SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2018
Na základě projektu Jihomoravského kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III“ a v návaznosti na práci Okresního
multidisciplinárního týmu (dále MT) v letech 2014 – 2015, byl zpracován a pro rok 2018 aktualizován přehled sociálních služeb odborného sociálního
poradenství, sociální péče a sociální prevence.
Tento přehled byl vytvořen na základě procesu optimalizace sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje, který reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a
efektivní síť služeb nezbytnou pro sociální stabilitou daných obcí v celém kraji. Níže uvedené sociální služby odráží na okresní úrovni priority a potřeby
jednotlivých obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“).
Předkládaný přehled služeb zahrnuje definice sociálních služeb a jejich kapacit, jejichž zachování je na daném území žádoucí, a které představují základ pro
sociální stabilitu dané lokality. Zájem na udržení služeb zařazených do přehledu služeb pro rok 2018 je deklarován ochotou obce/obcí podílet se na
spolufinancování služeb. V souladu se změnou ve správě systému sociálních služeb, od 1. ledna 2015 vstoupil v účinnost §101a zákona č. 108/2006., Sb o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který decentralizoval rozhodování o finanční podpoře na regionální – krajskou úroveň.
V současné době není znám návrh Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb. Z dosavadních jednání na Krajském úřadě Jihomoravského kraje však vyplývá, že doporučené spolufinancování ze strany obcí by mělo být
v následující podobě:


služby odborného sociálního poradenství: 5 % z nákladů služby



služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 % z nákladů služby



služby sociální prevence: 20% z nákladů služby



pečovatelská služba: 20 % z nákladů služby

Služby jsou v rámci ORP Znojmo zařazeny do následujících kategorií:




skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v požadované výši stanovené JMK
skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace financování
skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není možno služby financovat v požadované výši (např.
příspěvkové organizace kraje, jedinečné služby v kraji sídlící v malých obcích apod.)

Vykazování kapacit se liší podle územního působení sociálních služeb. Některé služby působí pouze v ORP Znojmo, jiné v rámci celého Jihomoravského kraje
(dále jen „JMK“) a přesahují do ORP Znojmo a do ORP Moravský Krumlov. U těchto přesahových služeb, jsou uváděny kapacity vždy za obě ORP. U
pobytových služeb je uveden počet lůžek v zařízení, jinak se jedná o počty klientů daných služeb.
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Služby odborného sociálního poradenství
ORP

Znojmo

Poskytovatel

TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

Sociální služba

Poradny pro zrakově
postižené v JMK Poradna pro zrakově
postižené Brno

Registrační číslo

5856220

Cílová skupina

Celková kapacita
(uzavřený rok
2016)/ORP/ZN

Plán 2018
celková
kapacita/ORP/ZN

Zařazení do
kategorie

osoby se zrakovým postižením, nad
15 let věku

JMK1 145/38/38/
7 MK2

JMK 120/38/38/
7 MK

C

Cílová skupina

Celková kapacita
(uzavřený rok
2016)/ORP/ZN

Plán 2018
celková
kapacita/ORP/ZN

Zařazení
do
kategorie

157/157/110

170 / 170/128

23/23/23

40/40/40

C

33/30/16

C

JMK 33 /4/4

C

Služby sociální péče
ORP

Poskytovatel

Sociální služba

Registrační číslo

Znojmo

DCHB - Oblastní
charita Znojmo

Pečovatelská služba

5952991

Znojmo

DCHB - Oblastní
charita Znojmo

Denní stacionář

5064603

Znojmo

DCHB - Oblastní
charita Znojmo

Osobní asistence

4964533

Znojmo

TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

Průvodcovské a
předčitatelské
služby JMK

7053308

osoby, jejichž situace vyžaduje
pomoc, jiné fyzické osoby a mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku
- senioři, osoby s chronickým
onemocněním nebo osoby s
tělesným postižením, věkové
vymezení cílové skupiny: mladí
dospělí 19 - 26 let, dospělí 27 - 64 let,
mladší senioři 65 - 80 let
osoby s mentálním postižením,
kombinovanými vadami a rysy
autismu, 7 - 64 let
osoby se zdravotním postižením,
osoby s tělesným postižením, osoby
s mentálním postižením, osoby
s kombinovaným postižením, osoby
s jiným zdravotním postižením, 1 - 64
let
osoby se zrakovým postižením, nad
15 let věku

1

30/30/16

JMK 33/4/4

C

JMK = Jihomoravský kraj. Organizace poskytuje sociální službu v celém Jihomoravském kraji a uvedená kapacita je celková v JMK. V případě, že
MK = Moravský Krumlov. Tato hodnota je uvedena pouze u druhů sociálních služeb, které poskytují službu také v Moravském Krumlově a z hlediska jejich přesahu je číslo
relevantní.
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Znojmo

Domov Božice, p.o.

