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Dodatek č. 1 je zpracován ke komunitnímu plánu sociálních služeb ve znojemském
regionu na období let 2007 - 2010 ( dále jen KPSS) a je schválen usnesením č. 42/2007
bod č. 1832 Rady města Znojma ze dne 17.12.2007.
Obsahem dodatku jsou zpřesněné informace o sociálních službách a jejich financování,
o potřebách uživatelů ve spádové oblasti města Znojma. Součástí dodatku je také
rozpracování priorit, popis způsobu průběžného vyhodnocování navrženého Komunitního
plánu sociálních služeb a harmonogram pokračování komunitního plánování.
Jelikož při rozpracování priorit se zjistilo, že některé svým názvem a popisem mohou
zahrnout i jinou prioritu, byly dané priority přejmenovány, případně sloučeny a
rozpracovány do opatření.
Na základě pokračující práce a oslovování nových členů, byla zahájena práce nové
pracovní skupiny „ etnické menšiny “.
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1. Určení plánovacího období
Viz. KPSS - str. 6 - 15
Plánovací období bylo určeno již při realizaci prvního Komunitního plánu sociálních
služeb.
Organizační skupina, ve které se scházeli zástupci poskytovatelů, zadavatele a uživatelů,
se shodla na tom, že plánovací období bude stanoveno na tzv.: „ volební období “ tedy do
roku 2010.

2. Vize, kterou na dané období naplňuje
Rozvoj sociální sféry v souladu se zjištěnými potřebami.

3. Zjištění potřeb na poskytování sociálních služeb ve
městě Znojmě a jeho spádovém území
Viz. KPSS - str. 30 - 32, str. 34 - 59
V rámci KPSS bylo vytvořeno 5 pracovních skupin, které se pravidelně scházely.
Sociální sféru mapovaly jednotlivé pracovní skupiny, dle vlastního zaměření.
Potřeby cílových skupin zjišťovaly pomocí dotazníků, schůzek, oslovováním organizací
a poskytovatelů SS, kteří poskytli vyjádření k problematice, jež se jich týkala.
K ověření hypotéz, které v rámci KPSS vznikly, bylo zadáno zpracování analýzy potřeb
uživatelů sociálních služeb v regionu Znojmo.
Analýzu vypracovala firma VeryVision s.r.o. Ostrava, která zvolila metodu dotazování
a rozhovorů s uživateli sociálních služeb. Výzkumný tým se zaměřil na uživatele
sociálních služeb města Znojma a venkova dle cílových skupin uvedených v KPSS
Znojmo.1
„ Cílem naší práce je představit pracovníkům zapojených do komunitního plánování, jak nad
sociálními službami přemýšlí jejich uživatelé, jak je vnímají, hodnotí a interpretují.“
(viz.výzkumná zpráva 2007, str. 43)
1

Výzkum je přiložen v příloze tohoto dodatku.
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Dílčí závěry z výzkumu, týkající se jednotlivých skupin uživatelů sociálních služeb, které
jsou zajímavé či dokonce společné pro všechny zkoumané skupiny. Výzkumníci je uvedli
v podobě doporučení pro další diskuse v rámci komunitního plánování.


Ne všichni senioři se chtějí podílet na kolektivních akcích. Část z nich preferuje
vlastní výběr aktivit a dbá na zachování individuálnosti svých voleb. Potřebují
k dispozici nabídku aktivit, z nichž si budou sami vybírat na základě vlastního uvážení.
Tyto aktivity nemusí mít vůbec žádnou vazbu na zařízení sociálních služeb. Potřebují
mít o aktivitách v okolí dobrý a nezprostředkovaný přehled.



Kapacita zařízení pro seniory nedostačuje. Lze ji do jisté míry vyvážit podporou
příspěvků na péči, ale zájem o zařízení bude trvale velký. Senioři z venkova mají čím
dál tím menší šanci, že se dostanou do zařízení ve městě.



Významné je naplnění potřeby respektu soukromí. Personál zařízení pro seniory by
měl otázce rovnováhy mezi soukromím a veřejným životem v zařízení věnovat
patřičnou pozornost.



Při výstavbě či rozhodování o umístění zařízení pro seniory je nezbytné brát
v úvahu kvalitu okolního prostředí (chodníky, umístění v kopci, možnost procházek,
zeleň). Zařízení by měla údržbě a správě okolí věnovat velkou pozornost.



Senioři zvažují výhody a nevýhody při rozhodování o umístění do zařízení
sociálních služeb. Svou roli sehrává rodina a také přepočítávání finančních prostředků.
Senioři by měli mít při svém rozhodování přístup k informacím o výhodách i
nevýhodách toho, jestli zůstanou doma, či zvolí některé zařízení sociálních služeb.



Senioři na venkově mají velmi omezený přístup k sociálním službám, mají
neúplnou či žádnou představu o nabídce služeb mimo pečovatelskou službu.



Zdá se, že pečovatelská služba poskytuje seniorům různě kvalitní servis. Má
monopolní postavení, tudíž by měla být pod intenzivnějším dohledem v oblasti kvality
služeb.



Senioři vyžadují v oblasti služeb pravidelnost. Poskytovatelé by měli dbát na
vypracování pevného rozvrhu a na jeho dodržování (v rámci možností).



Neřešeným problémem je péče o majetek a pomoc při údržbě zahrady či domu.
V této oblasti vidíme možnost pro zapojení dobrovolnické služby.
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Senioři – muži mohou mít potíže při přijímání péče ze strany žen pečovatelek.
V některých případech by bylo vhodné mírnit feminizaci této služby a zapojit i muže.



Senioři by měli být informováni o stavu a průběhu vyřizování osobních záležitostí,
pokud je svěří pečovateli či pečovatelce.



Senioři kladou důraz na dohodu ohledně rozsahu a průběhu poskytování péče.
Dále na kvalitu vzájemného vztahu, zmiňují se o důvěře.



Zcela nedostatečně jsou v některých malých obcích zajišťovány zdravotnické
služby. Pro mnohé seniory jsou tyto služby nedostupné.



Možnosti aktivizace seniorů a jejich účasti na aktivitách obecně podmiňuje
nedostatek nabídky kulturních a jiných programů v malých obcích.



Obce musí sehrávat významnou roli při zajišťování sociálních služeb pro
občany svých obcí. Postoje obcí je potřeba měnit – pomoci jim v oblasti financí,
informování o službách a rozvoji spolupráce (např. při vyhledávání opuštěných
seniorů). Důležitá je spolupráce sociálních služeb s obcí, zájem obce o problémy
zařízení či uživatelů služeb a hledání prostoru pro vzájemnou spolupráci.



Poskytovatelé sociálních služeb by měli v terénu aktivně vyhledávat izolované a
opuštění seniory.



Lze zvažovat zapojení uživatelů sociálních služeb do veřejně prospěšných
prací, tím podpořit jejich užitečnost.



Nedostatkem v oblasti sociálních služeb je malé využívání osob se znalostí
místních podmínek a zapojování dobrovolníků do pomoci v oblasti sociálních služeb.



Systém chráněného bydlení v regionu nedostačuje.



Sociální služby jsou koncentrované do měst. Přístup k nim mají klienti, kteří
jsou schopní a ochotní za nimi dojíždět.



Rodiče uživatelů sociálních služeb by měli být co nejvíce zapojováni do
života a činnosti zařízení. Také by měla být cíleně zvyšována jejich
informovanost.



Pokud je to možné, měla by podpora směřovat k přípravě mentálně
postižených na běžný život (chráněné dílny) a směřovat je k samostatnějším formám
uplatnění např. na trhu práce. Je potřeba hledat formy podpory návratu do běžného
života. Např. nejdříve rozvojem aktivit uvnitř zařízení, potom i mimo ně.
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Někteří zdravotně postižení mají zájem studovat, naráží ale na nedostatek
možností ve vzdělávání, případně pak na problémy s dojížděním do větších
vzdáleností.



Prostředí měst a vesnic není zdravotně postiženým přizpůsobeno. Při pohybu
naráží na množství překážek a bariér, které zdraví lidé neregistrují. Zdravotně
postižení by měli být integrováni do různých komisí města, strategického
plánování, komunitního plánování, aby mohli na své problémy upozornit ostatní.
Podpořena by měla být bezbariérovost a poskytování uzpůsobených informací.



Zdravotně postižení upozorňují na neporozumění jejich problémů ze strany
společnosti. V tomto ohledu by mohla být podpořena osvětová kampaň pro veřejnost.



Objevují se připomínky k časovému rozpětí při poskytování služeb. Sociální služby
nejsou uzpůsobeny potřebám uživatelů. Někteří by rádi využili nějaké nonstop
formy pomoci na telefonu a to pro případ vyřešení akutního problému.



Doporučujeme prověřit a zajistit větší zastoupení uživatelů služeb v procesu
komunitního plánování. Bylo by vhodné ventilovat v procesu některé protinázory.
Komunitní plán k tomu poskytuje dobrou příležitost.



Nedostatky uživatelé nalézají na úřadech. Chodí na ně již „připraveni“( (tj. zjišťují si
informace z různých zdrojů předem, aby byli schopni s úředníkem komunikovat a
uplatnit v komunikaci své nároky), jsou skeptičtí vůči tomu, že by zde mohli získat
ucelené informace. Nemají zcela jasno o svých možnostech, právech a podmínkách
poskytování služeb. Mají pocit, že jim více škodí než pomáhají. Neposkytují informace,
z jejich perspektivy se jich spíše chtějí rychle zbavit.



Lékař je osoba, od níž uživatelé rovněž očekávají nestranné informace o službách.
Uživatelé služeb od nich často informace získávají nebo alespoň očekávají. Lékař
může být významným informátorem o nabídce sociálních služeb, prostor
ordinace či čekárny může být využit k šíření či zpřístupnění informací o
sociálních službách.



Uživatelé se potřebují setkávat s osobami, které se ocitly ve stejné situaci.
Měla by být podpořena možnost organizování a sdružování (forma projektů).



Uživatelé zmiňovali, že o jejich potřeby se společnost a její reprezentanti
nezajímají. Patří sem nezájem starostů, rady měst a odborů. Objevuje se
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doporučení těm, kteří se o region starají, aby si vyzkoušeli situaci klientů na vlastní
kůži. Domníváme se, že tento návrh by mohl být součástí širší kampaně oslovující
reprezentanty obcí.


Aktivity,

zejména

volnočasové,

nejsou

podle

některých

uživatelů

veřejně

podporovány a na rozdíl od jiných se nikam neposunují a nerozvíjejí. Děti a mládež na
toto doplácí nejvíce.


Uživatelé řeší problémy s bydlením. Bydlení je pro finanční náročnost nedostupné,
případně jsou vytvářeny další bariéry v přístupu k němu. Nejsou dostupné informace
o sociálních bytech a koneckonců ani sociální byty. Obce o nabídce těchto bytů
podle uživatelů neinformují.



Ženám bez přístřeší nejsou poskytovány žádné ubytovací služby.



Uživatelé služeb poukazují na nízkou informovanost o službách pro ženy,
chybí jim místo, kde by mohly získat základní informace a rychle se ve své
situaci zorientovaly. Kapacita zařízení sociálních služeb pro ženy je z pohledu
uživatelek malá, převyšuje skutečný zájem.



Bezdomovci trpí nedostatky v oblasti poskytování zdravotní péče, přetrvávají u nich
zdravotní problémy, které by se měly řešit. rozhovorů vyplynulo, že bezdomovci řeší
řadu zdravotních potíží, přičemž vnímají bariéry v přístupu ke zdravotní péči (nejsou
chtění). Ne všichni bezdomovci se rozhodnou vyhledat pomoc v azylovém domě a
podělit se o své problémy.

Z výše uvedeného vyplývá, že sociální služby jsou v obcích poskytovány v
omezeném či vůbec žádném rozsahu.
V obcích jsou také potenciální uživatelé, kteří jsou izolovaní a mimo pomoc veškerých
podpůrných sociálních sítí.
Dvě základní potřeby cílových skupin:
ve městě - potřeba zkvalitnění stávajících služeb ve prospěch uživatelů
ve spádových obcích - informovanost a přístup k sociálním a zdravotním službám
v základním rozsahu
Po srovnání výstupů sociologického výzkumu s výstupy KPSS, jsme došli k závěru, že
potřeby uživatelů sociálních služeb, které jsme zjišťovaly v rámci dotazníkového šetření
a práce ve skupinách a poznatky výzkumníků, spolu z velké části korespondují.
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I když se obce do komunitního plánování příliš nezapojily, z rozhovorů s obyvateli obcí
a také s poskytovateli nám vyplývalo, že starostové nemají o sociální služby pro své
obyvatele zájem. To je také zřejmé ve výzkumu. Proto je potřebné apelovat na
představitele obcí a vyvolat v nich zájem o tuto problematiku.

