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Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska
Zastupitelstvem města Znojma bylo dne 30.3.2010, usnesením č. 116/2010 schváleno pokračování
v plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování ve městě Znojmě a jeho spádové
oblasti ORP (110 obcí + město Znojmo) s cílem vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb do
roku 2014.
Zastupitelstvo města Znojma pověřilo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. usnesením č. 116/2010
realizací plánování rozvoje sociálních služeb v regionu Znojmo a zastupováním města Znojma v tomto
procesu.
V roce 2005 bylo v regionu Znojmo zahájeno komunitní plánování sociálních služeb, výsledkem
je Komunitní plán sociálních služeb pro region Znojmo na období let 2007 – 2010 a dodatková část
č. 1 ke komunitnímu plánu sociálních služeb ze září 2007. Komunitní plán vzalo Zastupitelstvo města
Znojma usnesením č. 21/2007 ze dne 14.5.2007 na vědomí. Dodatková část byla schválena radou města
Znojma dne 17.12.2007 usnesením č. 42/2007. Při monitoringu roku 2008 a roku 2009 byly zjištěny nové
potřeby a tyto byly zpracovány a předloženy ke schválení Radě města Znojma. Nové priority byly
schváleny radou města Znojma dne 31.3.2009 a 23.2.2010.

Vize, poslání, princip komunitního plánování
Vizí komunitního plánování je dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné
potřeby občanů. Snahou je, aby síť sociálních služeb byla dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná.
Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch,
kdo je využívají a zajištují. Z toho vyplývá, že služby jsou dostupné (kapacitně, místně, časově…), služby
jsou kvalitní, reagují na potřeby uživatelů, nabídka služeb je přehledná a srozumitelná, a peníze jsou
vynakládány jen na takové služby, které jsou potřeba.
Princip komunitního plánování předpokládá zapojení a úzkou spolupráci aktivních zainteresovaných
občanů, přesněji tří subjektů tvořících tzv. komunitní triádu – uživatelů sociálních služeb (lidé využívající
sociální služby), poskytovatelů sociálních služeb (příspěvkové organizace města a nestátní neziskové
organizace, které jsou činné v sociální oblasti) a zadavatelů sociálních služeb (politici, zástupci města
Znojma a obcí, zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví).

1

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
U Lesíka 3547/11
669 02 Znojmo

Sociální služby ve městě Znojmě a jeho spádové oblasti
Tab. č. 1: Seznam organizací registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. a poskytované sociální služby
název organizace

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.

Domov důchodců Božice, p.o.
Domov pro seniory Hostim, p.o.
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.
Domov pro seniory Plaveč, p.o.
Domov pro seniory Šanov
Emin zámek, p.o. Hrušovany n. Jev.

Oblastní charita Znojmo

1

Oblastní charita Třebíč
Salebra, o.s.
Sdružení Podané ruce, o.s.
2
Spondea Brno
3
Středisko rané péče Brno
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Svaz tělesně postižených v České republice o.s.,
okresní organizace
TyfloCentrum Brno, o.p.s. , regionální pracoviště
Znojmo
Zámek Břežany, p.o.

poskytované registrované služby
Azylový dům pro muže
Denní centrum pro seniory
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Noclehárna pro muže
Odlehčovací služby
Pečovatelská služba
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Centrum poradenství a pomoci Znojmo
Centrum krizové pomoci Znojmo
Denní stacionář sv. Damiána Znojmo
Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
Charitní pečovatelská služba Znojmo
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Coolna
Osobní asistence Znojmo
Rodinný sociální asistent Znojmo
Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel
Sociálně terapeutické dílny - Dílna sv. Kláry Znojmo
Středisko rané péče Třebíč
Terapeutická komunita
Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová drogová služba
Sociální poradenství – intervenční centrum
Raná péče
4
Středisko rané péče Tamtam Olomouc
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Průvodcovské a předčitatelské služby – asistenční služby nevidomým
Sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby zrakově postiženým
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení Šanov

1

Organizace má sídlo v Třebíči, ale službu rané péče poskytuje také klientům ze Znojemska
Organizace má sídlo v Brně, ale službu poskytuje ve městě Znojmě každou první středu v měsíci
3
Organizace má sídlo v Brně, ale službu rané péče poskytuje také klientům ze Znojemska
4
Organizace má sídlo v Olomouci, ale službu rané péče poskytuje také klientům ze Znojemska
2
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Na Znojemsku působí celkem 17 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Z nichž jsou čtyři
organizace se sídlem mimo spádovou oblast ORP Znojmo ( Brno (2), Třebíč(1), Olomouc (1) ), ale služby
poskytují také klientům ze Znojemska. Působením poskytovatelů se sídlem mimo region Znojmo
je zajištěna obyvatelům dostupnost služeb, které ve Znojmě nejsou poskytovány, ale občané je
potřebují.

