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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: 24.3.2014 

místo: DPS - Vančurova 17, Znojmo 

 

Program:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 
2. SPRSS Znojemska na období 2015-2019 - priority 
3. Služby sociální prevence - informace 
4. Setkání se starosty  
5. Různé  
 
1.) Přivítání, prezence, zahájení  
- v úvodu byli přivítáni přítomní a omluvena byla paní Zdenka Severinová  

- všichni se zapsali do prezenční listiny  

 

2.) SPRSS Znojemska na období 2015-2019 - priority  

- byly předloženy materiály v tištěné podobě, priority byly zaslány k nastudování předem, aby bylo možné 
diskutovat nad jejich obsahem 

- přítomní byli seznámeni s průběhem přípravy nového SPRSS Znojemska 2015-2019 

- úvodní kapitoly týkající s charakteristik sociálních služeb a analytické části jsou zpracovávány a 
kompletovány také podle zaslaných údajů od organizací  

- koordinátorka představila průřezové priority – bez připomínek  

- vedoucí pracovních skupin představili priority a opatření za jednotlivé cílové skupiny – byl dán prostor 
k připomínkám ostatním členům 

- průřezové priority – dopracovat zapojení Nemocnice Znojmo, p.o ke spolupráci, přenos informací  
pacientům o možnostech využívání sociálních služeb 

- mezi průřezové priority zařadit prioritu ze skupiny Senioři č. 1 Rozvoj odborného právního poradenství 
pro specifické cílové skupiny – opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory 

- prioritu je vhodné zařadit jako průřezovou pro více cílových skupin – jako další realizátory zařadit 
právníky 

- nastavit toto poradenství ne zcela zdarma, ale s příspěvkem klienta 

- přidat možnost zřízení občanské poradny  

- předpokládané zdroje financování – klienti, realizátor 

- Skupina Senioři – bez připomínek 

- Skupina DMR – bez připomínek – snaha využívat také jiné formy pomoci a aktivit, aby vše nespadalo jen 
do oblasti sociálních služeb 

- Skupina OZP – byly vysvětleny návaznosti jednotlivých opatření, stěžejní je využívat stávajících možností 
poskytovatelů – registrace nových cílových skupin, využívání stávajících prostor pro rozšiřování služeb 
apod. 

- diskuze proběhla nad opatřením 1.4. Zajištění individuální dopravy pro OZP – snahou je zapojit místní 
podnikatele, služba by nebyla pro všechny jen pro přesně vymezenou a specifikovanou cílovou skupinu, 
důležité je nastavení přesných pravidel pro využívání služby 
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- opatření bude v plánu ponecháno  

- Skupina OOSV – nebylo připomínek    

Hodnocení zaslaných připomínek – zaslané připomínky byly předány všem členům skupiny a proběhlo ke 
každé jednotlivé připomínce vyjádření všech členů 

- způsob zpracování připomínek - viz. příloha  

 

3.) Služby sociální prevence – informace 

- byly podány informace z 1. setkání okresního multidisciplinárního týmu ke službám sociální prevence 

- proběhlo hodnocení potřebnosti stávajících sociálních služeb na okrese Znojmo 

- stávající služby sociální prevence byly vyhodnoceny jako potřebné na okresní úrovni zachovat  

- je však důležité vyhodnotit nákladovost služeb a hledat úspory v rámci financování jednotlivých služeb  

- jaké činnosti je nutné vykonávat, jaké může nahradit činnost jiných sdružení, organizací, které nejsou 
registrované sociální služby 

- JMK nastaví optimální jednotkové ceny, ze kterých bude snaha vycházet 

- JMK nastavil návrh financování 20%obec, 35%kraj , 45% MPSV 

- kde obce nepřislíbí spoluúčast, nebudou organizace primárně doporučeny k podpoře ze strany JMK, 
MPSV 

- JMK – bude realizovat navazující projekt na služby sociální prevence – azylové domy, sociálně 
terapeutické dílny, intervenční centra, domy na půl cesty – doba trvání 9 měsíců (leden-září 2015), 50% 
udržitelnost kapacit na 2 roky 

- nutné dofinancování nákladů služeb pro zbývající 3 měsíce 

- organizace vstupující do projektu si budou muset podat 2 žádosti na dotace       

 

4.) Setkání se starosty  

- proběhne 26.3.2014 od 9.00 hodin  - DPS Vančurova 17, Znojmo 

1) Program: Zahájení 
 Místostarosta města Znojma - Ing. Pavel Balík 

2) MěÚ Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví - budoucí spolupráce s obcemi 
 Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  - PhDr. Šárka Gambasová 

3) Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti, veřejně prospěšné práce 
 Ředitel kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR - Mgr. Emil Čopf 

4) Rozvoj sociálních služeb v ORP Znojmo na období 2015-2019  
 Koordinátorka komunitního plánování - Mgr. Lucie Rocková  

5) Snižování negativních jevů v obcích u dětí ve věku 11-14 let prostřednictvím terénní sociální práce  
 Vedoucí sociální služby - Mgr. Robert Knebl 

6) Diskuze 
 

- v případě zájmu se mohou členové organizační skupiny zúčastnit  

- v rámci diskuze je možné případně reagovat na dotazy   

 

6.) Různé  

- Vyhodnocení AP JMK za rok 2013 

- byly předány materiály týkající se vyhodnocení Akčního plánu JMK za rok 2013, které byly předloženy 
Jihomoravskému kraji 

- Hodnocení provázanosti a spolupráce dle kritéria V. Metodiky pro hodnocení registrovaných sociálních 
služeb JMK 
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- byl předán tištěný materiál hodnocení 

- zdůrazněna byla důležitost jednotlivých bodů a předávání informací ze strany organizací 

- bude vysvětleno také na pracovních skupinách 
  

- Konference  

- k ukončení projektu proběhne v posledních 14 dnech v květnu 2014 konference 

- Program konference bude sestaven dle podnětů členů organizační skupiny  

- Návrh na místo pořádání  - Loucký klášter 

- Úkol č. 4/14 - členové skupiny zašlou do 6.4.2014 náměty do programu,  

       -  návrhy prezentujících osob, které oslovit    

- Převedení KPSS 

- PhDr. Šárka Gambasová informovala o předložení k projednání RM záměr převedení realizace KPSS 
do organizační struktury města Znojma – RM záměr doporučila ke schválení ZM Znojma 

 

 

Úkoly – shrnutí 

- Úkol 4/14 – členové skupiny zašlou do 6.4.2014 náměty do programu,  

 -  návrhy prezentujících osob, které oslovit    

 T: 6.4.2014 

 O: členové organizační skupiny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Znojmě dne 25.3.2014     Mgr. Lucie Rocková, DiS. 
           koordinátorka KPSS 