4. Popis priorit města Znojma v poskytování sociálních
služeb v období 2007 - 2010
Viz. KPSS str. 60 - 86
Jednotlivé priority a opatření jsou zpracovány v KPSS Znojmo.
Prioritním záměrem je udržet stávající služby, které se na území Znojemska nacházejí.
Zajistit jejich finanční podporu a další rozvoj.
V pokračujícím období komunitního plánování se budou pracovní skupiny zabývat
jednotlivými prioritami a hledat možnosti jejich realizace.
Největší hrozbou, jak je v KPSS uvedeno, je nedostatek financí, a také nezájem
poskytovatelů, zadavatelů, obcí apod. se na realizaci priorit podílet.

5. Návrh způsobu zajištění priorit v poskytování sociálních
služeb
Viz. KPSS str. 65 - 86
Jelikož bylo velice obtížné zjistit kdo by dané priority realizoval a financoval, shodli jsme
se v organizační skupině, že na prioritách budeme procovat v období 2007/2008.
Snahou bude přesvědčit zástupce Města Znojma a spádových obcí, aby realizaci
výstupů KPSS podporovali a finančně na ně přispěli.
Úkolem bude zapojit poskytovatele sociálních služeb, kteří by napsaly projekty na
výstupy KPSS.
Priority budou zajišťovány především prostřednictvím členů KPSS, kteří budou mít
za úkol hledat způsoby jejich realizace.
Poskytovatelé sociálních služeb - viz. KPSS str. 26 - 29
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Poskytovatelé a jejich kapacity dle registrací poskytovatelů sociálních služeb k 25.9.2007
OBLAST SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
typ služby §

§ 37 sociální
poradenství

§ 37 sociální
poradenství

název
poskytovatele

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

název
služby

cílová skupina

kapcita

Poradna pro
rodinu a
mezilidské
vztahy

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené, společensky
nežádoucími jevy, oběti domácího
násilí, osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových
látkách, osoby se zdravotním
postižením, osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy,
rodiny s dítětem/dětmi

počet klientů - 2,
počet intervencí - 2
(30 min. jednání),
roční kapacita 250
klientů, roční počet
intervení 514

Diecézní charita Brno

oběti domácího násilí, oběti
obchodu s lidmi, osoby bez
přístřeší, osoby komerčně
Centrum
zneužívané, osoby v krizi, osoby,
poradenství a
které vedou rizikový způsob života
pomoci
nebo jsou tímto způsobem života
Znojmo
ohroženy, pachatelé trestné
činnosti, rodiny s dítětem/dětmi,
senioři

Svaz tělesně
postižených v České
republice, o.s.

Svaz tělesně
postižených v
České
republice, o.s.

TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

TyfloCentrum
osoby s kombinovaným postižením,
Brno,
osoby se zrakovým postižením,
počet klientů - 50
pracoviště
senioři
Znojmo

počet klientů - 310,
počet intervencí 650 (30 min.
jednání)

osoby s tělesným postižením,osoby
roční kapacita - 210
se sluchovým postižením, osoby se
klientů, okamžitá
zdravotním postižením, osoby se
služba 2 klienti
zrakovým postižením, senioři

OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE
typ služby §

název
poskytovatele

název
služby/zařízení

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

Domov pro
seniory Znojmo

Domov důchodců
Božice, p.o.
§ 49 domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Hostim, p.o.
Domov pro seniory
Jevišovice, p.o.
Domov pro seniory
Plaveč, p.o.

cílová skupina
osoby s tělesným postižením,
osoby se zdravotním postižením,
senioři

Domov důchodců
senioři
Božice, p.o.
Domov pro
seniory Hostim,
p.o.
Domov pro
seniory
Jevišovice, p.o.
Domov pro
seniory Plaveč,
p.o.

počet klientů - 42
počet lůžek - 42
počet klientů - 60
počet lůžek - 60

senioři

počet klientů - 25
počet lůžek - 25

senioři

počet klientů - 81
počet lůžek - 81

osoby se zdravotním postižením,
senioři

počet klientů - 48
počet lůžek - 48
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770

§ 46 denní
stacionáře

§ 44
odlehčovací
služby

Diecézní charita
Brno

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

§ 40
pečovatelská
služba

Diecézní charita
Brno

§ 42
průvodcovské
a
předčitatelské
služby

§ 45 centra
denních
služeb

TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

Denní stacionář
sv. Damiána
Znojmo

osoby s kombinovaným
postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným
postižením, osoby se sluchovým
postižením, osoby se zrakovým
postižením

oběti domácího násilí,osoby s
chronickým onemocněním,osoby s
jiným zdravotním postižením,
osoby s kombinovaným
Domovinka postižením, osoby s tělesným
přechodné pobyty
postižením, osoby se sluchovým
postižením, osoby se zdravotním
postižením, osoby se zrakovým
postižením, osoby v krizi, senioři
osoby s chronickým duševním
onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním
postižením
osoby s kombinovaným
Pečovatelská
postižením
služba
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
osoby s chronickým duševním
onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním
postižením
osoby s kombinovaným
Charitní
postižením
pečovatelská
osoby s mentálním postižením
služba Znojmo
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
TyfloCentrum
Brno, pracoviště
Znojmo

Denní centrum
pro seniory

osoby s kombinovaným
postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

počet klientů - 5
počet lůžek - 5

počet klientů 1130

počet klientů - 90

počet klientů - 50

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním
postižením
počet klientů - 15
osoby s kombinovaným, tělesným,
sluchovým, zdravotním, zrakovým
postižením, senioři
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počet klientů - 22

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770
§ 48 domovy
pro osoby se
zdravotním
postižením

§ 50 domovy
se zvláštním
režimem

§ 39 osobní
asistence

Zámek Břežany,
příspěvková
organizace

Zámek Břežany

osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením

Domov pro
seniory Znojmo Centrum sociálních
osoby s chronickým duševním
oddělení domova
služeb Znojmo, p.o.
onemocněnímsenioři
se zvláštním
režimem
osoby s chronickým duševním
Domov důchodců Domov důchodců
onemocněním
Božice, p.o.
Božice, p.o.
senioři
Domov pro
Domov pro seniory
seniory Hostim, senioři
Hostim, p.o.
p.o.
Domov pro
Domov pro seniory
osoby s chronickým duševním
seniory
Jevišovice, p.o.
onemocněním
Jevišovice, p.o.
osoby s chronickým duševním
Domov pro
Domov pro seniory
onemocněním
seniory Plaveč,
Plaveč, p.o.
osoby se zdravotním postižením
p.o.
senioři

počet klientů - 170
počet lůžek - 170

počet klientů - 43
počet lůžek - 43
počet klientů - 50
počet lůžek - 50
počet klientů - 50
počet lůžek - 50
počet klientů - 54
počet lůžek - 54
počet klientů - 42
počet lůžek - 42

Emin zámek, p.o.
Hrušovany nad
Jevišovkou

osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách
Emin zámek, p.o.
osoby s chronickým duševním
Hrušovany nad
onemocněním
Jevišovkou
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením

počet klientů - 60
počet lůžek - 60

Diecézní charita
Brno

osoby s jiným zdravotním
postižením
osoby s kombinovaným
Osobní asistence postižením
Znojmo
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením

počet klientů - 25

OBLAST SOCIÁLNÍ PREVENCE
typ služby §
§ 67 sociálně
terapeutické
dílny

§ 70 sociální
rehabilitace

název
poskytovatele

název
služby/zařízení

Diecézní charita
Brno

Chráněná dílna
sv. Kláry Znojmo

Diecézní charita
Brno

Sociální
rehabilitace
Znojmo

cílová skupina
osoby s chronickým duševním
onemocněním

počet klientů - 30

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením

počet klientů - 12
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kapcita

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770

§ 63
noclehárny

§ 66 Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

§ 57 azylové
domy

oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
etnické menšiny

Centrum
sociálních
služeb Znojmo,
p.o.

Noclehárna azylový dům pro
muže

Centrum
sociálních
služeb Znojmo,
p.o.

Sociálně
osoby se zdravotním postižením
aktivizační služba senioři

počet klientů - 20

Svaz tělesně
postižených v
České republice,
o.s.

Svaz tělesně
postižených v
České republice,
o.s.

osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

počet klientů - 570

TyfloCentrum
Brno, o.p.s.

TyfloCentrum
Brno, pracoviště
Znojmo

osoby s kombinovaným postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

počet klientů - 50

Centrum
sociálních
služeb Znojmo,
p.o.

Azylový dům pro
muže

osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách

počet klientů - 24
počet lůžek - 24

Diecézní charita
Brno

oběti domácího násilí
Domov pro matky osoby bez přístřeší
v tísni Znojmo
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
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počet klientů - 5
počet lůžek - 5

počet klientů - 75
počet lůžek - 14

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770
Udržitelnost sociálních služeb - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAPACITY
sociální
poradenství
DĚTI A MLÁDEŽ VE VĚKU
OD 6 DO 26 LET, HROŽENÁ
SPOLEČ. NEŽÁD. JEVY
DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
ETNICKÉ MENŠINY
OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
OSOBY OHROŽENÉ
ZÁVISLOSTÍ,ZÁVISLÉ NA
NÁV. LÁTKÁCH
OSOBY V KRIZI - rodiny,
matky s dětmi

zachovat

§39 osobní
asistence, §40
pečovatelská
služba
§ 50 domovy se
zvláštním režimem

zachovat

§42 průvodcovské a
předčitatelské
služby
§ 50 domovy se
zvláštním režimem
§45 centrum
denních služeb

OSOBY S MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
OSOBY SE ZRAKOVÝM
POSTIŽENÍM

sociální prevence

místo (obec)

Odůvodnění

Znojmo

KPSS str. 70

Znojmo

KPSS str. 57 - 59

zachovat

OSOBY S KOMBINOVANÝM
POSTIŽENÍM

OSOBY S TĚLESNÝM
POSTIŽENÍM
OSOBY SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM

sociální péče

§ 70 sociální
rehabilitace

§66 sociálně
aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postižením
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Znojmo,
spádová
oblast

Znojmo,
spádová
oblast

§42 - nová služba předpokládaná kapacita je
50 klientů
§ 66 - nová služba předpokládaná kapacita je
590 klientů - celkem i se
skupinou seniorů

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770

SENIOŘI

§42 průvodcovské a
předčitatelské
služby

Znojmo,
spádová
oblast

§ 50 domovy se
zvláštním režimem

spádová
oblast

§45 centrum
denních služeb

§66 sociálně
aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postižením

Znojmo

KPSS str. 36 - 37, 79

Navýšení kapacity sociálních služeb - NAVÝŠENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O %
sociálního
poradenství

sociální péče

sociální prevence

DĚTI A MLÁDEŽ VE VĚKU
OD 6 DO
26,OHROŽ.SPOLEČ.NEŽ.
JEVY
DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

5%

OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

5%

§57 azylové domy 15%

10%

§ 63 noclehárny - 50%

ETNICKÉ MENŠINY
OSOBY OHROŽENÉ
ZÁVISLOSTÍ, ZÁVISLÉ NA
NÁV.LÁTKÁCH

§ 50 domovy se
zvláštním režimem
30%

OSOBY V KRIZI - rodiny,
matky s dětmi

Znojmo
spádová
oblast

§69 terénní programy 100%

Znojmo +
spádová
oblast

§ 57 azylové domy 100%

Znojmo
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Obec

Odůvodnění

KPSS - str. 57 - 59, 82
pouze zařízení v Hrušovanech
nad Jevišovkou o kapacitě 60
klientů, která je plně obsazena
v současné době se buduje
zařízení s potřebnou kapacitou,
které bude otevřeno začátkem
roku 2008

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770
OSOBY S
KOMBINOVANÝM
POSTIŽENÍM
OSOBY S MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM
OSOBY S TĚLESNÝM
POSTIŽENÍM
OSOBY SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
OSOBY SE ZRAKOVÝM
POSTIŽENÍM

SENIOŘI

§67 sociálně
§ 46 denní stacionář
terapeutické dílny - navýšení o 5
navýšení o 5 uživatelů

Znojmo

KPSS - str. 46, pouze osob s
mentálním postižením je zde
přibližně 2500, kapacita
stávajícího stacionáře při Oblastní
charitě Znojmo je 22 klientů
KPSS - str.75, 77 - 78

§40 pečovatelská
služba - 10%
§39 osobní
asistence - 20%

20%

§ 49 domov pro
seniory - o 50 lůžek
§ 50 - domov se
zvláštním režimem o 50 lůžek
§ 44 - odlehčovací
služby - 100%
§ 40 pečovatelská
služba - 15%
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§39 - osobní asistence je
spádová
oblast města poskytována také osobám s
mentálním a kombinovaným
Znojma
postižením - navýšení je bráno
celkem i za tyto skupiny
Znojmo
Znojmo

KPSS - str. 34 - 37, 80 (také
cílová skupina osoby se
zdravotním postižením)

Znojmo
spádová
oblast města KPSS - str. 75, 77 - 78
Znojma

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770
SOCIÁLNÍ SLUŽBY KTERÉ DOSUD NEEXISTUJÍ
soc.
poradenství

soc.péče

soc.prevence
§62 + §65
nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež +
sociálně aktivizační
služba

DĚTI A MLÁDEŽ VE VĚKU OD
6 DO 26 OHROŽ.SPOLEČ.
NEŽ. JEVY
DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Místo
(obec)

Odůvodnění

Znojmo

KPSS - str. 68

§60 krizová pomoc - 5
lůžek

ETNICKÉ MENŠINY

§64 služby následné
péče, §68 terapeutické
komunity 15 klientů,
§64 služby následné
péče 20 klientů

OSOBY OHROŽENÉ
ZÁVISLOSTÍ NEBO ZÁVISLÉ
NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
OSOBY V KRIZI - rodiny,
matky s dětmi
OSOBY S KOMBINOVANÝM
POSTIŽENÍM

chráněné bydlení, 8
uživatelů týdenní
stacionář, 8 uživatelů
odlehčovací služby, 5
uživatelů

OSOBY S MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM
OSOBY S TĚLES.POST.
OSOBY SE SLUCH. POST.
OSOBY SE ZDRAV.POST.
OSOBY SE ZRAK. POST.
SENIOŘI
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KPSS - str. 57 - 59, 82
Znojmo,
spádové Potřeba těchto služeb vzešla
obce po ukončení 1. komunitního
plánování. Oblast této cílové
skupiny bude opětovně
mapována.