Priority na rok 2011
Prioritní oblasti byly stanoveny na základě monitoringu Komunitního plánu sociálních služeb pro region
Znojmo na období 2007 – 2010, zjištěných údajů o současném stavu, aktuálních tématech a problémech
v sociální oblasti, z realizovaných výzkumů a z diskusí a dohody, které proběhly v rámci pracovních
skupin a organizační skupiny komunitního plánování.
K nastavení priorit byly využity následující realizované výzkumy5:


Analýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského
kraje – SO ORP Znojmo – realizace září – prosinec 2010



Sociodemografická analýza Znojemska – realizace listopad - prosinec 2010



Analýzy poskytovatelů sociálních služeb Znojemska – realizace listopad – prosinec 2010

Z jednání vzešla dohoda o tom, co je v roce 2011 nutné v sociální oblasti ve městě Znojmě a jeho
spádové oblasti realizovat.
Priority týkající se sociálních služeb budou sloužit také jako podklad pro zpracování Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 - 2014.

Priority rozvoje sociálních služeb Znojemska v roce 2011
Průřezové priority pro všechny slupiny
1. Podpora Komunitního plánování sociálních služeb na Znojemsku
1.1. Pokračování plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku metodou komunitního plánování
2. Systém financování sociálních služeb v závislosti na KPSS
2.1. Připomínkování systému financování sociálních služeb v rámci rozpočtu ČR
2.2. Provázat plánování rozvoje sociálních služeb s financováním sociálních služeb ve Znojmě
3. Podpora sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny na Znojemsku
3.1. Zachování stávajících sociálních služeb na Znojemsku
Cílová skupina „Senioři“
4. Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí
4.1. Zajištění dostupnosti pečovatelské služby ve spádové oblasti města Znojma
5. Zvýšení kapacity služeb a zařízení pro seniory
5.1. Navýšení kapacity domova pro seniory Šanov
5

Veškeré analýzy jsou k dispozici na www.cssznojmo.ic.cz – komunitní plánování
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5.2. Výstavba domova pro seniory Znojmo
Cílová skupina „osoby se zdravotním postižením“
6. Zkvalitňování péče o osoby se zdravotním postižením, s mentálním a kombinovaným postižením
6.1. Vybudování chráněného bydlení v městě Znojmě Oblastní charitou Znojmo
6.2. Rozvoj rané péče pro děti s mentálním a kombinovaným postižením
7. Podpora integrace osob se smyslovým postižením do společnosti a zkvalitňování péče
7.1. Navýšení kapacity TyfloCentra Brno, o.p.s. regionálního pracoviště Znojmo
7.2. Rozvoj rané péče pro osoby se smyslovým postižením
Cílová skupina „osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny“
8. Zvýšení kapacity a rozvoj sociálních služeb pro osoby bez domova a v nepříznivé sociální situaci
8.1. Zvýšení kapacity azylového domu pro muže ve Znojmě
8.2. Zřízení kontaktního (denního) centra s krizovými lůžky
9. Podpora rozvoje sociálních služeb pro uživatele návykových látek
9.1. Zajištění terapeutické komunity pro uživatele návykových látek
10. Podpora integračních aktivit cílové skupiny etnické menšiny
10.1. Podpora terénního pracovníka pro etnické menšiny při MěÚ Znojmo
Cílová skupina „děti, mládež, rodina“
11. Rozvoj a podpora služeb sociální prevence pro děti a mládež
11.1. Rozšíření nízkoprahového centra pro děti a mládež Coolna
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Průřezové priority pro všechny skupiny
Priorita 1.

Podpora Komunitního plánování sociálních služeb na Znojemsku

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 nejefektivnější, vyhovující potřebám obyvatel, poskytovatelům i
zadavatelům, je nutné se o tuto oblast neustále zajímat a vnímat názory a potřeby
všech.

Opatření 1.1.

Pokračování plánování rozvoje SS metodou komunitního plánování

Popis opatření a
zdůvodnění

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.
Cílem je vytvořit nový dokument na období 2012-2014, který bude reagovat na
aktuální potřebu v sociální oblasti na Znojemsku.
Snahou je udržet proces plánování SS, monitorování výstupů a podpora spolupráce
s obcemi Znojemska, organizacemi a dalšími subjekty, zajistit informovanost o oblasti
sociálních služeb cílovým skupinám, a také široké veřejnosti.

Zkvalitnění poskytování sociálních služeb.
Zvýšení dostupnosti sociálních služeb.
Dopad na cílovou Zapojení obyvatel do procesu plánování.
skupinu
Vzájemná komunikace se zadavateli, poskytovali a obyvateli Znojemska.
Zájem o problémy svého okolí.
Zvýšení informovanosti o sociálních službách.

