informace z JMK 
6. Brožury KPSS – návrhy 
7. Různé 
 
1.) Přivítání, prezence, zahájení  
- v úvodu byla přivítána nová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Znojmo PhDr. Šárka 
Gambasová, která do funkce nastoupila od 1.1.2014 

- zároveň se stává členkou organizační skupiny  

 

2.) Analýzy – výstupy  

- AUGUR Consulting, s.r.o. Mgr. Marián Svoboda 

- v rámci projektu proběhlo zpracování 2 analýz 

- analýza potřeb dětí 11-14 let 

- finanční analýza 

- proběhla diskuze nad průběžným zpracováním výsledků z šetření mezi poskytovateli sociálních služeb  

- ze strany členů organizační skupiny je požadováno: poskytnout srovnání jednotlivých typů sociálních 
služeb v jednotlivých bodech dle kritérií metodiky JMK 

 - srovnání jednotlivých typů služeb v rámci celého Jihomoravského kraje  

 - je účelnější využití nastavených kritérií dle Metodiky JMK v souvislosti s jednotným vykazováním a 
 sběru dat od organizací 

 

3.) SPRSS Znojemska na období 2015-2019 – návrhy pr ioritních oblastí  

- pracovní skupiny se sejdou v měsíci únoru, kde budou definovat prioritní oblasti budoucího rozvoje 
v sociální oblasti, na základě zjištěných poznatků  

- Střednědobý plán bude doplňován jednoletými akčními plány s konkrétní finanční rozvahou služeb na daný 
rok  

- existují zpracované analýzy, ze kterých je možné při zpracování vycházet 

- Úvodní kapitoly nového SPRSS Znojemska 2015-2019 zpracuje koordinátorka s asistentkou  

- Kapitoly k cílovým skupinám zpracují vedoucí pracovních skupin ve spolupráci s členy PS 

- Struktura kapitol k cílovým skupinám: 

- popis cílové skupiny 

- zhodnocení naplnění plánu 2012-2014 
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- vývojový trend na období 2015-2019 

- seznam organizací pro cílovou skupinu na Znojemsku 

 - priority pro období 2015-2019 

   priorita  

  opatření   

  popis opatření 

  aktuální stav – ke konci roku 2013 

  cílový stav ke konci roku platnosti plánu  - 2019  

  realizátor  

  partner 

4.) Služby sociální prevence 

- nutno řešit a zabývat se otázkou udržení služeb v budoucnu 

- v současné době je v JMK vynakládáno na služby sociální prevence v rámci IP cca 190 mil. Kč 

- ve městě Znojmě je poskytováno celkem 18 služeb sociální prevence dle zák. č. 108/2006Sb.  

- z toho je 7 služeb sociální prevence hrazeno z individuálního projektu Jihomoravského kraje 

- služby sociální prevence financované z IP JMK ve městě Znojmě:  

organizace služba 

dotace IP JMK 2012-2014 

skutečnost 

2012 
2013

1
 2014

2
 

CSS Znojmo, p.o. Azylový dům pro muže 2 862 000 3 200 000 3 200 000 

Oblastní charita 
Znojmo 

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo 3 882 000 5 109 000 5 261 000 

Klub Coolna 3 508 000  3 648 000 3 648 000 

Rodinný sociální asistent Znojmo 1 621 000  1 819 000 1 819 000 

Magdala-pomoc obětem obchodování 
s lidmi a nucené prostituce Znojmo 

537 000  535 000 535 000 

Dílna sv. Kláry 1 146 000  1 246 000 1 246 000 

Sociální rehabilitace Znojmo- Ateliér Samuel 2 346 000  2 587 000 2 723 000 

celkem:  15 902 000 18 144 000 18 432 000 

 
- ze strany JMK pokyn nastavit minimální síť těchto služeb do května 2014 

- je nutné zapracovat také do nového plánu SPRSS Znojemska potřebnost služeb prevence v dalším období  

- bude nutná spoluúčast obcí  - míra spoluúčasti bude obsahem jednání 25. 2. 2014 na schůzce starostů 
ORP s radním JMK 

- okresní multidisciplinární týmy JMK 

• JMK osloví starosty jednotlivých ORP s informací, že na konci letošního roku končí IP „Zajištění 
vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“; 

• v návaznosti na ukončení IP bude ze strany JMK iniciována schůzka starostů ORP s krajským 
radním Mgr. M. Šlapalem (25. února 2014 od 11. hodin ); 

• Multidisciplinární tým na okresní úrovni:  

- okres Znojmo = ORP Znojmo + ORP Moravský Krumlov 

- členové tohoto týmu:  - vedoucí odboru sociálních věcí za dané ORP 

   - koordinátor KPSS za ORP  
                                                 
1
 Kvalifikovaný odhad k 31.12.2013 

2
 Předpoklad rok 2014 
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   - člen koordinační / organizační skupiny KPSS za ORP 

   - volený představitel města za ORP 

• úkolem MT bude vytvoření minimální sítě služeb soc. prevence (do konce května 2014), minimální 
sítě odb. poradenství (do listopadu 2014) a minim. sítě služeb soc. péče (do května 2015); 