Znojmo

KPSS str. 52 - 55, 83-85

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770

6. Ekonomická

analýza

priorit

a

způsob

zajištění

financování sociálních služeb na plánovací období
V následujícím období je nutné udržet v regionu Znojmo stávající
sociální služby, případně pozvolna navyšovat kapacity v zařízeních kde
kapacita nedostačuje.
Zapotřebí bude apelovat na spádové obce Znojma, aby se zapojily do plánování rozvoje
sociálních služeb ve větší míře a podíleli se na zajištění potřebných služeb pro své
občany.

Seznam priorit a opatření na období let 2007-2010
Společné priority pro všechny slupiny
Dané dvě priority se objevily ve všech pracovních skupinách a také v dotazníkovém
šetření byly hojně zastoupeny.
1. zajištění systému plánování a hodnocení sociálních služeb v regionu Znojmo
1.1. pokračování plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování
2. zvýšení informovanosti o službách a zajištění odborného poradenství
2.1. zřízení občanské poradny.
Pracovní skupina „Senioři“
1. Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí
1.1. zvýšení dostupnosti pečovatelské služby ve spádové oblasti města Znojma
1.2. vznik sociálně aktivizační služby pro seniory
2. zvýšení kapacity služeb a zařízení pro seniory
2.1. výstavba domova pro seniory ve městě Znojmě
2.2. navýšení kapacity dietní kuchyně pro seniory.
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770
Pracovní skupina „ osoby se zdravotním postižením“
1. zvyšování kvalitní úrovně života osob se zdravotním postižením
1.1. odstraňování architektonických bariér
1.2. zřízení bezbariérového svozu
2. sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením
2.1. zřízení denního centra s rehabilitačním programem
Pracovní skupina „ osoby s mentálním postižením“
1. Zajištění návaznosti sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením
1.1. vybudování chráněného bydlení
2. Iniciace vzniku centra komplexních služeb pro osoby s mentálním, kombinovaným a
zdravotním postižením
2.1. zřízení rehabilitačního centra
Pracovní skupina „ společensky nepřizpůsobení“
1. posílení kapacity ubytovacích služeb
1.1. přístavba azylového domu pro muže ve Znojmě
2. zabezpečení krizové pomoci pro osoby v nepříznivé sociální situaci
2.1. zřízení denního centra s krizovými lůžky dle §60 zák.108/2006 Sb.
3. zapojení spádových obcí Znojma do řešení problému této cílové skupiny
3.1. navázání komunikace se zastupiteli obcí
Pracovní skupina „ děti, mládež, rodina“
1. zajištění nízkoprahového centra pro děti a mládež ve městě Znojmě
1.1. zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež
1.2. zavedení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65 z.č.108/2006Sb.
2. pomoc osobám v krizi
2.1. modernizace linky naděje
3. prevence kriminality - podpora využití volného času mládeže od 12 let
3.1. vybudování dětských hřišť pro děti od 12 let
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770
Společné priority pro všechny slupiny
Priorita 1.

Zajištění systému plánování a hodnocení sociálních služeb v regionu Znojmo

Zdůvodnění
priority

Cílem priority je především zajištění kvalitního života obyvatel v této oblasti. K tomu je
potřeba neustálého mapování služeb, potřeb a názorů obyvatel dané oblasti.
Aby byl systém SS co nejlepší, vyhovující potřebám obyvatel, poskytovatelům i zadavateli,
je nutné se o tuto oblast neustále zajímat a vnímat názory a potřeby všech.

Opatření 1.1.

Pokračování plánování rozvoje SS metodou komunitního plánování

Plánování formou KPSS na Znojemsku probíhá již od roku 2004, které zajišťuje Centrum
sociálních služeb Znojmo, p.o.. Organizace byla vedením města Znojma pověřena realizací
KPSS.
V současné době je dokument KPSS zpracován na období let 2007-2010. V dokumentu jsou
obsaženy priority, které vzešly ze šetření.
Popis opatření a Dané priority již však nejsou rozpracovány do projektových záměrů a není zde finanční
zdůvodnění
analýza jednotlivých opatření.
Navazující práci v rámci KPSS budou tyto priority rozpracovány spoluprací s pracovními
skupinami a ostatními subjekty.
Cílem je vytvořit takové projektové záměry, které budou moci být realizovatelné.
Druhým cílem je udržení procesu plánování SS, monitorování výstupů a navazující
spolupráce s novými obcemi, organizacemi apod.
Zkvalitnění poskytování sociálních služeb
Zvýšení dostupnosti sociálních služeb
Zapojení obyvatel do procesu plánování
Dopad na
cílovou skupinu Vzájemná komunikace se zadavateli, poskytovali a obyvateli Znojemska
Zájem o problémy svého okolí
Zvýšení informovanosti o sociálních službách
Zajištění financování procesu
Schůzky organizační skupiny a pracovních skupin
Vypracování projektových záměrů
Schůzky s poskytovateli sociálních služeb, obcemi, politickými reprezentanty
Aktivity
Revize, aktualizace, doplnění výzkumů, adresáře poskytovatelů SS
Vytvoření monitorovacího plánu 1.KPSS
Průběžné monitorování 1.KPSS
Vypracování projektu na získání dotací z fondů EU na KPSS
Do 12/2007 - vypracování projektových záměrů priorit v KPSS
Do 12/2007 - projednání v RM,ZM
Leden 2008 - vytvoření monitorovacího týmu
Časový
Do 03/2008 - vytvoření monitorovacího plánu
harmonogram
Od 04/2008 - 09/2010 monitoring
Do 05/2008 - získání dotací na KPSS
09 2007-12/2010 - práce na KPSS dle plánu práce
Centrum sociálních služeb Znojmo,p.o.,
Realizátoři a
partneři
MěÚ Znojmo,
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
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Diecézní charita - oblastní charita Znojmo
Svaz tělesně postižených
Vranov nad Dyjí
Obce ve SO města Znojma
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje
lidské /
materiální /
prostorové

Předpokládané
finanční
náklady

Předpokládané
zdroje
financování

Kritéria
hodnocení

Rizika realizace
opatření

Veřejnost, uživatelé SS, poskytovatelé SS, zadavatelé v regionu Znojmo
Lidské: koordinátorka KPSS, pracovníci OCHZ, STP, pracovní skupiny, organizační
skupina + dobrovolníci
Materiální: kancelář koordinátorky KPSS
Prostorové: kancelář koordinátorky KPSS
Mzdové náklady: 1.1.2008-31.12.2010
1 pracovník - plný úvazek – roční mzdové náklady /vč.odvodů Kč 231.000,-/rok/
3 pracovníci - dohoda o provedení práce -1pracovník 10hod./měs.
- celkem mzdové náklady Kč 87.000,--/rok
5 vedoucích pracovních skupin(dohoda o provedení práce-1vedoucí- 2hod./měs.)
- celkem mzdové náklady Kč 30.000,--/rok
Supervize:2x 2.500,- = 5000,-Kč/rok
Provozní:
Telefonní linky (vč.internetu) Kč 4.000,-/měsíc (od.1.1.2008) rok 2009, 2010 - +20%
Paušál na mob. telefon Kč 1.000,- /měsíc (od.1.1.2008)
Nájem kanceláře+energie: Kč 3.000,-/měsíc (od.1.1.2008) rok 2009, 2010 - +20%
Ostatní náklady: 2008: Kč 150.000,-- 2009: Kč 180.000,-2010: Kč 200.000,-Z toho předpoklad pomoci Města
Celkové náklady
Znojma
2008
599.000,89.850,2009
650.000,98.000,předpoklad 2010
680.000,102.000,Celkem:
1,929.000,289.850,MěÚ Znojmo - 15%
CSS prostřednictvím ROP EU - 85%
KÚ JMK
2008
2009
2010
Město Znojmo ČR, KÚ JMK
89.850,98.000,102.000,Fondy EU - 85%
509.150,552.000,578.000,599.000,650.000,680.000,celkem
Zapojení veřejnosti, obcí , poskytovatelů, politické reprezentace
Realizace priorit a opatření
Vlastní monitoring
Vydání adresáře poskytovatelů SS
Výstupy z RM,ZM
Neposkytnutí financí od MěÚ Znojmo, KÚ JMK
Neúspěch ve výzvě ROP
Malá účast spolupracovníků
Nezájem obcí a politické reprezentace
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Priorita 2.

Zvýšení informovanosti o službách a zajištění odborného poradenství

Zdůvodnění
priority

Cílem priority je především zabezpečení potřebného informování a poradenství osobám,
které se ocitly v nepříznivé situaci nebo potřebují poradit s problémy, které jsou součástí
běžného života.

Opatření 2.1.

Zřízení občanské poradny

Ve Znojmě ani v jeho spádové oblasti nenajdeme místo, kde by občan získal komplexní
informace o sociálních službách, o jednotlivých poskytovatelích, organizacích, sdruženích,
institucích, navazujících službách apod.
Chybí zde také odborné právní poradenství, které by lidem i sociálně slabším, pomohlo
zorientovat se ve svých právech a možnostech.
Ve všech pracovních skupinách, které v procesu KPSS mapovaly potřeby uživatelů
sociálních služeb, v analýze potřeb uživatelů - Very Vision a v dotazníkovém šetřením pro
širokou veřejnost, vyplynula potřeba informovanosti občanů o daných službách. A to tak,
aby veškeré informace z celého spektra sociálních služeb s odkazem na navazující služby,
právní poradenství apod., byly soustředěny do jednoho místa - informačního centra.
Popis opatření a Realizací poradny dojde ke zprůhlednění a zpřehlednění veškerých nabídek sociálních
zdůvodnění
služeb, navazujících organizací a institucí v regionu Znojmo pro občany, kteří hledají služby,
pro laickou i odbornou veřejnost.
Poradna vznikne při Centru sociálních služeb Znojmo, p.o.
Bude poskytována bezplatná, nezávislá, důvěrná a nestranná pomoc, praktické, věcné a
správné informace o tom, jaká má klient práva a povinnosti. K nabídce patří také poskytnutí
kontaktů na pomáhající organizace, doprovázení či pomoc při vyjednávání, pomoc při řešení
sporu formou mediace.
Poradna pomůže hledat řešení v oblasti - bydlení, rodinných a mezilidských vztazích,
sociálních dávek a pomoci, pracovněprávních vztazích, majetkoprávních vztazích, systému
právní ochrany, ochrany spotřebitele, správního řízení a jednání na úřadech.
 získání potřebných informací
 znalost svých práv a povinností
 orientace v tom, na co má daný klient nárok
Dopad na
 znalost na koho se obrátit
cílovou skupinu  pomoc v těžké situaci
 rychlejší a efektivnější řešení problémů - prostřednictvím nabídek vhodného
poskytovatele
 dostupnost také pro sociálně slabé občany z důvodu bezplatnosti poradenství
Získání potřebných informací o zavedení služeb OP
Získání spolupracovníků - právník, dobrovolníci
Získání prostor pro zřízení poradny - materiální vybavení (PC+připojení,tel, nábytek)
Aktivity
Registrace nově vzniklé služby - odborné poradenství
Zajištění personální (1-2 osoby) - právní, sociálně právní vzdělání + praxe
Zajištění spolupráce s KPSS - databáze poskytovatelů SS
Tisk brožur - informace o nových službách poradny, kontakty
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Časový
harmonogram

Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje
lidské /
materiální /
prostorové