Aktivity

Časový
harmonogram
Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů

Zajištění financování procesu
Schůzky organizační skupiny a pracovních skupin
Schůzky s poskytovateli sociálních služeb, obcemi, politickými reprezentanty
Příprava a vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014
Vypracování projektu na získání dotací z fondů EU na KPSS
Rok 2011 – realizace projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska“
- dle harmonogramu projektu
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.,
MěÚ Znojmo,
Obce ve SO města Znojma
Veřejnost, uživatelé SS, poskytovatelé SS, zadavatelé v regionu Znojmo
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Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

Lidské: koordinátorka KPSS, asistentka
pracovní skupiny, organizační skupina + dobrovolníci
Materiální: kancelář KPSS
Prostorové: kancelář KPSS

Předpokládané
finanční náklady

- vychází se z rozpočtu projektu
- rozpočet projektu je celkem: 2,458.600,80 na období 24 měsíců

Předpokládané
zdroje
financování

Kritéria
hodnocení

Období červen 2010 – květen 2012: 100% financování z evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR
- projekt „Střednědobý plán rozvoje SS Znojemska“ z OPLZZ
- následně financování z rozpočtu města Znojma – předpoklad 500.000,- Kč/bude
upřesněno
rok 2011
- úspěšná realizace projektu dle nastaveného harmonogramu
- plnění klíčových aktivit projektu
- rok 2012
- vydání Střednědobého plánu rozvoje SS Znojemska na období 2012 – 2014
- ukončení projektu

Rizika realizace
opatření

Malá účast spolupracovníků
Nezájem obcí a politické reprezentace

Priorita 2.

Systém financování sociálních služeb v závislosti na KPSS

Zdůvodnění
priority

Sociální služby jsou financovány z více zdrojů, hovoří se o tzv. vícezdrojovém
financování. Jedná se o zdroje ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků
obcí, z příspěvku uživatelů sociálních služeb, z dotací z evropských fondů, darů a
případně dalších zdrojů.
V zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. je definováno propojení mezi
plánováním rozvoje sociálních služeb a jejich financováním. Výše finančních
prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu v rámci dotací na poskytování
sociálních služeb se odvíjí mimo jiné od zpracovaných střednědobých plánů rozvoje
sociálních služeb, které předkládají Krajské úřady.
Při vytváření SPRSS vychází Krajský úřad z podkladů, které obdrží od obce s pověřeným
obecním úřadem. Město Znojmo spolupracuje s KÚ JMK a poskytuje vlastní Komunitní
plán jako podklad pro zpracování SPRSS Jihomoravského kraje.
Pro zajištění kvalitního a transparentního financování sociálních služeb je nutné
nastavit systém financování sociálních služeb v ČR tak, aby reagoval na aktuální
potřeby a vycházel z komunitních plánů, které zpracovávají obce s rozšířenou
působností pro své území a následně pak z krajských střednědobých plánů rozvoje
sociálních služeb.
Důležité je provázat plánování sociálních služeb na Znojemsku s financováním
sociálních služeb v rámci rozpočtu města Znojma, tak aby při sestavování rozpočtu
města Znojma byl kladen důraz na potřeby vycházející z aktuálního Komunitního plánu
rozvoje sociálních služeb Znojemska.
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Opatření 2.1.

Připomínkování systému financování sociálních služeb v rámci rozpočtu ČR

Existence nepropojenosti systému financování s procesem komunitního plánování a
netransparentnost v přidělování dotací způsobuje velké odlišnosti ve výši
přidělovaných dotací poskytovatelům sociálních služeb. Finanční situace pro sociální
služby je značně nejistá.
Sociální služby jsou financovány vícezdrojově a poskytovatelé tak musejí každoročně
podávat mnoho projektů a nikdy nevědí, jaký bude mít daný projekt úspěch a zda
budou moci potřebnou službu realizovat, případně v jaké kvalitě, v jakém rozsahu,
s jakým množstvím pracovníků či materiálním zabezpečením.
V současné době dochází k nesouladu mezi plány rozvoje sociálních služeb a
přidělováním finančních dotací. Protože je chystána změna ve financování sociálních
Popis opatření a
zdůvodnění
služeb je nutné v této chvíli připomínkovat a dávat podněty k nastavení
transparentního systému financování sociálních služeb.
Systém financování SS má být převeden na kraje a zde se objevují obavy, že může dojít
k preferování těch zařízení, která jsou zřizována kraji.
V současné době dochází k preferování zařízení, která jsou zřizována krajským úřadem
a zvýhodňování sociálních služeb, které zřizuje Diecézní charita Brno.
Cílem opatření je podat MPSV a Jihomoravskému kraji připomínky pro nastavení
systému financování sociálních služeb v ČR tak, aby nově nastavený systém byl
transparentní a vycházel z plánů rozvoje sociálních služeb a nedocházelo ke
„zvykovému“ přidělování dotací.
Zkvalitnění systému financování sociálních služeb v ČR
Dopad na cílovou Transparentnost
skupinu
Provázanost s plány rozvoje sociálních služeb
Zajištění kvalitních sociálních služeb
- Ing. Pavel Balík – předá připomínky při jednání pracovní skupiny komunitního plánu
JMK, kde je v roli zástupce zadavatele
- připomínky při jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
- Mgr. Karel Burdík ve spolupráci s PSS – předá připomínky při jednání na MPSV,
Aktivity
Krajském úřadě Jihomoravského kraje a dalších příslušných místech
- Pavel Rosecký – komise pro sociální věci a rodinu Jihomoravského kraje – předá
připomínky při jednání komise
- KPSS Znojemska – předání podkladů při sestavování SPRSS JMK, spolupráce
s Jihomoravským krajem
Časový
harmonogram
Realizátoři a
partneři
Kritéria
hodnocení