- jako zástupce organiza ční skupiny KPSS za Znojmo byla vybrána členy organiza ční skupiny 
Mgr. Adéla Bartesová – pro řešení problematiky služeb sociální prevence  

- pokud dané okresy nenavrhnou vlastní síť, nastaví toto Jihomoravský kraj  

- zvolený zástupce do MT za organizační skupinu ve spolupráci s koordinátorkou osloví v průběhu února 
služby sociální prevence s požadavkem na poskytnutí údajů o službách  

 

5.) Informace z JMK 

• - benchmarking - počítá se se vstupem pro obce – využitelné pro dotační řízení 

  - pilotní testování aplikace proběhne při zadávání dotací pro rok 2015; 

  - dotace pro rok 2016 už přes aplikaci; 

• - kvalita sociálních služeb 

- realizace kontrolních šetření všech registrovaných sociálních služeb působících na území JMK, 
výstupy kontrolních šetření budou zahrnuty do celkového systému hodnocení registrovaných soc. 
služeb v rámci dotačního řízení; 

- kontrolní šetření bude realizovat 5 dvoučlenných týmů inspektorů kvality v celkem 512 
registrovaných sociálních službách působících na území JMK, šetření budou provedena ve třech 
tříměsíčních etapách (březen, duben, květen 2014; září, říjen, listopad 2014; březen, duben, květen 
2015); 

- náhradní termíny kontrolních šetření se nebudou udělovat, pokud poskytovatel odmítne provedení 
kontrolního šetření, dostane v rámci hodnocení při dotačním řízení 0% za oblast kvality služby; 

- začátkem února služby vybrané do 1. kontrolní etapy obdrží dopis s podrobnými informacemi a 
pozvánkou na metodické setkání 

- metodické setkání poskytovatelů s inspektory, jejichž služby jsou zahrnuty v I. etapě kontrolního 
šetření proběhne 20.2.2014 v budově KrÚ JmK, Cejl 73; 

• Dotační řízení JMK a MPSV 

Dotace JMK 

• v dotačním programu víceleté finanční podpory sociálních služeb JMK bylo pro rok 2014 podpořeno 
celkem 191 služeb; 

• celková částka VLF 2014 činí 53 mil. Kč; 

Dotace MPSV 

• směrné číslo pro JMK bylo pro rok 2014 navýšeno o 100 mil. Kč na celkovou částku 666 890 000,- 
Kč; 

• vyhodnocení dotací MPSV: požadavek služeb byl dle kritérií obsažených v Metodice krácen na 
optimální číslo. Po obdržení směrného čísla pro JMK proběhlo krácení z optimálního na reálné číslo o 
1,6 %. Krácení se netýkalo služeb v akčním plánu a služeb zařazených do transformačního procesu; 

• v žádostech o dotaci pro rok 2015 už nebude brán zřetel na chyby, které se vyskytovaly v žádostech 
o dotace pro rok 2014; 

• na webových stránkách JMK bude zveřejněno pořadí služeb z dotačního řízení MPSV, které nebude 
obsahovat bodové hodnocení; 
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6.) Brožury KPSS 

• Adresář poskytovatelů soc služeb – jednotlivé položky u služeb budou zachovány   

 - probíhá kompletace zaslaných podkladů – pro zaslání firmě 

• Brožurka  

 - průvodce v různých životních situacích  

 - obsah brožurky předložen k připomínkování – viz. příloha  

 Úkol č. 1/14 - připomínky k obsahu, jaké informace ještě doplnit, co vyřadit  - zaslat do čtvrtka 
   6.2.2014 

• SPRSS 2015-2019  

 - výtisk duben/květen  2014 

 

7.) Různé 

• setkání se starosty – b řezen 2014 

 - každoroční setkání se starosty – předpoklad březen 2014 

 Úkol č. 2/14 - návrhy k programu – zaslat do pondělí 10.2.2014   

• setkání pracovních skupin  

Úkol č. 3/14 - vedoucí pracovních skupin svolají setkání pracovn ích skupin v m ěsíci únoru 
  2014 

• 6. února 2014 prob ěhne seminá ř na téma Standardy kvality v sociálních službách a komunitní 
plánování pro poskytovatele sociálních služeb p ůsobící na Znojemsku 

• květen 2014 – závěrečná konference k projektu  

 

Úkoly – shrnutí 

- Úkol 1/14 - připomínky k obsahu publikace k životním situacím, jaké informace ještě doplnit, co vyřadit  - 
 T: do 6. únor 2014 

 O: členové organizační skupiny  

 

- Úkol 2/14 – Návrhy k programu na setkání se starosty 

 T: do 10. únor 2014 

 O: členové organizační skupiny  

 

- Úkol 3/14 – vedoucí pracovních skupin svolají setkání pracovníc h skupin v m ěsíci únoru 2014 

 T: únor 2014 

 O: vedoucí pracovních skupin  

 
 
 
Ve Znojmě dne 30.1.2014     Mgr. Lucie Rocková, DiS. 
           koordinátorka KPSS 