Předpokládané
finanční
náklady

Předpokládané
zdroje
financování

Kritéria
hodnocení

Rizika realizace
opatření

2008 - příprava žádosti o dotaci, hledání informací z oblasti OP
2008 - vytvoření seznamu služeb, které se budou poskytovat
2008 (3/4 čtvrtletí) - hledání prostor
2009 (1.čtvrtletí) - výběrové řízení na personál, propagace
2009 (2/3 čtvrtletí) - registrace služby
2009 (4.čtvrtletí) - vybavení prostor
2010 (leden) - plný provoz
01/2011 - závěrečná zpráva za rok 2010
2007 - 2010 hledání možností získání finančních prostředků
MěÚ Znojmo, CSS Znojmo, sponzoři
2010 - 1800 klientů
Lidské: psycholožka poradny pro rodinu a mezilidské vztahy+ sociální pracovnice - práce na
projektu
Prostorové: kancelář Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy (Jarošova 26)
Finanční: převážně zajištěno z dotací MPSV
Z toho předpoklad pomoci
Celkové náklady
Města Znojma
2008
220.000,- Kč
204.000,- Kč
2009
381.000,-Kč
215.000,- Kč
předpoklad 2010
948.750,- Kč
252.000,-Kč
Celkem
1,549.750,- Kč
671.000,- Kč
Mzdové náklady: roční náklady na personál v roce 2010
Psycholožka = 366 000,- Kč/rok
Sociální pracovnice = 225 000,- Kč/rok
1* právník - dohoda o provedení práce - 12 hod./měsíc(9600,- Kč/1právník/měsíc) - rok
2010 celkem = 115.200,-Kč
Celkem za rok 2010 pro 3 pracovníky = 706.200,- Kč
Provozní náklady (2008-2010) = 693.550,- Kč
Materiální náklady(rok 2009): jednorázové náklady na vybavení poradny:
(3*PC+příslušenství), nábytek, kancelářské potřeby = 150.000,- Kč
Náklady na opatření celkem (rok 2008-2009) = 1,549.750,- Kč
MěÚ Znojmo, EU, JMK, MPSV, sponzorské dary
-seznam služeb, které se budou poskytovat
- získání vhodných prostor
- personální zajištění
- registrace služby
- počet klientů za rok
- zpětná vazba od klientů
- závěrečná zpráva za rok 2010
Nezískání finančních prostředků zřízení služby
Nezájem klientů o pomoc
Nezískání právního pracovníka
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Pracovní skupina „Senioři“
Priorita 1.

Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí

Zdůvodnění
priority

Priorita se opírá o zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, standardy kvality sociálních
služeb a koncepci transformace pobytových sociálních služeb poskytovaných v přirozeném
prostředí uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti.
Hlavním cílem priority je zabezpečit setrvání seniorů v přirozeném prostředí.
Tohoto cíle bude dosaženo rozvojem terénních a ambulantních sociálních služeb nejen ve
městě Znojmě, ale také ve spádové oblasti Znojma.
Podpora rozšiřování terénních a ambulantních služeb by měla přispět k uvolňování kapacity
pobytových služeb pro ty nejpotřebnější.

Opatření 1.1.

Zvýšení dostupnosti pečovatelské služby ve SO města Znojma

Pečovatelskou službu ve městě Znojmě zajišťuje Centrum sociálních služeb Znojmo,p.o. a
Oblastní charita Znojmo.
Pečovatelská služba ve spádových obcích je hůře zajišťována. Hlavním důvodem je
rozlehlost spádové oblasti města Znojma a tím ztížená doprava pracovnic do daných lokalit.
Daného cíle bude dosaženo navýšením pečovatelské služby v průměru o dva celé pracovní
úvazky u Centra sociálních služeb Znojmo,p.o.. Poměrnou částí budou navýšeny také
provozní finanční prostředky.
Popis opatření a Aby bylo možné službu zajistit ve spádové oblasti, budou přijati kvalifikovaní pracovníci,
zdůvodnění
kteří mají řidičský průkaz a potvrzení o odborné způsobilosti řidičů, dle §103 zákoníku práce
č.262/2006Sb. a tito budou zajišťovat službu ve spádových obcích města Znojma.
Dalším předpokladem pro poskytování pečovatelské služby ve spádové oblasti je nákup
jednoho motorového vozidla, kterým budou pracovníci ke klientům dojíždět.
Pro zajištění této služby v obcích, bude navázána spolupráce s obecními úřady a bude s nimi
sepsána smlouva o zajištění pečovatelské služby dle § 94, zákona 108/2006Sb.
V případě potřeby většího počtu pracovnic budou osloveni další poskytovatelé sociálních
služeb, jenž v regionu pečovatelskou službu poskytují.
 uspokojení většího počtu zájemců o službu
Dopad na
 zvýšení kvality služeb pečovatelské služby
cílovou skupinu
 uspokojení poptávky uživatelů o poskytování služby ve spádových obcích
 příprava organizace na rozšíření služby (jednání, tvorba rozpočtu)
 uzavření smluv s obcemi, kde se bude služba poskytovat
 nákup motorového vozidla a potřebného vybavení pro poskytování terénní služby
 příjem nových kvalifikovaných pracovníků a jejich zaškolení
Aktivity
 cílená propagace v daných obcích
 příprava organizačního plánu, předpisů
 poskytování pečovatelské služby klientům
 monitorování projektu
2007/2008 – přípravná fáze
2008 - oslovení obecních úřadů - sepsání smluv s obecními úřady
Časový
harmonogram
žádost o dotaci
nákup motorového vozidla, nákup vybavení
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Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje
lidské/
materiální/
prostorové

11/2008 - příjem pracovníků, zaškolení
2009 - provoz služby
2010 - závěrečné vyhodnocení
Centrum sociálních služeb Znojmo,p.o.
Město Znojmo
Obce ve spádové oblasti Znojma
20 – 50 klientů
Pracovníci a materiální vybavení Centra sociálních služeb Znojmo,p.o.
Pracovníci a materiální vybavení Oblastní charity Znojmo
„know-how“ organizací v oblasti poskytování pečovatelské služby
Mzdové náklady/2 pracovnice/11-12/2008 - 66.000,-Kč
Mzdové náklady/2 pracovnice = 400.000,- Kč/rok
Nákup motorového vozidla = 250.000,- Kč
Náklady na provoz = 70.000,- Kč

Finanční
náklady

Předpokládané
zdroje
financování
Kritéria
hodnocení

Rizika realizace
opatření

2008

Celkové náklady
316.000,- Kč

2009

470.000,- Kč

předpoklad 2010
500.000,- Kč
 platby klientů = 30%
 obecní úřady příslušných obcí = 20%
 dotace Jihomoravského kraje, MPSV = 50%
 Počet uzavřených smluv s obcemi
 Počet klientů
 Počet návštěv u uživatele v jednotlivých obcích/pečovatel/měsíc
 Náklady (provozní osobní)
 Počet neuspokojených žadatelů o službu
 Nezájem obecních úřadu o poskytování pečovatelské služby v jejich obci
 Nedostatek finančních prostředků
 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
 Špatná organizace personálu

Priorita 1.a.

Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí Vranov nad Dyjí

Zdůvodnění
priority

S přibývajícím počtem seniorů vyššího věku roste nutnost terénní i ambulantní pečovatelské
služby ve Vranově nad Dyjí a okolí.

Opatření 1.1.a.

Dostupnost pečovatelské služby ve Vranově nad Dyjí

Popis opatření a
zdůvodnění

Dostupnost peč. služby také ve Vranově nad Dyjí, kde je přes 170 důchodců, z toho 37 ve
věku 80 – 97 roků.
Ke standardnímu zajištění služby ve Vranově nad Dyjí zajistit 2 pracovníky, kteří budou
řádně proškoleni a současně budou vlastnit řidičský průkaz. Spolupráce s Centrem sociálních
služeb Znojmo, p.o. a ÚM Vranov n/Dyjí sepsáním smlouvy o zajištění sociálních služeb,
dle §94, zákona 108/ 2006 Sb.
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Dopad na cílovou Uspokojení poptávky uživatelů o poskytování služby ve Vranově nad Dyjí
skupinu
Zlepšení zdravotního stavu, zajištění pokojného stáří
Aktivity
Časový
harmonogram
Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje lidské
/materiální/
prostorové
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané
zdroje
financování
Kritéria
hodnocení
Rizika realizace
opatření

Opatření 1.2.

Přijetí a proškolení dobrovolných pracovníků v soc. službách /ÚP/
Nákup motorového vozidla
Uzavření smlouvy mezi ÚM a CSS, propagace projektu
2007 – přípravná fáze
2008 – proškolení pracovníků, nákup materiálu, uzavření smlouvy, žádost o dotace
2009 – zahájení poskytování sociální služby
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
ÚM Vranov nad Dyjí
Oblastní charita Znojmo
Městský úřad Znojmo
20 - 30
Vyškolení pracovníci, materiální vybavení ve spolupráci s CSS, Charitou
Prostory v místní knihovně /po provedení rekonstrukce/
Viz priorita 1. - opatření 1.1.
Klient = 30 %
ÚM Vranov n/Dyjí = 20 %
dotace Jm. kraje, MPSV = 50 %
Počet klientů využívajících těchto služeb
Počet návštěv u klienta za období kalendářního měsíce
Zpětné vazby od klientů
Nedostatek finančních prostředků, možné zneužití příspěvku na péči opatrovníkem nebo
rodinnými příslušníky, nedostatek kvalifikovaných pracovníků
Nezájem Městyse Vranov nad Dyjí o uzavření smlouvy s CSS Znojmo, o poskytování
sociálních služeb
Vznik sociálně aktivizační služby pro seniory

V současné době probíhá aktivizace seniorů v rámci činnosti Klubu seniorů. V rámci Klubu
seniorů jsou za přispění Města Znojma a samotných seniorů organizovány poznávací zájezdy,
divadla v místě bydliště a kraje, taneční zábavy, pravidelné cvičení, přednášky, stolní hry,
práce na počítači, bohoslužby, vyjížďky na koních a mnoho dalších aktivit.
Senioři se sami aktivizují v rámci těchto akcí, ale i přesto tyto aktivity nenahradí odbornou
aktivizaci seniorů za přispění odborné pracovnice.
Popis opatření a Zákon č.108/2006 Sb. umožňuje zřízení sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdůvodnění
zdravotním postižením dle § 66 tohoto zákona.
Dle §72 zákona č.108/2006 Sb. jsou sociálně aktivizační služby poskytovány bez úhrady. Je
mnoho seniorů, kteří si z finančních důvodů placené kurzy, výlety a jiné aktivizace pro ně
určené nemohou dovolit. Poptávka po aktivizačních a mimo jiné také neplacených službách
byla zmapována také při šetření mezi seniory, které bylo v rámci komunitního plánování
uskutečněno.
Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením nabídne těmto
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Dopad na
cílovou skupinu

Aktivity

Časový
harmonogram

Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje
lidské /
materiální /

osobám, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, a to prostřednictvím
zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Klient bude moci v rámci této služby
využití volný času formou společenských her, rehabilitačního cvičení v zájmu uchování
soběstačnosti. Umožněno bude vybrat si druh právě nabízené volnočasové, zájmové nebo
vzdělávací aktivity. Klient se zapojí dle jeho možností a schopností do výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti.
Součástí této služby bude poskytování sociálně terapeutických činností, které vedou k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, jež podporují sociální
začleňování osob. V případě zájmu klienta bude nabízena pomoc při uplatňování práv a
oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.
Protože potřeba této služby vzešla z komunitního plánování sociálních služeb bude podpořena
také Městem Znojmem.
Zřízení služby zajistí Centrum sociálních služeb Znojmo,p.o.
Schopnost zvládat alespoň část úkonů povede ke zlepšování psychického stavu cílové
skupiny.
Sociální začlenění osob do společnosti
 registrace služby
 oslovení sociální pracovnice
 přijetí sociální pracovnice
 zapojení 2 pečovatelek
 vytvoření plánu práce, harmonogramu aktivit a metodiky práce s klienty
 propagace
 poskytování služby od 9:00-16:00
 monitoring, hodnocení, zpětné vazby od klientů
září 2007 - registrace služby
do prosince 2007 - oslovení sociální pracovnice, výběr 2 pečovatelek
leden 2008 - vytvoření plánu práce
- přijetí sociální pracovnice
- zapojení 2 pečovatelek
- propagace
od 1.1.2008 - poskytování služby - po-pá: 9:00-16:00
červen 2008, 2009, 2010 - zpětná vazba od klientů
prosinec 2008, 2009, 2010 - zpětná vazba od klientů
- roční vyhodnocení
rok 2008, 2009, 2010 - průběžný monitoring - 4 x za rok
prosinec 2008 - vytvoření plánu práce a aktivit na rok 2009
prosinec 2009 - vytvoření plánu práce a aktivit na rok 2010
prosinec 2010 - vytvoření plánu práce a aktivit na rok 2011
leden 2011 - závěrečné vyhodnocení poskytování služby za 3 roky
Centrum sociálních služeb Znojmo,p.o.
Městský úřad Znojmo
Svaz tělesně postižených, Kluby seniorů
Senioři a osoby zdravotně postižené z DPS a z okolí (min. 500 lidí)
Prostorové: místnost klubu seniorů v DPS Vančurova 17, Znojmo,
sociální zařízení
místnost s internetem.
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prostorové

Předpokládané
finanční
náklady

Předpokládané
zdroje
financování

Materiální: nábytek, stoly, židle, televizor
cvičební pomůcky - např. rotoped, overbalový míč….
Lidské: 2 pečovatelky Centra sociálních služeb Znojmo,p.o.
Provozní náklady na rok 2008 = 90.000,- Kč
Osobní náklady na rok 2008 = 260.000,- Kč
Celkem náklady na rok 2008 = 350.000,- Kč
Z toho předpoklad pomoci
Celkové náklady
Města Znojma
2008
350.000,- Kč
200.000,- Kč
2009
380.000,-Kč
230.000,-Kč
předpoklad 2010 410.000,-Kč
260.000,- Kč
Město Znojmo(=příspěvek zřizovatele) = 200.000,- Kč
Dotace od MPSV - na poskytování sociálních služeb - 150.000,- Kč

Počet pořádaných akcí
Počet zúčastněných
Zpětná vazba od klientů
Nezájem seniorů o službu
Rizika realizace
Nezískání finančních prostředků
opatření
Nezískání podpory zřizovatele v dalším období
Kritéria
hodnocení

Priorita 2.