Rok 2011 – dle termínů jednání jednotlivých komisí
MěÚ Znojmo – Ing. Pavel Balík, Mgr. Karel Burdík
Pavel Rosecký
Poskytovatelé sociálních služeb
Komunitní plánování SS Znojemska
rok 2011
- zpracování připomínek k systému financování
- počet jednání, na kterých byly připomínky předány
7

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
U Lesíka 3547/11
669 02 Znojmo
Rizika realizace
opatření

- nezájem politické reprezentace k vyjednávání
- nezájem PSS

Opatření 2.2.

Provázat plánování rozvoje sociálních služeb s financováním sociálních služeb ve
Znojmě

Popis opatření a
zdůvodnění

Od existence zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jsou sociální služby
financovány vícezdrojově. Finanční prostředky z jednotlivých zdrojů by měly být
rozdělovány mezi poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují takové sociální
služby, které jsou v dané lokalitě a místě potřebné, tzn. občané příslušného města,
obce, kraje tyto služby potřebují, což vychází ze zpracovaného komunitního plánu
sociálních služeb.
Každoročně organizace poskytující sociální služby přivedou do regionu velké množství
finančních prostředků na pomoc občanům, kteří sociální služby potřebují a využívají.
Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit také podporu na obecní úrovni.
Město Znojmo financuje sociální služby dle zásad pro poskytování dotací č. 13/2007.
Prvním krokem pro zefektivnění systému financování sociálních služeb je provázat
plánování rozvoje sociálních služeb s dotačním řízením ve městě Znojmě.
Ke zefektivnění systému financování sociálních služeb dojde při nastavení takového
rozdělování financí, které bude v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb
Znojemska. Při přidělování dotací bude zohledňován také charakter organizací
poskytující sociální služby, které musejí být registrované dle zákona č. 108/2006 Sb.,
dodržovat standardy kvality v sociálních službách a spolupracovat na procesu
komunitního plánování sociálních služeb.
Finanční situace pro sociální služby je značně nejistá. Organizace nikdy nevědí, jaké
finanční prostředky na poskytování sociálních služeb obdrží. Nemohou tak plánovat
jakýkoliv rozvoj těchto služeb, který bude klást důraz na kvalitu a aktuální potřebu
klientů.
Cílem je nastavit pravidla dotačního řízení, která budou v souladu s komunitním
plánem.
Projednat termín pro předkládání žádostí tak, aby organizace věděly předem, s jakými
finančními prostředky od města mohou v následujícím roce počítat.

Dopad na cílovou
skupinu

- zkvalitnění systému financování sociálních služeb
- jasně definovaný systém financování SS ze strany města
- provázanost s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb Znojemska
(Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska)
- finance jsou vynakládány na takové služby, které jsou potřeba

Aktivity - časový
harmonogram

- rok 2011
- navázat spolupráci s finančním odborem a zjistit podklady pro poskytování dotací
z města Znojma
- zefektivnit pravidla dotačního řízení
- získat politickou podporu pro sestavování a projednávání pravidel
- projednání v rámci struktury KPSS (s poskytovateli SS)
- nastavení pravidel: - termín, formuláře, oprávnění žadatele, kritéria propojení s KPSS,
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návrh dotací + projednání v souladu s poskytováním rozpočtu města, nastavení
systému projednávání a hodnocení žádostí
- aktivity budou řešeny v rámci organizační struktury KPSS Znojemska
Realizátoři a
partneři

MěÚ Znojmo
Poskytovatelé sociálních služeb
Komunitní plánování SS Znojemska

Předpokládaný
počet klientů

poskytovatelé sociálních služeb
uživatelé
veřejnost

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

- zásady poskytování dotací č. 13/2007
- využití dobré praxe provázání financování SS s KPSS z jiných měst

Předpokládané
finanční náklady

- finanční dotace města Znojma na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006
Sb. – pouze organizace se sídlem ve městě Znojmě (Centrum sociálních služeb
Znojmo, p.o., Oblastní charita Znojmo, Svaz tělesně postižených ČR, Sdružení podané
ruce, Kontaktní centrum Netopeer, TyfloCentrum Brno, o.p.s, pracoviště Znojmo )
návrh 2011 – 7,098.000,-

Předpokládané
zdroje
financování

- město Znojmo

Kritéria
hodnocení

- spolupráce s finančním odborem MěÚ
- projednání podkladů v rámci organizační struktury KPSS, s PSS, se zástupci města
- projednání v orgánech města
- schválení, neschválení pravidel pro přidělování dotací na SS

Rizika realizace
opatření

- nezájem politické reprezentace k vyjednávání
- nezájem PSS
- neschválení rozpočtu

Priorita 3.