Domov se zvláštním
režimem

2051705

Znojmo

Domov Božice, p.o.

Domov pro seniory

4518695

osoby s chronickým duševním
onemocněním, senioři
senioři, od 62 let

70 lůžek

70 lůžek

C

17 lůžek

17 lůžek

C

67 lůžek

C

Domov pro seniory
Hostim, p.o.

Domov se zvláštním
režimem

4198086

osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby se syndromem
demence, osoby trpící
Alzheimerovou chorobou, osoby,
syndromem demence, osoby trpící
Alzheimerovou chorobou, které mají
z důvodu těchto onemocnění
sníženou soběstačnost a jejich
situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Dospělí od 55 let,
Mladší senioři (65 - 80 let), Starší
senioři (nad 80 let)

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

Domov se zvláštním
režimem

8653859

osoby s demencí nebo s chronickým
duševním onemocněním, 60+

71 lůžek

71 lůžek

C

Domov pro seniory

2591643

senioři, 60+

34 lůžek

34 lůžek

C

Domov se zvláštním
režimem

7643099

senioři, od 65 let

61 lůžek

61 lůžek

C

Domov pro seniory

3487893

senioři, od 65 let

12 lůžek

12 lůžek

C

Znojmo

DS Morava, a.s.

Domov se zvláštním
režimem

1195165

84 lůžek

84 lůžek

C

Znojmo

DS Morava, a.s.

Domov pro seniory

4936220

36 lůžek

36 lůžek

C

Znojmo

Emin zámek, p.o.

Domov se zvláštním
režimem

4576187

60 lůžek

60 lůžek

C

Znojmo

Zámek Břežany, p.o.

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením

3820614

150 lůžek

150 lůžek

C

Znojmo

Zámek Břežany, p.o.

Denní stacionář

8662662

7/7/7

7/7/7

C

Znojmo

Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo

osoby s chronickým duševním
onemocněním a senioři, od 55 let
osoby se zdravotním postižením a
senioři, od 55 let
osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby ohrožené nebo
závislé na návykových látkách, osoby
s mentálním postižením, osoby se
zdravotním postižením.
osoby s mentálním postižením,
osoby s kombinovaným postižením
/ vždy v kombinaci s mentálním
postižením/, mládež a dospělé osoby
od 16 do 64 let
osoby s mentálním postižením
středního a těžkého stupně, osoby
s kombinovaným postižením
středního a těžkého stupně, děti,
mládež a dospělé osoby od 6 do 40
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67 lůžek

let

Znojmo

Zámek Břežany, p.o.

Chráněné bydlení

5367841

osoby s mentálním postižením, mladí
dospělí od 19-26 let, dospělí od 27 do
64 let, mladší a starší senioři od 65 do
80 let, nad 80 let

11 lůžek

13 lůžek

C

Plán 2018
Celková
kapacita/ORP/ZN

Zařazení
do
kategorie

Služby sociální prevence v ORP Znojmo
ORP

Poskytovatel

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Sociální služba

Krizová pomoc

Terénní programy

Sociální rehabilitace

Celková kapacita
(uzavřený rok
2016)/ORP/ZN

Registrační
číslo

Cílová skupina

4377636

Oběti domácího násilí, osoby, které
vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života
ohroženy, osoby v krizi, 11+

60/60/60

200/200/200

C

5726680

Oběti ochodu s lidmi, osoby
komerčně zneužívané, osoby v krizi,
osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy, 16-64 let

336/335/111

300/299/150

C

2761781

Osoby s mentálním postižením a
přidruženými vadami, 16-40 let

20/20/20

20/20/20

C

2994532

Rodiny s dětmi, rodiny, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením, a
které se dlouhodobě potýkají
s nízkými příjmy a z toho plynoucími
problémy se zajištěním základních
potřeb rodiny, zadlužeností,
kolapsem sociálních sítí,
záškoláctvím, školní neúspěšností
dětí, vztahovými problémy,
nedostatkem schopností pro řešení
nepříznivé sociální situace, 0-64 let

155/124/39/
ORP MK 31

155/124/39/
ORP MK 31

C

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Sociálně aktivizační
služba pro rodiny
s dětmi

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež

8322308

Děti a mládež ve věku 15-26 let
ohrožené společensky nežádoucími
jevy, v obtížných životních situacích

200/200/200

200/200/200

C

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní

Sociálně
terapeutické dílny

3892895

Osoby s chronickým duševním
onemocněním, 19-64 let

27/27/27

24/24/24

C
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charita Znojmo

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Znojmo

Společnost Podané
ruce, o.p.s.