Zvýšení kapacity služeb a zařízení pro seniory

Zdůvodnění
priority

Hlavním cílem priority je reagovat na demografické prognózy a statistiky, které
předpokládají v následujících značný nárůst osob seniorského věku. Předcházet problémům
s nedostačujícími kapacitami v zařízeních apod.

Opatření 2.1.

Výstavba DS ve Znojmě

– zaměření na klienty zčásti nebo zcela nesoběstačné, vyžadující trvalou péči
- vyřešení dlouhodobého nedostatku míst v pobytovém zařízení pro seniory /počet
neuspokojených žadatelů o umístění do DS je k datu 8.10.2007 – 103/
Popis opatření a - vybudování kuchyňského provozu, prádelny, stacionáře pro seniory
zdůvodnění
- zavedení nepřetržité služby s poskytnutím ošetřovatelské a zdravotní péče, zajištění
celodenního stravování, všech služeb spojených s bydlením a dalších činností vyplývajících
ze zákona o sociálních službách
- zvýšení kvality života seniorů, kteří potřebují pomoc

Dopad na
cílovou skupinu

- uspokojení většího počtu nejpotřebnějších žadatelů
- zvýšení kvality poskytovaných služeb a jejich rozšíření
- dosažení vyššího stupně humanizace pobytového zařízení
- zajištění důstojných podmínek života obyvatel v domově pro seniory a dožití v prostředí
blízkém domovu

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje
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Aktivity

- dokončení stavebního projektu
- podání žádosti o dotace na výstavbu
- výběrové řízení na dodavatele
- výstavba
- nákup a instalace vybavení, materiálů apod.
- zřízení nových pracovních míst
- příjem a zaškolení nových pracovníků
- registrace služby
- poskytování rozšířených služeb uživatelům
- příjem žadatelů

Časový
harmonogram

– říjen 2007 - projekt
- 3. čtvrtletí 2008- realizace výstavby
– 2010- předpokládané dokončení výstavby

Realizátoři a
partneři

- Město Znojmo
- Jihomoravský krajský úřad Brno
- MPSV ČR

Předpokládaný
počet klientů

- kapacita domova pro seniory - 88 lůžek
- kapacita kuchyňského provozu 500 obědů

Zdroje
lidské /
materiální /
prostorové

- personální zdroje příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Znojmo,p.o.
- know-how organizace, zřizovatele

Finanční
náklady

Předpokládané
zdroje
financování

Kritéria
hodnocení

- celkové náklady na stavbu DS = 129,000.743,- Kč
- zřízení nových pracovních míst: 8 zdravotních sester, 14 pečovatelek, 4-úklidové práce,
kuchyň – 5 stávajících pracovníků + 5 nově přijatých /3 vyučené a 2 pomocné síly/
- provozní náklady
/uvedeny orientačně-vycházelo se z provozních nákladů DS U Lesíka s kapacitou 85 lůžek/
- personální – zdrav. personál, pečovatelky,uklízečky
- úhrady od klientů + příspěvky na péči
- platby zdravotních pojišťoven
- dotace města Znojma
- dotace ze státního rozpočtu
- dotace prostřednictvím evropského fondu
- sponzoři
- kolaudace stavby
- vybavení objektu a uvedení v provoz
- vytvoření lůžek a jejich maximální využití, poskytování rozšířených služeb
- půlroční vyhodnocení průběhu
- zpětná vazba o klientů
- zpětná vazba od zaměstnanců
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Rizika realizace
opatření

- nezískání dotace
- nedostatek financí
- zpoždění stavebních prací
- nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Priorita 2.

Zvýšení kapacity služeb a zařízení pro seniory

Zdůvodnění
priority

Hlavním cílem priority je reagovat na demografické prognózy a statistiky, které
předpokládají v následujících značný nárůst osob seniorského věku. Předcházet
problémům s nedostačujícími kapacitami v zařízeních apod.

Opatření 2.2.

Navýšení kapacity dietní kuchyně pro seniory ve Znojmě

Popis opatření a
zdůvodnění

Neustále se zvyšuje zájem o stravování v dietní jídelně pro seniory. Stávající stav ve
vybavení zařízení kuchyně neumožňuje vyhovět zvyšujícím se požadavkům.
Cílem modernizace stávající dietní kuchyně je zvýšení její kapacity. Stávající
kapacita kuchyně je 500 jídel. V současné době se vaří 580-600 obědů denně.Navařit
tento počet obědů při současném vybavení kuchyně je organizačně značně náročné.
Při tak nízké vybavenosti není možné již kapacitu kuchyně navyšovat. U stávajícího
zařízení je značná opotřebovanost, u některých končí jejich životnost. Výměna
stávajícího zařízení a strojního vybavení za výkonnější umožní zvýšení kapacity. Je
nutné zajistit pracovníky pro rozšíření víkendového provozu.

Dopad na cílovou
skupinu

Aktivity

Časový
harmonogram

Realizátoři a
partneři

 Uspokojení požadavků na stravu včetně diet
 Zkrácení doby rozvozu
 Zlepšení organizačních postupů při výrobě stravy a tím zvýšení kvality
připravovaných jídel
 Vytvoření harmonogramu modernizace kuchyně
 Rozšíření skladových prostorů
 Zajištění výběrových řízení na nákup strojů a přístavbu skladu
 K zajištění víkendového provozu zajistit pracovníky včetně finančních prostředků
(kuchař, řidič, pečovatelka)
 Vypsání žádostí o dotace
I.-II. 2008 - vytvoření harmonogramu celkové modernizace
III.-V. 2008 - jednání s vlastníkem pozemku pro rozšíření skladu
II.- VI. 2008 - příprava projektů a vypsání výběrových řízení
do rozpočtu na rok 2009 zapracovat navýšení pracovníků
IV. - XII. 2008 - realizace nákupu strojního zařízení - vybavení kuchyně
2009 - realizace přístavby skladu
Dle výzvy - příprava projektové žádosti o dotace z EU
Zřizovatel - Město Znojmo
SOU Přímětická
CSS Znojmo
Dodavatelské organizace
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- 29 -

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770
Předpokládaný
počet klientů

Denní kapacita 600 obědů
Předpokládaný meziroční nárůst 10% (60 obědů)

Zdroje
lidské / materiální
/ prostorové

Lidské - zaměstnanci CSS
Zaměstnanci MěÚ Znojmo
Prostorové - stravovací provoz CSS, Vančurova 17, Znojmo
Materiálové - dodavatelské organizace, obchodní organizace

Finanční náklady

rok 2008 - nákup kotle = 220.000,- Kč
nákup ledniček 2ks = 50.000,- Kč
nákup smažící pánve 2ks = 200.000,- Kč
rok 2009 - nákup konvektomatu = 500.000,- Kč
nákup myčky = 100.000,- Kč
nákup škrabky = 26.000,- Kč
rok 2010 - nákup ledniček 2ks = 50.000,- Kč
Navýšení finančních prostředků
Mzdy + odvody a příplatky: 3 pracovníci celkem = 450.000,- Kč/rok
rok 2009 - přístavba a vybavení skladu = 800.000,- Kč

Předpokládané
zdroje financování

Město Znojmo
Fond EU
CSS
celkem

2008
470.000,- Kč

470.000,- Kč

2009
626.000,- Kč
800.000,- Kč
450.000,- Kč
1,876. 000,- Kč

2010
50.000,- Kč
450.000,- Kč
500.000,- Kč

Kritéria
hodnocení







Plnění časového harmonogramu
Počet uspokojených klientů
Zpětná vazba od klientů
Počet uvařených obědů za měsíc
Počet přijatých pracovníků

Rizika realizace
opatření







Nedostatek finančních zdrojů
Neuspění při převodu pozemku k výstavbě přístavby skladu
Neposkytnutí prostředků z fondů EU
Nenavýšení mzdových prostředků
Nezájem klientů o stravu
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Pracovní skupina „ osoby se zdravotním postižením“
Priorita 1.

Zvyšování kvalitní úrovně života osob se zdravotním postižením

Zdůvodnění
priority

Cílem projektu je vytvořit pro zdravotně postižené takové podmínky, aby se začlenila do
společnosti a nezůstávala mimo tuto společnost.

Opatření 1.1.

Odstraňování architektonických a informačních bariér

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na
cílovou skupinu

Aktivity

Časový
harmonogram
Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje
lidské /
materiální /
prostorové
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané
zdroje
financování
Kritéria
hodnocení
Rizika realizace
opatření

1) Informační bariéra – vytvořit informační mapu s vyznačením bezbariérových míst a
objektů ve městě Znojmě.
2) Odstraňování architektonických bariér ve městě a ve veřejných prostorách a budovách,
jako jsou ordinace lékařů, zdravotní pojišťovny
Tato opatření postupně prosazovat i v obcích regionu.
Zlepšení informovanosti
Zpřístupnění kulturních zařízení, úřadů, lékařských zařízení, zdravotních pojišťoven a
ostatních prostor osobám handicapovaným
1. vytvoření pracovní skupiny pro mapování bariér
2. vytvoření seznamu prací a jejich harmonogram
3. vytvoření seznamu partnerů
4. vytvoření propagačních materiálů a jejich distribuce
5. vlastní realizace projektu
01-02 / 2008 - vytvoření pracovní skupiny
03 / 2008 - vytvoření seznamu prací a jejich harmonogram
- vytvoření seznamu partnerů
- vytvoření propagačních materiálů a jejich distribuce
2008 – 2013 - realizace projektu
Příslušný stavební úřad, obce, odborníci na bezbariérovost , charita, STP
Vozíčkáři, méně pohybliví klienti, nevidomí, neslyšící
Vedoucí stavebních úřadů
Podporovatelé projektů, dobrovolníci.
Materiálně se podílí – město Znojmo, obecní úřady
300.000,- pro rok 2008
cena dle kalkulací a harmonogramu prací
Město Znojmo
Příspěvky partnerů
Evropské fondy
Počet upravených míst
Počet umístěných informačních tabulí
 nefunkčnost pracovní skupiny
 nezájem potenciálních partnerů
 nedostatečné finanční prostředky
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Opatření 1.2.

Zřízení bezbariérového svozu

Popis opatření a
zdůvodnění

Cílem je, ulehčit cílové skupině dovoz ze vzdálených obcí k odborným lékařům, na úřady, na
nákupy a kulturní akce.
Zdravotně postiženého občana ošetřuje většinou některý z členů rodiny a klient je vázán na
automobil vlastní, nebo některého z příbuzných a známých. Ne vždycky má možnost
uskutečnit své potřeby , protože je na tyto členy vázán. Bezbariérovým dopravním
prostředkem se může vydat za svými potřebami sám, nebo s minimální pomocí.

Dopad na
cílovou skupinu

Dostupnost sociálních služeb, rehabilitačních procedur a lékařské péče, dostupnost
kulturních akcí, zlepšení integrace do společnosti.

Aktivity

Časový
harmonogram

Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje lidské/
materiální/
prostorové

1. vytvoření pracovní skupiny
2. vyhledávání partnerů
3. vlastní realizace
Leden 2008 - pracovní skupina pro zajištění priority
Únor - červenec 2008 - vyhledání realizátora
Srpen - září 2008 - vytvoření plánu svozu
Do konce roku 2008 - získání finančních prostředků
Od ledna 2009 - zahájení provozu autobusu
provozovatel
Město Znojmo
obce ve spádové oblasti
partneři, sponzoři
250 – 300 klientů
členové pracovní skupiny

Od roku 2009:
300 000,- Kč úprava dopravního prostředku
Předpokládané
finanční náklady 20 000,- propagace
Mzdy + provozní náklady - dle provozovatele
Město Znojmo
Předpokládané
Příspěvky obcí
zdroje
Dotace EU, ministerstev
financování
Spoluúčast klientů
Vytvoření pracovní skupiny pro zajištění priority
Místa svozu
Kritéria
hodnocení
Zapojení obcí SO oblasti
Počet klientů
Nenalezení vhodného provozovatele
Rizika realizace Nezájem obcí podílet se na službě
opatření
Nezájem klientů
Nedostatek finančních prostředků
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Priorita 2.

Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením

Zdůvodnění
priority

Sociální rehabilitace slouží ke zlepšení zdravotního stavu osob se zdravotním postižením.
Je směrována ke zlepšení v provádění úkonů sebeobsluhy a tím i ke zlepšení začleňování
do společnosti.

Opatření 2.1.

Zřízení denního centra s rehabilitačním programem

Popis opatření a
zdůvodnění

Cílem vytvoření Denního centra s rehabilitačním programem je vytvořit pro zdravotně
postižené komplexní sociální služby kde by se rehabilitovali klienti nejen po fyzické a
psychické stránce ale i v umění komunikovat s okolím.

Dopad na
cílovou skupinu

1.
2.
3.
4.
5.

zlepšení zdravotního stavu
začleňování do společnosti
zvládání úkonů soběstačnosti
umožnit cílové skupině život v co nejpřirozenějším prostředí
předcházení umísťování osob do ústavů

Aktivity

Vytvoření harmonogramu pro založení Denního centra
Zajištění místa realizace - dům, nejlépe vyhovující zdravotně postiženým, který by měl být
poskytnut z majetku města Znojma
Zajištění realizátorů projektu
Zahájení provozu Denního centra

Časový
harmonogram

2008 - leden – březen - vytvoření harmonogramu
duben – červenec - zmapování a určení potenciálního místa
září - prosinec - zajištění realizátorů projektu
2009 - leden – srpen - vlastní práce na projektu
- propagace
- příjem kvalifikovaného personálu
- podání registrace
září - zahájení provozu
Je také možnost navázat spolupráci s nově vybudovaným zařízením na Horní České (ve
speciální škole), sloužícího dětem s mentálním postižením.

Realizátoři a
partneři

Městský úřad Znojmo
Svaz tělesně postižených v ČR
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
Sponzoři

Předpokládaný
počet klientů

Denní kapacita 10 – 15 klientů
Předpokládá se růst zájemců až o 30% do roku 2010
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Zdroje
lidské /
materiální /
prostorové

Lidské: Zaměstnanci realizátora, dobrovolníci
Prostorové: Kancelář STP
2008 - 0,- Kč

Předpokládané
2009 - 1,500.000,- Kč = platy, úprava místností, nákup rehabilitačních nástrojů, propagace
finanční náklady

2010 - 1.000 000,- Kč

2008
Předpokládané
zdroje
financování

Město Znojmo
MěÚ ZN+ ČR 0
Fond EU 85% 0
MPSV
Celkem
0

2009

2010
200.000,-

225.000,1,275.000,1,500.000,-

Kritéria
hodnocení

Vytvořený harmonogram
Zmapování potenciálního místa realizace
Zajištěný realizátor
Příjem kvalifikovaného personálu
Zahájení provozu
Počet klientů

Rizika realizace
opatření

Vytvoření špatného harmonogramu
Nezískání registrace nové služby
Nepochopení potřebnosti ze strany politiků a veřejnosti
Nedostatek finančních zdrojů

600.000,800.000,-

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770
Pracovní skupina „ osoby s mentálním postižením“

Priorita 1.

Zajištění návaznosti sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a
kombinovanými vadami ve znojemském regionu.

Zdůvodnění
priority

Ve znojemském regionu jsou osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami
k dispozici pouze některé sociální služby (denní stacionář, sociální rehabilitace, osobní
asistence, chráněné dílny), ale chybí další služby, které by významně pomohly těmto
osobám k integraci do přirozeného prostředí. Jedná se zejména o chráněné bydlení,
volnočasové aktivity a terapeutické dílny.

Opatření 1.1.

Zřízení chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými
vadami

Popis opatření a
zdůvodnění

Vznikne přízemní nízkoenergetický bezbariérový domek se zahradou, který zajistí 8
osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami jejich základní životní potřeby
(bydlení, strava, osobní hygiena). Osobní asistenti v chráněném bydlení budou těmto lidem
nápomocni při osobní hygieně, péči o domácnost apod. a budou je podporovat
v samostatném životě.

Dopad na
cílovou skupinu

Chráněné bydlení umožní 8 lidem s postižením začlenit se do běžného života v přirozeném
sociálním prostředí.

Aktivity

1.1.1. Zajištění vhodného pozemku pro výstavbu chráněného bydlení (rozloha 600-1000
m2, umístění ve městě Znojmě v dosahu městské dopravy)
1.1.2. Zajištění financování
1.1.3. Výstavba budovy chráněného bydlení (příprava projektu, výběrové řízení na
stavební firmu, stavba)
1.1.4. Vybavení jednotlivých pokojů a společných prostor
1.1.5. Zajištění kvalifikovaného personálu (osobní asistenti)
1.1.6. Zahájení provozu chráněného bydlení

Časový
harmonogram

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Realizátoři a
partneři

1.1.1 Městský úřad Znojmo
1.1.2 OCHZ, MěÚ, EU, MPSV
1.1.3 OCHZ, stavební firma
1.1.4 OCHZ, klienti
1.1.5 OCHZ, O.s. Portus
1.1.6 OCHZ

první polovina roku 2008
první polovina roku 2008
2008 – 2010
2010
2010
2010

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770
Předpokládaný
počet klientů

8

Zdroje
lidské /
materiální /
prostorové
Předpokládané
finanční
náklady
Předpokládané
zdroje
financování

Výstavba budovy = 10,000.000,- Kč
Provoz chráněného bydlení = 1,640.000,- Kč / 1 rok

Kritéria
hodnocení

Počet ubytovaných uživatelů
Zpětná vazba od uživatelů

Rizika realizace
opatření

Nenalezení vhodného pozemku
Nedostatek finančních prostředků

Oblastní charita Znojmo
Městský úřad Znojmo

Výstavba – EU, MěÚ Znojmo, Ministerstvo pro místní rozvoj
Provoz – MPSV, MěÚ Znojmo, JmK, klienti

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770
Pracovní skupina „ společensky nepřizpůsobení“
Priorita 1.

Posílení kapacity azylového domu pro muže

Opatření 1.1.

Přístavba azylového domu

Popis opatření a
zdůvodnění

Azylový dům poskytuje pobytové sociální služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Zajišťuje základní životní potřeby,
podporu a odborné poradenství při řešení problémů lidí společensky nepřizpůsobených či
osob, jež se dostaly do těžké životní situace, kterou nedokáží sami řešit. Služby jsou
zaměřeny na zlepšení životních podmínek prostřednictvím poskytnutí informací, snížení
sociálních a zdravotních rizik nebo zprostředkování služeb souvisejících s možností řešení
jejich situace. Z podkladů ubytovaných vyplývá, že o poskytované služby je stále větší
zájem. Kapacita 24 lůžek je neustále i letních měsících překračována. Z tohoto důvodu je
třeba nejen zachování nabídky služeb, ale uvažovat o navýšení kapacity.
Navýšení kapacity by bylo vhodné řešit přístavbou současného azylového domu, protože
lze využít služeb stávajících pracovníků.

Dopad na
cílovou skupinu

-

pokles počtu osob postižených důsledky sociální exkluze
řešení jejich nepříznivé životní situace
pokles kriminality páchané těmito osobami
zvýšení pocitu jistoty pro skupinu občanů v krizových situacích
-

AKTIVITY

-

vytvoření realizačního týmu
projednání a získání podpory pro realizaci a podíl provozu v zastupitelstvu Mě
Znojma
vypracování projektu realizace a provozu
provedení stavebních prací
vlastní provoz

Časový
harmonogram

2007 – sestavení realizačního týmu, projednání podpory
2008 – vypracování projektu, žádosti o dotaci MPSV na investice
2008/2009 - dle výzvy - žádost o dotaci EU - na provoz
2009 - dále realizace stavebních úprav, následně vlastní provoz

Realizátoři a
partneři

Realizátor – Město Znojmo, popř. Centrum sociálních služeb Znojmo, př.o.
Partneři – Policie ČR, Městská policie Znojmo

Předpokládaný
počet klientů

Přístavba by měla vyřešit pobytovou službu pro klienty, noclehárnu, v zimních měsících i
denní pobyt, v případě nutnosti krizová lůžka. Zvýšení kapacity cca o 25 lůžek, která se
budou moci řešit dle potřebnosti situace.

Zdroje
lidské /
materiální /
prostorové

Lidské: současný personál, možnost proškolení
Prostorové: současný AD - kancelář

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770

Předpokládané
finanční náklady

Z tohoto rozpočtu bude také financována priorita denního centra s krizovými lůžky.
Projekt = 300.000,- Kč
Investiční: stavební = 4,250.000,- Kč
Technické vybavení:
nábytek, PC sestava, kamerový systém, lůžkoviny = 300.000,- Kč
Celkové náklady
2008
2009
předpoklad 2010

Předpokládané
zdroje
financování

300.000,-Kč
4,550.000,-Kč
2,200.000,-Kč
rok 2008
300.000,- Kč

Město Znojmo
MV - prev.krim.
MPSV
EU
Celkem:
300 000,- Kč

Z toho předpoklad pomoci
Města Znojma
300.000,- Kč
550.000,-Kč
150.000,- Kč

rok 2009
550.000,- Kč

rok 2010 - provoz
150.000,- Kč

4,550.000,- Kč
5,100.000,- Kč

2,050.000,- Kč
2,200.000,- Kč

Rizika realizace
opatření

Realizace stavby
Navýšení kapacity
Počet klientů, kteří využili služeb azylového domu
Nepodaří se vytvořit realizační tým a získat podporu Města Znojma
Nedostatek finančních zdrojů

Priorita 2.

Zabezpečení krizové pomoci pro osoby v nepříznivé sociální situaci

Zdůvodnění
priority

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy
přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Opatření 2.1.

Zřízení denního centra s krizovými lůžky dle §60 zák.108/2006 Sb.

Kritéria
hodnocení

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na
cílovou skupinu

Zřízení tohoto zařízení pro skupinu osob nepřizpůsobivých vyplynulo z šetření o službách,
které jim chybí. A to především denní centrum v zimních měsících. K tomuto účelu postačí
místnost s místy pro posezení (8- 12) a možností uvařit teplý nápoj – čaj, kávu, který si
uživatel služby přinese, zakoupí přímo, umožnění hygienické očisty.
Překonání prvotní krizové situace s možností odkázání na již fungující služby pro osoby
ohrožené sociální exkluzí.
Krizová lůžka by sloužila při vyhoštění násilníka z domu, bytu pokud by neměl jiné řešení
přenocování – podle zák. 108/2006 Sb. § 60
Vyřešení krizových situací při vyhoštění
Denní centrum by vyřešilo možnost přežití pro skupinu osob nepřizpůsobivých v chladném
a nepříznivém počasí.
- pokles počtu osob postižených důsledky sociální exkluze
- pokles kriminality páchané těmito osobami

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770

Aktivity

Časový
harmonogram

projekt souvisí s realizací priority 1.1. Zvýšení kapacity Azylového domu
- vytvoření realizačního týmu
- projednání a získání podpory pro realizaci a podíl provozu v zastupitelstvu Mě
Znojma
- vypracování projektu realizace a provozu
- provedení stavebních prací
- vlastní provoz
2007 – sestavení realizačního týmu, projednání podpory
2008 – vypracování projektu, žádosti o dotaci MPSV
2009 - dále realizace stavebních úprav, následně vlastní provoz
2008/2009 dle výzvy - žádost o dotaci EU - 1,200.000,- Kč

Realizátoři a
partneři

Realizátor – Město Znojmo, popř. Centrum sociálních služeb Znojmo, př.o.
Partneři – Policie ČR, Městská policie Znojmo

Předpokládaný
počet klientů

Přístavba by měla vyřešit pobytovou službu pro klienty, noclehárnu, v zimních měsících i
denní pobyt, v případě nutnosti krizová lůžka. Zvýšení kapacity cca o 25 lůžek, která se
budou moci řešit dle potřebnosti situace.

Zdroje
lidské /
materiální /
prostorové

Lidské: současný personál, možnost proškolení
Prostorové: současný AD - kancelář

Viz. priorita - posílení kapacity azylového domu pro muže
Předpokládané
finanční náklady opatření - přístavba azylového domu
Předpokládané
zdroje
financování

Viz. priorita - posílení kapacity azylového domu pro muže
opatření - přístavba azylového domu

Kritéria
hodnocení

Realizace stavby
Počet krizových lůžek
Počet klientů, kteří využili krizové lůžko

Rizika realizace
opatření

Nepodaří se vytvořit realizační tým a získat podporu Města Znojma
Nedostatek finančních zdrojů

Priorita 3.