Podpora sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny na Znojemsku

Zdůvodnění
priority

Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se
podle potřeb těch, kdo je využívají a zajištují.
Snahou je zabránit na Znojemsku sociálnímu vyloučení ve všech jeho formách a
podobách.
Na Znojemsku je zajištěna potřebná síť sociálních služeb, kterou zajišťují registrovaní
poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Potřebné služby zajišťují na
Znojemsku také organizace, které nemají sídlo přímo na Znojemsku, ale jsou schopni
potřebným klientům služby v této lokalitě poskytnout.
Takto dochází k zajišťování dostupnosti potřebných sociálních služeb, i když nemají
sídlo přímo na Znojemsku.
Je nutné neustále mapovat potřeby obyvatel a hledat způsoby zajištění pomoci dle
jejich aktuálních potřeb tak, aby tyto služby byly efektivní.
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Opatření 3.1.

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

Zachování stávajících sociálních služeb na Znojemsku
Cílem opatření je udržet poskytování stávajících sociálních služeb také v roce 2011,
protože potřeba těchto služeb neustále trvá a je aktuální.
Stávající síť sociálních služeb je nutné neustále podporovat, rozvíjet, zkvalitňovat tak,
aby na Znojemsku působily sociální služby, které odpovídají potřebám a vycházejí ze
zákona o sociálních službách.
Je nutné podporovat právě ty aktivity, které jsou pro Znojemsko žádoucí.
V současné době se na Znojemsku poskytuje celkem 43 registrovaných sociálních
služeb 17 poskytovateli. Jde o služby sídlící přímo na území Znojemska. Jsou také 4
sociální služby, které mají působnost v jiném regionu nebo mají celostátní nebo
celokrajskou působnost. Není nutné, aby na území Znojemska byly poskytovány
všechny služby dle zákona o sociálních službách, ale je potřebné zajistit, aby dané
služby byly pro občany Znojemska dostupné a využitelné. Aby byly zajištěny služby,
které budou na sebe navazovat a zajistí tak komplexní péči a podporu občanům.
- poskytování stávajících sociálních služeb cílovým skupinám
- poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality dle zák. č. 108/2006 Sb.
- rozvoj sociálních služeb dle potřeb těch, kdo je využívají a potřebují
- zabránění sociálnímu vyloučení
- zefektivnění financování – finance jsou vynakládány na ty služby, které jsou potřeba
2011
- zajištění sociálních služeb dle registru poskytovatelů sociálních služeb –
- podpora vzájemné spolupráce organizací
- mapování financování sociálních služeb
MěÚ Znojmo
Poskytovatelé sociálních služeb
Obce ve SO města Znojma
Veřejnost, uživatelé SS,
Počet klientů - dle kapacit PSS
Stávající poskytovatelé sociálních služeb
Standardy kvality sociálních služeb
- vychází se z rozpočtu poskytovatelů sociálních služeb
- finanční náklady na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách jsou uvedeny v části financování
- do 31.12.2011 jsou některé sociální služby financovány z IP SSP JMK
- MPSV, RVKPP, MZ, příp. další ministerstva
- JMK + IP SSP JMK
- město Znojmo, obce Znojemska
- EU
- Uživatelé (příspěvek na péči)
- Nadace, sponzoring, jiné zdroje
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Kritéria
hodnocení
Rizika realizace
opatření

rok 2011
- zachování dostupnosti stávající sítě sociálních služeb dle potřebnosti a registru MPSV
- zachování stávajících kapacit v roce 2011
- nedostatek finančních zdrojů
- neobdržení požadovaných dotací na poskytování sociálních služeb
- nezájem uživatelů o SS
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Cílová skupina „Senioři“
Priorita 4.

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 4.1.