Kontaktní centra

5807132

TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

Sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

5133774

Znojmo

Azylové domy

4344823

Oběti domácího násilí, osoby bez
přístřeší, osoby v krizi, rodiny
s dítětem/dětmi, děti kojeneckého
věku, osoby do 64 let
Osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách, 16-64
let

Osoby se zrakovým postižením, nad
15 let

43 lůžek

43 lůžek

C

234/234/234

200/200/200

C

JMK 138/28/28/
2 MK

JMK 138/28/28
2 MK

C

Služby sociální prevence s nadregionální působností v ORP Znojmo
20% z nákladů na 1 klienta, dle počtu klientů ve městě Znojmě.
ORP

Poskytovatel

Znojmo

Středisko rané péče
SPRP, pobočka Brno

Znojmo

Slezská diakonie

Znojmo

Centrum pro dětský
sluch Tamtam o.p.s.

Cílová skupina

Počet klientů ORP
Znojmo (uzavřený
rok 2016)

Plánovaný počet
klientů ORP Znojmo
pro rok 2018

Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od
narození do 7let, rodiny s dětmi s ohroženým vývojem
v důsledku zrakového vnímání od narození do 7 let. Rodiče + děti
od narození do 7 let.

6 klientů

8 klientů

Raná péče

Rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením, rodiny s dětmi s ohroženým psychomotorickým
vývojem. Věk dětí 0-7 let.

4 klienti

6 klientů

Raná péče

Rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením. Věk
dětí 0-7 let.

5 klientů

5 klientů

Sociální služba

Raná péče
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Znojmo

Spondea, o.p.s.

Intervenční
centrum

Osoby ohrožené nebo již vystavené domácímu násilí a
nebezpečnému pronásledování. Rodinní příslušníci nebo osoby
blízké, které podporují ohroženou osobu v řešení situace
domácího násilí.

Znojmo

Salebra, o.s.

Terapeutická
komunita

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
19-64 let.

Znojmo

Liga vozíčkářů, z.ú.

Sociální
rehabilitace

Znojmo

Tyfloservis, o.p.s.

Znojmo

Práh jižní Morava,
z.ú.

22 klientů

22 klientů

1 klient

1 klient

Osoby s chronickým onemocněním; osoby s mentálním
postižením; osoby s tělesným postižením, 16-64 let.

20 klientů

25 klientů

Sociální
rehabilitace

Osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým
postižením, od 15ti let věku.

18 klientů

20 klientů

Sociální
rehabilitace

Osoby s chronickým duševním onemocněním, 18 – 64 let

18 klienti

20 klientů

Příspěvková organizace Města Znojma – Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Služby odborného sociálního poradenství, sociální péče, sociální prevence
ORP

Znojmo

Znojmo

Poskytovatel

Sociální služba

Registrační
číslo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.
Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Poradna pro
rodinu a
mezilidské vztahy

7996005

osoby v krizi, rodiny s
dítětem/dětmi, od 18 let věku

Domov pro
seniory

9095717

senioři, od 60 let věku

Cílová skupina
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Celková kapacita
(uzavřený rok
2016)/ORP/ZN

Plán 2018
kapacita
celková/ORP/
ZN

Zařazení do kategorie

183/183/183

180/180/180

A

72 lůžek

47 lůžek

A

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Domov se
zvláštním
režimem

7670978

osoby s chronickým duševním
onemocněním, senioři, od 55 let
věku, které byly posouzeny jako
plně invalidní

111 lůžek

136 lůžek

A

925/809/645/
116 MK

925/810/645/
115 MK

A

5 lůžek

5lůžek

A

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Pečovatelská
služba

4503635

senioři, osoby s chronickým
duševním onemocněním, osoby s
jiným zdravotním postižením,
rodinám, ve kterých se narodily
současně 3 nebo více dětí, 0-4 let
děti v rodinách, ve kterých se
narodily současně 3 nebo více
dětí, 40-64 dospělí, 65-80 mladší
senioři, nad 80 let starší senioři

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Odlehčovací
služby

133222

senioři, osoby se zdravotním
postižením, od 18 let

7004339

osoby s chronickým
onemocněním, osoby s
kombinovaným postižením, osoby
s mentálním postižením, osoby s
tělesným postižením, senioři, od
18 let

29/29/29

30/30/30

A

Senioři, osoby se zdravotním
postižením od 27 let.

29/29/29

20/20/20

A

7 lůžek

7 lůžek

A

45 lůžek

45 lůžek

A

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Centrum denních
služeb

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Noclehárny

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Azylový dům

Znojmo

2479147

5919491

4301624

Osoby bez přístřeší v krizi,
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, oběti
trestné činnosti, etnické
menšiny, muži od 18 let.
Osoby v krizi, bez přístřeší,
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, muži,
ženy, 18-80 let.
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