Zapojení SO do řešení problému s osobami ohroženými sociální exkluzí

Zdůvodnění
priority

Navázáním komunikace s obcemi a jejich představiteli docílit spolupráci při řešení
problému osob nepřizpůsobivých. Především řešení celkové situace klientů ohrožených
sociální exkluzí.

Opatření 3.1.

Navázání komunikace se zastupiteli obcí

Popis opatření a
zdůvodnění
Dopad na
cílovou skupinu

AD poskytuje pobytové služby na dobu přechodnou, náklady na provoz jsou z více zdrojů a
jedním z těchto zdrojů by měla být dotace obcí, kde má klient trvalé bydliště. Obec by se
tak dříve zapojila do řešení celkové situace klienta – pomoc při hledání zaměstnání – práce
veřejně prospěšné, hledání řešení bydlení, kontakty s rodinou.
- pokles počtu osob postižených sociální exkluzí
- zabezpečení finančních prostředků na provoz AD, tím udržet celodenní provoz AD
- pokles kriminality

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770

Aktivity

Časový
harmonogram

Realizátoři a
partneři

Předpokládaný
počet klientů
Zdroje
lidské /
materiální /
prostorové

- uspořádání setkání starostů obcí, zástupců svazku obcí
- oslovení obcí, kterých se problematika momentálně týká
- vypracování smluv o příspěvku na ubytované v AD
- příprava informační brožury
- spolupráce s dalšími organizacemi,především úřadem práce
prosinec 2007 oslovení obcí
leden 2008
vypracování smluv
leden – duben
aktivity k získání finančních prostředků na realizaci
duben 2008
příprava informační brožury
září 2008
setkání starostů, event. zástupců svazku obcí (možnost spojit s jinou akcí
KPSS), setkání uskutečnit před tvorbou rozpočtů
září – prosinec 2008 po předběžné dohodě návštěva obecních úřadů
2008 – 2010
pokračovat v aktivitách spolupráce s obcemi
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Mě Znojmo
obce
Předpokládaný počet klientů (z obcí mimo Znojmo):
v roce 2007
28
2008
24
2009
20
2010
18
lidské:
materiální:

současní pracovníci CSS , kurátor MěÚ
vybavení CSS

finanční náklady rok 2008:
tisk brožur = 24 000,cestovné = 10 000,Předpokládané
poštovné = 5 000,finanční náklady
telefony = 5 000,mzdové = v rámci činností současného CSS Znojmo
eventuelně při získání dotace z evropských fondů
Město Znojmo, obce, EU
Předpokládané
zdroje
financování

Celkové náklady
2008
2009
předpoklad 2010

Z toho předpoklad Předpoklad
pomoci Města Znojma
příspěvku od obcí

44.000,- Kč
50.000,- Kč
50.000,- Kč

259.200,- Kč
216.000,- Kč
194.400,- Kč

Kritéria
hodnocení

Počet spolupracujících obcí
Počet klientů zařazených do prac. procesu za pomoci obcí – VVP

Rizika realizace
opatření

Nebudou prostředky na realizaci
Město Znojmo a obce nebudou mít zájem

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770
Pracovní skupina „ děti, mládež, rodina“
Priorita 1.

Zajištění nízkoprahového centra pro děti a mládež ve městě Znojmě

Zdůvodnění
priority

Jde o službu sociální prevence, která ve znojemském okolí zcela chybí.
Zásadní význam centra je v jeho poradenské činnosti - umožňují dětem a mládeži si
popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, jež mohou za pomocí pracovníků vyřešit.
Vytvářejí pro děti chráněný prostor, v němž najdou svoje místo, což je právě to, co
mnohým dětem chybí. Priorita je podložena vyjádřením odborníků, kteří ve Znojmě
pracují s ohroženými dětmi (OSPOD, kurátor pro děti a mládež, pedagogickopsychlogická poradna, manažer prevence kriminality při MU Znojmo, poradna pro oběti
domácího násilí)

Opatření 1.1.

Zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež

Popis opatření a
zdůvodnění

Cílem je nabídka alternativy v trávení volného času, zlepšení kvality života cílové
skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich
způsobem života a umožnit jim, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou
sociální situaci
•

Dopad na
cílovou skupinu

AKTIVITY

Časový
harmonogram

•
•
•
•
•
•

Jde především o snížení sociálních rizik z konfliktních společenských situací,
životního způsobu a rizikového chování skupiny
Zvýšení sociálních schopností a dovedností
Podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků
Minimalizace možných rizik souvisejících se způsobem života cílové skupiny
Řešení jejich nepříznivé situace
Změny chování jednotlivců
Psychologicko-terapeutická pomoc

zjištění možností zajištění prostor pro zařízení
získání finančního zajištění financování příprava prostor
nábor a zaškolení nových zaměstnanců
příprava plánu práce s dětmi
propagace nízkoprahového centra jako místa pro neformální setkávání lidí
navázat kontakt a spolupráci s dětmi
realizace služby
o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
o zprostředkování kontaktu se spol. prostředím
o sociálně terapeutické činnosti
o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Do 12/2008 – nalezení vhodných prostor, zdrojů financování,
registrace služby
Do 12/2009 – zajištění zázemí pro poskytování služby,
vyškolení pracovníků
Od 01/2010 – realizace služby
•
•
•
•
•
•
•

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje
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Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
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Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje
lidské/mat./
prostorové

Předpokládané
finanční
náklady

Oblastní Charita Znojmo
MěU Znojmo
Min. 350 klientů /rok
Know-how realizátora
Mzdové náklady: 1.100 000,-/rok (čtyři pracovníci na celý úvazek)
Materiální vybavení, případné stavební úpravy, nájem (rok 2009): 400.000,Provozní náklady (rok 2010): nájem, energie, materiál: 300.000,Další úspora je možná, pokud poskytne město Znojmo prostory za symbolickou cenu.

2009
předpoklad 2010

Celkové náklady

Z toho předpoklad pomoci
Města Znojma

1.500.000,1.400.000,-

500.000,500.000,-

rok 2009
Předpokládané
zdroje
financování

Kritéria
hodnocení

Rizika realizace
opatření

Město Znojmo
MPSV
JMK
Fondy EU, nadace
Celkem
•
•
•
•
•
•
•

Opatření 1.2.
Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na
cílovou skupinu

500.000,350.000,350.000,300.000,1.500.000,-

rok 2010
500.000,300.000,300.000,300.000,1.400.000,-

počet kontaktovaných uživatelů (min. 350/rok)
počet pracovníků v přímé práci (min. 3)
počet dní v týdnu, kdy bude otevřeno (min. 5/týden)
počet hodin za den, kdy bude otevřeno (min. 6/hod.)
problém s nalezením vhodných prostor pro zařízení
nedostatečné finanční zajištění
nedostatek odborně způsobilých pracovníků

Zavedení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65 z.č.10/2006 Sb.
Jde o službu sociální prevence, která ve znojemském okolí zcela chybí. Na základě
spolupráce s OSPOD Znojmo, budou kontaktováni rodiny, ve kterých bude působit
rodinný asistent. Zásadní význam služby je v prevenci. Cílem je setrvání dítěte
v biologické rodině.
• Zvýšení sociálních schopností a dovedností
• Podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků
• Minimalizace možných rizik souvisejících se způsobem života cílové skupiny
• Řešení jejich nepříznivé situace
• Změny chování jednotlivců
• Psychologicko-terapeutická pomoc
• Posílení sebedůvěry rodiny
• Zvýšení odolnosti proti sociálně patologickým jevům celé rodiny
• Nácvik běžných životních dovedností (hospodaření s penězi, hledání zaměstnání,
vyřizování záležitostí na úřadech)
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Aktivity

Časový
harmonogram
Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje lidské
/materiální
/prostorové

Předpokládané
finanční
náklady

• Zajištění prosto pro činnost (nejideálnější řešení je přímo v prostorách nízkoprahového
centra
• Registrace služby
• Získání finančního zajištění
• Nábor a zaškolení odborně způsobilých pracovníků
• Realizace služby
o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
o zprostředkování kontaktu se spol. prostředím
o sociálně terapeutické činnosti
o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Do 12/2007 – nalezení zdrojů financování
Od 01/2008 – proškolení zaměstnanců, nalezení vhodných prostor, realizace služby
Oblastní Charita Znojmo
Město Znojmo
40 klientů/rok
Know-how poskytovatele
Mzdové náklady (rok 2008): 1.050.000,Materiální vybavení, případné stavební úpravy, nájem (rok 2008): 500.000,-/první rok
Provozní náklady, ostatní: nájem, energie, materiál: 426.000,Celkové náklady: 1.976.000,- Kč / rok
Další úspora je možná, pokud poskytne město Znojmo dotaci na provozní náklady
Celkové náklady
2008

1 976.000,-

2009

1 800.000,-

rok 2008
Předpokládané
zdroje
financování

Kritéria
hodnocení

Rizika realizace
opatření

Z toho předpoklad pomoci
Města Znojma
500.000,500.000,-

rok 2009

Město Znojmo
500.000,500.000,MPSV
350.000,300.000,JMK
350.000,300.000,Fondy EU, nadace
776.000,700.000,Celkem
1.976.000,1.800.000,• počet kontaktovaných uživatelů (min. 40/rok)
• počet pracovníků v přímé práci (min. 3)
• počet dní v týdnu, kdy bude služba provozována (min. 5/týden)
• počet hodin za den, kdy bude služba provozována (min. 8/hod.)
• ostatní vychází ze situace rodin
• nedostatečné finanční zajištění
• nedostatek odborně způsobilých pracovníků
• problém s nalezením vhodných prostor pro zařízení
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Priorita 2.

Pomoc osobám v krizi

Zdůvodnění
priority

V roce 1995 byla ve Znojmě zřízena telefonní linka Naděje, která je určená pro děti a
mládež, obrací se na nás i dospělí. Linka naděje řeší akutní problémy, pomáhá tomu, kdo
se ocitl ve stresu a neví, kam se obrátit o pomoc. Pracovník na lince je připraven každou
prosbu vyslechnout, pochopit a pomoci. Linka naděje je zavedenou službou pro děti,
mládež a dospělé ze Znojemského regionu.

Opatření 2.1.

Modernizace linky naděje

Popis opatření a
zdůvodnění

Ze šetření vyplynula potřeba rozšíření služeb Linky naděje o elektronickou poštu.
Děti a dospívající, popřípadě dospělí, kteří nemají možnost využít telefonu, ale mají
přístup k internetu, by se mohli na Linku naděje obrátit přes e-mail a konzultovat
zde svoje problémy. Tuto možnost by mohli využít i české děti, které žijí s rodiči v
zahraničí, případně děti se sluchovou vadou či vadou řeči. Odborníci z Linky naděje
by odpověděli na dotazy v nejkratším možném termínu.
Rozšíření služby o elektronickou poštu
Modernizace technického vybavení.
Naším hlavním posláním je poskytovat podporu dětem a dospělým v krizi a v těžkých
životních situacích.
 Aktuálním cílem je navázat kontakt s klientem, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí,
že se krize bude nadále prohlubovat.
 Perspektivním cílem je propracovat s klientem blízkou budoucnost a nasměrovat jej na
další možnosti řešení, informovat jej o zařízeních následné péče, zplnomocnit jej k
vlastnímu rozhodnutí
 Propagace Linky naděje na školách znojemského regionu, úřadech a institucích
pracujících s dětmi a mládeží
 Spolupráce s organizacemi a sdruženími pracujícími s dětmi a mládeží
 Vzdělávání pracovníků Linky naděje
 Modernizace technického vybavení – elektronická pošta
2008 - propagace linky naděje
01 - 06/2008 - navázání spolupráce s organizacemi
od 07/2008 - realizace služby - elektronické pošty
od 01/2008 dle nabídek kurzů - vzdělávání pracovníků




Dopad na
cílovou skupinu

AKTIVITY

Časový
harmonogram
Realizátoři a
partneři

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
MěÚ Zojmo

Předpokládaný
počet klientů

První rok min. 500
Předpokládá se navýšení minimálně o 200 klientů ročně

Zdroje lidské /
materiální/
prostorové

Pracovnice linky naděje při CSS Znojmo
Kancelář linky naděje a její vybavení
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Předpokládané
finanční
náklady

Mzdové náklady:
1 pracovník na plný úvazek - 190 000,- Kč/rok
Materiální vybavení:
2008 - PC 40 000,- Kč
Příslušenství 10 000,- Kč
Provozní náklady:
2008 - telefon, internet, nájem - 4 200,- Kč/měsíc
2009 - telefon, internet, nájem + 20%
2010 - telefon, internet, nájem + 20%
Ostatní náklady:
2008 - 50 000,- Kč
2009 - 70 000,- Kč
2010 - 90 000,- Kč
Propagace - 50 000,- Kč/3 roky
Celkové náklady
2008
2009
předpoklad 2010

357.400,337.480,369.576,2008

Předpokládané
zdroje
financování

Kritéria
hodnocení

Rizika realizace
opatření

Priorita 3.