Zajištění dostupnosti pečovatelské služby ve SO města Znojma

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na
cílovou skupinu

Aktivity
Časový
harmonogram

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

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.
Neustálé mapování zájmu o pečovatelskou službu.
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 108/2006 Sb.
V případě potřeby většího počtu pracovníků budou postupně navyšovány pracovní
úvazky tak, aby mohla být služba poskytována.
uspokojení většího počtu zájemců o službu
poskytování registrované pečovatelské služby
uspokojení poptávky uživatelů o poskytování služby ve spádových obcích
rok 2011
uzavření smluv s obcemi, kde se bude služba poskytovat
příjem nových kvalifikovaných pracovníků a jejich zaškolení – v případě potřeby
cílená propagace v daných obcích
poskytování pečovatelské služby klientům
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Oblastní charita 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
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návrh na rok 2011
Finanční náklady

Organizace

Celkové náklady na
pečovatelskou službu

CSS Znojmo

27,797.000,- Kč

OCHZ

3,335.000,- Kč

celkem předpoklad 211

31,132.000,- Kč

Předpokládané
zdroje
financování

platby klientů = 45%
obecní úřady příslušných obcí = 20%
dotace Jihomoravského kraje, MPSV = 35%

Kritéria
hodnocení

Počet uzavřených smluv s obcemi
Počet klientů
Náklady (provozní, osobní)
Počet neuspokojených žadatelů o službu

Rizika realizace
opatření

Nezájem obecních úřadu o poskytování pečovatelské služby v jejich obci
Nedostatek finančních prostředků
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
Špatná organizace personálu

Priorita 5.

Zvýšení kapacity služeb a zařízení pro seniory

Zdůvodnění
priority

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

Opatření 5.1.

Výstavba Domova pro seniory ve Znojmě

Popis opatření a
zdůvodnění

Vychází se z potřeby zjištěné při sestavování 1. Komunitního plánu na období 2007 –
2010 a ověření této potřeby při monitoringu tohoto plánu. Potřeba je stále aktuální a
pokračuje se v přípravě výstavby Domova pro seniory Znojmo.
- zaměření na klienty zčásti nebo zcela nesoběstačné, vyžadující trvalou péči
- vybudování kuchyňského provozu, prádelny, stacionáře pro seniory
- 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
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Aktivity
Časový
harmonogram
Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

rok 2011
- dokončení stavebního projektu
- výstavba domova pro seniory
- Město Znojmo
- Jihomoravský krajský úřad Brno
- MPSV ČR
- kapacita domova pro seniory - 99 lůžek
- kapacita kuchyňského provozu 500 obědů
- know-how organizace, zřizovatele

Finanční náklady - celkové náklady na stavbu DS = 150,000.000,- Kč
Předpokládané
zdroje
financování
Kritéria
hodnocení
Rizika realizace
opatření

- dotace města Znojma
- dotace ze státního rozpočtu
- kolaudace stavby
- nedostatek financí
- zpoždění stavebních prací

Opatření 5.2.

Navýšení kapacity Domova pro seniory Šanov

Popis opatření a
zdůvodnění

Vychází se z potřeby zjištěné při sestavování 1. Komunitního plánu na období 2007 –
2010 a ověření této potřeby při monitoringu tohoto plánu. Potřeba je stále aktuální a
pokračuje se v navyšování kapacity tohoto zařízení.
- výstavba všech budov domova pro seniory bude o kapacitě 108 lůžek
- zaměření na klienty zčásti nebo zcela nesoběstačné, vyžadující trvalou péči
- možnost ubytování i pro potřebné klienty na přechodnou dobu
- vyřešení dlouhodobého nedostatku míst v regionu
- zajištění celodenního stravování
- vytvoření domovinky
- služby spojené s bydlením a další činností vyplývající ze zákona o sociálních službách
- poskytnutí možného zázemí pro klienty chráněného bydlení

Dopad na
cílovou skupinu

-

AKTIVITY
Časový
harmonogram

rok 2011
- výstavba 2 budovy
- zřízení nových pracovních míst
- příjem žadatelů

Realizátoři a
partneři

- DS MORAVA a.s. - www.domovsanov.cz

uspokojení většího počtu nejpotřebnějších žadatelů
zajištění důstojných podmínek pro dožití života
zavedení zdravotní a sociální služby v místě
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kapacita domova pro seniory – 108 lůžek
kapacita domovinky – 12 seniorů
kapacita počtu stravovaných osob – 230 jídel

Předpokládaný
počet klientů

-

Předpokládané
finanční náklady

- celkové náklady na stavbu DS = 87 450 000,-Kč
- zřízení 31 nových pracovních míst

Předpokládané
zdroje
financování
Kritéria
hodnocení
Rizika realizace
opatření

Rok 2011
- náklady na výstavbu budovy – vlastní prostředky
- kolaudace stavby 2. Budovy
- nezískání finančních prostředků
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Cílová skupina „osoby se zdravotním postižením“
Priorita 6.

Zkvalitňování péče o osoby se zdravotním postižením, s mentálním a kombinovaným
postižením

Zdůvodnění
priority

Umožnění bydlení v domku rodinného typu, které se velkou mírou přibližuje bydlení
v přirozeném prostředí

Opatření 6.1.

Vybudování chráněného bydlení v městě Znojmě Oblastní charitou Znojmo

Popis opatření a Výstavba přízemního domku k bydlení s podporou asistentů směřující k co nejvyšší míře
zdůvodnění
samostatnosti uživatelů
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

Chráněné bydlení umožní 10 lidem s postižením se začlenit do běžného života v téměř
přirozeném sociálním životě
A. - Zajištění financování
B. - Výstavba budovy (příprava projektu, výběrové řízení na stavební firmu, stavba)
C. - Zajištění kvalifikovaného personálu (osobní asistenti)
D. - Vybavení domu
E. - Zahájení provozu
A. - první polovina roku 2011
B. - druhá polovina roku 2011, 2012 až 2013
C. – rok 2013
D. – rok 2013
E. – rok 2013
A. - OCHZ, MěÚ ZNOJMO, EU, MPSV, JmK
B. - OCHZ, stavební firma
C. - OCHZ
D. - OCHZ, uživatelé
E. - OCHZ
20
OCHZ,
MěÚ ZNOJMO
Výstavba budovy – 14.773.000,- Kč
Provoz chráněného bydlení – 3100 000 Kč/rok v závislosti na typu postižení uživatelů
Výstavba – KÚ JmK, EU – strukturální fondy, MěÚ Znojmo,
Provoz – MPSV, MěÚ Znojmo, JmK, uživatelé
Počet ubytovaných uživatelů
Zpětná vazba od uživatelů
Nedostatek finančních prostředků
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Opatření 6.2.

Rozvoj rané péče pro děti s mentálním a kombinovaným postižením
- navýšení kapacity stávajícího počtu uživatelských rodin Střediska rané péče Třebíč.

Středisko rané péče nabízí služby rodinám s dětmi s mentálním, kombinovaným,
tělesným postižením, rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra a rodinám
s dětmi s ohrožením vývoje.
Popis opatření a
V roce 2011 plánujeme rozšíření kapacity a tím nabídky aktivit pro rodiny s dětmi.
zdůvodnění
V současné době nabídky rané péče pro rodiny Znojemska využívají 4 rodiny.
Zvýšení nabídky kapacity na 7 uživatelských rodin na Znojemsku.

Dopad na
cílovou skupinu

AKTIVITY
Časový
harmonogram
Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů

Zvýšení kvality života dítěte se zdravotním postižením či ohrožením ve vývoji a celé
rodiny.
Rodiny budou mít možnost využít podpory rodičovských kompetencí, podpory
vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy, ohroženy, podpory v
námětech pro stimulaci dítěte a snížení vlivu prvotního postižení. Pracovníci střediska
provází rodinu náročnou situací, podílí se na vytváření podmínek pro dítě, rodinu i
společnost pro zapojení do vzdělávacích institucí.
Navýšíme počet uživatelských rodin rané péče oblasti Znojemsko na 7 rodin s dětmi se
zdravotním postižením či ohrožením ve vývoji.
Únor 2011 – žádosti o finanční podporu.
Únor - Září 2011 – přednáška pro dětské lékaře, informování dětských lékařů o službě.
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč, Středisko rané péče Třebíč.
7 uživatelských rodin

Zdroje
lidské /
materiální /
prostorové

Lidské zdroje – pracovníci střediska – poradci rané péče - sociální pracovník, speciální
pedagog.
Materiální zdroje – pomůcky na podporu vývoje dítěte, dopravní prostředek.
Prostorové zdroje - raná péče je terénní služba, pracuje přímo v přirozeném prostředí
rodiny.
Prostory pro odpolední setkávání rodin.

Předpokládané
finanční
náklady

Pro rok 2011 náklady: 271.297,- Kč při navýšené kapacitě.

Předpokládané
zdroje
financování

2011
- JMK – individuální projekt, město Znojmo, nadace, granty, ostatní příjmy, příjmy od
uživatelů (příspěvek na fakultativní službu – ubytování a stravování na víkendovém
pobytu).

Kritéria
hodnocení
Rizika realizace
opatření

Statistické údaje střediska - počet uživatelských rodin Znojemska.
Nedostatečné finanční zajištění služby.
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Priorita 7.

Podpora integrace osob se smyslovým postižením do společnosti a zkvalitňování péče

Zdůvodnění
priority

Cílem priority je snížit sociální izolaci a míru závislosti osob zrakově postižených na
pomoci druhých osob. Zvýšit samostatnost, a to rozvojem nových schopností a
dovedností a posilováním stávajících návyků.

Opatření 7.1.

Navýšení kapacity TyfloCentra Brno, o.p.s. regionálního pracoviště Znojmo

Zahájení poskytování sociálních služeb TyfloCentrum Brno, o.p.s. regionálního
pracoviště Znojmo v prostorách s větší kapacitou a zavedení kurzů na PC, kurzů vaření a
kurzů První pomoci Cílem je přiblížit poskytované sociální služby do centra města, jež
znamená pro naše klienty lepší orientaci. To povede k tomu, že nebudou v tak velké
Popis opatření a míře odkázáni na pomoc druhých osob, ale budou se moci za relevantními sociálními
zdůvodnění
službami dostat sami. Tím, že se zahájí poskytování sociálních služeb ve větších
prostorách, bude možné zavést kurzy na Pc, kurzy vaření a kurzy první pomoci, které
povedou k rozvoji jak dovedností zvyšujících samostatnost, ale i k rozvoji dovedností
sociálních.