Zdůvodnění
priority

Město Znojmo
70.000,Fondy EU, nadace
214,440,MPSV
72.960,celkem
357.400
MěÚ Znojmo, ROP, JMK, MPSV, sponzorské dary
• Počet klientů
• Počet odpovědí
• Počet spolupracujících organizací
• Absolvované kurzy, školení
neochota města spolupracovat
nezískání spolupracovníků
malý zájem o službu
neúspěch ve výzvě ROP
nezískání finančních prostředků

Z toho předpoklad pomoci
Města Znojma
70.000,-

2009

2010

70.000,202.488,65.000,337.488,-

70.000,222.000,78.000,370.000,-

Prevence kriminality - podpora využití volného času mládeže od 12 let
Streetové plochy – důvodem zřízení streetových ploch je eliminace nárůstu trestné a
přestupkové činnosti v hustě obydlených rizikových oblastech s vysokou kumulací
mládeže. V současné době se mládež z nedostatku jiného vhodného prostoru soustřeďuje
do míst pro ni nevhodných. Vznikají následně dopravní rizika, střety s obyvateli, rušení
veřejného pořádku apod. Zřízením streetových ploch vybraných tak, aby se výše uvedená
rizika eliminovala, se mládež začne přirozeně scházet na těchto vhodnějších a pro ně
atraktivních místech. Jako oblasti s akutní potřebou těchto prostor byla vybrány sídl.
Přímětice a sídl. Vídeňská.
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Opatření 3.1.

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na
cílovou skupinu

Vybudování dětských hřišť pro děti od 12 let
Dětská hřiště pro věkovou skupinu dětí od 12 let nejsou ve městě zastoupeny. Děti tak
využívají hřiště, která nejsou určena jim, ale dětem mladším. Tím dochází k rozbíjení
těchto hřišť, protože nejsou svými technickými parametry určeny pro tuto věkovou
kategorii.
Cílem je vybudovat hřiště pro mládež od 12 let, kde by mohla trávit svůj volný čas a
neohrožovala by tak děti mladší.
- zajištění alternativy trávení volného času neorganizované mládeže
- minimalizace možných rizik souvisejících se způsobem života cílové skupiny
- podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků

- územní řízení
- zpracování technické zprávy
- souhlasy vlastníků sousedních pozemků
- stavební povolení
- výběrové řízení na dodavatele
- zapojení do dotačních programů
- realizace

Aktivity

Časový
harmonogram
Realizátoři a
partneři

Do I.2008 – územní řízení, stavební povolení, žádosti o dotace
Do XII.2008 - realizace

Předpokládaný
počet klientů

Mládež z daných oblastí

Zdroje
lidské /
materiální /
prostorové

Manažerka prevence kriminality při MěÚ Znojmo, která se na realizaci hřišť podílí

Město Znojmo

Cca. 1.000.000,- Kč na 1 plochu
Předpokládané
finanční náklady 2 plochy - celkem 2.000.000,- Kč
Předpokládané
zdroje
financování
Kritéria
hodnocení
Rizika realizace
opatření

Nadace CEZ – 1.000.000,- Kč
MV CR Program Partnerství – 800.000,- Kč
Město Znojmo – 200.000,- Kč
Snížení trestné a přestupkové činnosti mládeže
Případný nesouhlas vlastníků sousedních pozemků
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příjmy rok 2007
Služba

§37

Poskytovatel, zařízení

Název služby

MPSV

JMK

Obec

návrh rozpočtu na rok 2008
Klienti

MPSV

JMK

Obec

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

Poradna pro rodinu a
mezilidské vztahy

588 000

Diecezní charita Brno

Poradna pro osoby se
zdravotním postižením sociální poradenství

112 000

33 000

22 000

Diecezní charita Brno

Poradna pro oběti
domácího násilí Tereza
Znojmo - krizová pomoc

128 000

67 000

16 000

140 000

71 000

30 000

Diecezní charita Brno

Sociální poradenství
Znojmo

215 000

49 000

26 000

250 000

80 000

40 000

Svaz tělesně
postižených v České
republice, o.s., okr.org.

Sociální poradenství odborné, základní

125 000

Tyflocentrum Brno,
o.p.s.

Tyflocentrum Brno,
pracoviště Znojmo

163 300

70 000

Prostředky EU
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299 000

75 000

?
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§59

Podané ruce, o.s.,
Francouzská 36, Brno

Kontaktní centrum
Netopeer - víceúčelová
drogová služba

407 000

§45

Centrum sociálních
služeb Znojmo,p.o.

Denní centrum pro seniory

154 000

Svaz tělesně
postižených v České
republice, o.s., okr.org.

Aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postiž.

Tyflocentrum Brno,
o.p.s.

Tyflocentrum Brno,
pracoviště Znojmo

Centrum sociálních
služeb Znojmo,p.o.

Sociálně aktivizační služby

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p. o.

Azylový dům pro muže

227 000

Diecézní charita Brno

Domov pro matky v tísni
Znojmo - azylové domy

816 000

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p. o.

Noclehárna

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p. o.

§66

§ 57

§ 63

§ 40

325 000

2 000

105 000

0

505 000

319 800

30 000

169 000

40 000

340 000

20 000

Prostředky EU 290 600

140 000

0

319 800

30 000

55 000

?

150 000

200 000

110 000

750 000

200 000

380 000

110 000

750 000

250 000

115 000

210 000

1 377 754

36 000

256 030

13 000

40 000

256 030

13 000

Pečovatelská služba

8 042 000

3 891 000

7 550 000

9 846 000

4091 000

9 300 000

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

Pečovatelská služba

900 000

100 000

1 680 000

Diecézní charita Brno

Charitní pečovatelská
služba Znojmo

583 000

79 000

300 000

100 000

380 000

395 000

221 000
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§ 49

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

Domov pro seniory

2 800 000

Domov pro seniory
Plaveč, přísp. org.

Domov pro seniory

5 572 000

Domov důchodců
Božice, p.o.

Domov pro seniory

Domov pro seniory
Jevišovice, p.o.
Domov pro seniory
Hostim , přísp.org.
§ 48

250 000

4 900 000

3 050 000

766 000

0

4 200 000

5 500 000

6 742 000

291 000

0

5 912 000

Domov pro seniory

6 858 000

1 350 000

Domov pro seniory

1 197 000

178 750

24 060 000

2 349 000

Zámek Břežany, p.o.

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

Domov se zvláštním
režimem

1 361 000

Domov pro seniory
Plaveč, přísp. org.

Domov se zvláštním
režimem

5 167 000

766 000

Emin zámek, p.o.

Domov se zvláštním
režimem

6 380 000

1 132 000

Domov pro seniory
Hostim , přísp.org.

Domov se zvláštním
režimem

5 740 000

536 250

Domov pro seniory
Jevišovice, p.o.

Domov se zvláštním
režimem

6 534 000

32 000

Domov důchodců
Božice, p.o.

Domov se zvláštním
režimem

6 279 000

248 000

§50

250 000

5 000 000

516 000

0

5 131 000

6 707 000

3 53 000

0

5 279 000

7 044 000

8 160 000

1 350 000

0

1 866 600

200 000

20 400 00

24 060 000

1 667 000

150 000

2 930 000

1 500 000

0

4470000

5414000

516000

7 677 000

6 664 000

1 132 000

0

7 466 400

800 000

4 696 000

5 440 000

50 000

5 037 000

6 708 000

352 000

0
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7 300 000
0

0
22 440 000

150 000

3 000 000

0

3883000
7 342 000

0

0

4 800 000

0

5 280 000
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§ 42

Tyflocentrum Brno,
o.p.s.

Tyflocentrum Brno,
pracoviště Znojmo

§ 46

Diecézní charita Brno

Denní stacionář sv.
Damiána Znojmo

§ 44

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

Domovinka-přechodné
pobyty pro důchodce

§ 60

Diecézní charita Brno

Magdala - pomoc obětem
obchodování s lidmi a
nucené prostituce Znojmo krizová pomoc

§ 70

Diecézní charita Brno

Sociální rehabilitace
Znojmo

§39

Diecezní charita Brno

§ 67

Diecézní charita Brno

Prostředky EU 201 300

1 060 000

870 000

45 000

?

283 176

463 000

1 151 000

159 870

50 000

50 000

1 593 000

305 000

473 000

159 870

50 000

202 000

162 000

21 000

489 300

323 000

180 000

1 091 000

680 000

150 000

1 130 878

730 000

160 000

Osobní asistence Znojmo

803 000

381 000

210 000

1 045 000

500 000

270 000

Chráněná dílna sv.Kláry
Znojmo

175 000

164 000

105 000

390 000

350 000

110 000
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Harmonogram procesu KPSS ve Znojmě
Harmonogram procesu KPSS ve Znojmě
2007
2008
2009
2010
2011
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Komunitní plán do roku 2010
ŘÍZENÍ PROCESU
Koordinace procesu
KPSS
Organizační skupina
Pracovní skupiny
vzdělávání
Informování veř.
Získávání politické
podpory
II.setkání PSS
ROZPRACOVÁNÍ PRIORIT KPSS
Zpracování dodatku
KPSS
Předložení dodatku ke
schválení ZM
Odevzdání dodatku na
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JMK
Práce na prioritách
Supervize priorit
IMPLEMENTACE A MONITORING
Příprava monit. plánu
1.KPSS
Realizace opatření a
aktivit
Průběžný monitoring
aktivit opatření
Roční vyhodnocení
Předložení zprávy
RMZ,ZMZ
Revize/zhodnocení
2007
2008
2009
2010
2011
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Komunitní plán sociálních služeb
ŘÍZENÍ PROCESU
Koordinace procesu
KPSS
Organizační skupina
Vzdělávání,supervize
Informování veř.
Získávání politické
podpory
ANALÝZA ZDROJŮ A POTŘEB - revize výzkumů a jejich aktualizace + doplnění
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Zadavatel,
poskytovatelé a
uživatelé
Zpracování
podkladové verze pro
pracovní skupiny
PROCES KONZULTACÍ
Pracovní skupinysetkávání
Návrh 2.KPSS
Připomínkovací řízení
2.KPSS
Setkání s veřejností
Zpracování
připomínek
TVORBA FINÁLNÍ VERZE 2. KPSS
Finální podoba
2.KPSS
Předložení 2.KPSS do
ZMZ ke schválení
Tisk a distribuce
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7. Popis způsobu průběžného vyhodnocování navrženého
Komunitního plánu sociálních služeb
V rámci pokračujícího komunitního plánování se bude nadále scházet organizační skupina a
pracovní skupiny, jejichž úkolem bude monitorovat plnění KPSS v regionu Znojmo.
Prvotním úkolem v roce 2007/2008 bude rozpracování priorit a opatření na projekty a zajistit
realizaci, alespoň části priorit v nejbližším období.
Budou nastavena pravidla pro monitorování a hodnocení KPSS a sestaven plán práce, dle
kterého bude KPSS pokračovat.

8. Komentář
Komunitní plán je zpracován pro celou spádovou oblast města Znojma, prošel jednáním
Rady města Znojma a zastupitelstva města Znojma v dubnu a květnu 2007.
Tato dodatková část byla předložena k projednání Radě města Znojma dne 17.12.2007 a
usnesením Rady města Znojma byla schválena.
Z důvodu zpracování celého KPSS pro spádovou oblast Znojma, proběhne setkání se
starosty obcí, kterým bude doporučeno schválit ve vlastní obci tento KPSS.

9. Přílohy
1. Usnesení Zastupitelstva města Znojma č. 21/2007 ze dne 14.5.2007
2. Komunitní plán sociálních služeb pro region Znojmo na období let 2007-2010
3. Výzkumná zpráva - analýza potřeb uživatelů sociálních služeb pro region Znojmo
4. Usnesení Rady Města Znojma č. 42/2007 ze dne 17.12.2007

Ve Znojmě dne 19.12.2007

Lucie Rocková, DiS
koordinátorka KPSS, Znojmo
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9. Přílohy
Příloha č. 1 -

Usnesení Zastupitelstva města Znojma č. 21/2007 bod 727 ze dne
14.5.2007

Usnesení Zastupitelstva města Znojma č.21/2007
ze dne 14.05.2007

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA
č. 21/2007 ze dne 14.05.2007

727 Řešitel: odb.sociální Termín: 31.12.2010
ZM na svém zasedání projednalo a bere na vědomí Komunitní plán sociálních služeb pro region
Znojmo na období let 2007 - 2010
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Příloha č. 2 -

Komunitní plán sociálních služeb pro region Znojmo na období let
2007-2010
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Příloha č. 3 -

Výzkumná zpráva - analýza potřeb uživatelů sociálních služeb pro
region Znojmo

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje
- 57 -

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11
IČ: 456 1770

Příloha č. 4 - Usnesení Rady Města Znojma č. 42/2007 ze dne 17.12.2007

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA

č. 42/2007 ze dne 17.12.2007

1832 Řešitel: odb.sociální Termín: 31.12.2010
RM schvaluje dodatkovou část č. 1 Komunitního plánu sociálních služeb znojemského regionu 20072010.
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