Dopad na
cílovou skupinu

Poskytováním sociálních služeb v prostorách s větší kapacitou přinese možnost rozvíjet
sociálně aktivizační služby, které jsou v současné době omezovány nedostatkem
prostoru. Zvýší se počet aktivit skupinového charakteru. To povede k rozvoji sociálních
dovedností a k posilování schopností vstupovat do kontaktu s druhými lidmi a
orientovat se v mezilidských vztazích. Zavedení kurzů na PC, kurzů vaření a první
pomoci povede k větší samostatnosti při orientaci na trhu práce, vyhledávání informací,
k lepšímu přístupu k informacím a k poznávání světa.

AKTIVITY
Časový
harmonogram

Duben 2011 - dokončení jednání ohledně výše nájmu
Květen 2011 – zahájení poskytování služeb v nových prostorách
Září 2011 – organizace kurzů
Říjen 2011 – nalezení vhodných lektorů
Listopad 2011 – zajistit materiální zabezpečení

Realizátoři a
partneři

Město Znojmo
TyfloCentrum Brno, o.p.s. – regionální pracoviště Znojmo

Předpokládaný
počet klientů

Rok 2010 – 50 klientů
Rok 2011 – 100 klientů

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

Současní pracovníci realizátora, dobrovolníci, lektoři
Materiální – počítačové vybavení, vybavení pro kurzy vaření (kuchyňská linka)
náklady na rok 2011 bez nájmu s tím spojených nákladů
- mzda, telefony, internet, cestovné, účetnictví, potřeby – 528.200,- Kč
Sponzorské dary, projekty, dotace
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Kritéria
hodnocení

Ujednání výše nájmu
Dojednat podmínky poskytování kurzů
Nalezení lektorů
Materiální zabezpečení

Rizika realizace
opatření

Nebudou ujednány vhodné podmínky výše nájmu
Budou dohodnuty nevhodné podmínky poskytování kurzů
Nenaleznou se vhodní lektoři
Nedostatek financí
Nedostatek zájemců

Opatření 7.2.

Rozvoj rané péče pro osoby se smyslovým postižením

Popis opatření a
zdůvodnění

Pomocí služby rané péče zajistit podporu rodiny vychovávající dítě se smyslovým
postižením raného věku a vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální
integrace.
Zachování rozsahu a kvality stávajících a souvisejících sociálních služeb pro rodiny
s dětmi se smyslovým postižením.
Z vyjednávání v rámci KPSS a realizovaných výzkumů bylo zjištěno, že služba rané péče
pro osoby se smyslovým postižením v této lokalitě není poskytována a potřeba této
služby existuje.

Dopad na
cílovou skupinu

- zmírnění negativních následků plynoucích ze sluchového postižení
- zajištění dostatečné informovanosti o službě
- podpora rodiny při péči o dítě se sluchovým postižením
- snížení negativního vlivu postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a jeho vývoj
- zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy a nebo ohroženy
- posílení kompetencí rodiny, snížení její závislosti na institucích a sociálním systému

AKTIVITY
Časový
harmonogram

2011
Získávání finančních prostředků zachování rozsahu a kvality stávajících sociálních služeb
Poskytování služeb rané péče rodinám dětí se smyslovým postižením v stávajícím
rozsahu a zvyšující se kvalitě
Depistáž potencionálních uživatelů
Další vzdělávání a rozvoj pracovníků v sociální službě

Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje lidské /
materiální /
prostorové
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané
zdroje financov.

TamTam Olomouc
Město Znojmo,
5
Poradci rané péče – speciální pedagogové, řídící pracovníci/automobil pro poskytování
terénní služby, speciální pomůcky a hračky podporující vývoj dítěte/zařízená kancelář
203 350,- Kč
MPSV
Město Znojmo
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Kritéria
hodnocení

Rizika realizace
opatření

- získané finanční prostředky
- počet klientů
- Nedostatek finančních prostředků
- Výrazná změna legislativy
- Změna sociální politiky v oblasti poskytování sociální služby na místní a regionální
úrovni
- Nezájem uživatelů a odborné veřejnosti o službu
- Nedostatečná informovanost laické i odborné veřejnosti o nabízených službách
- Nedostatečné prostorové zázemí v návaznosti na finanční zdroje
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Cílová skupina „osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby
v krizi, etnické menšiny“
Priorita 8

Opatření 8.1.

Zvýšení kapacity a rozvoj sociálních služeb pro osoby bez domova a v nepříznivé
sociální situaci
Priorita reaguje na nedostačující a chybějící kapacity a sociální služby pro osoby bez
domova, osoby v krizi a nepříznivé sociální situaci.
V regionu Znojmo není v současné době poskytována služba denního centra, krizová
lůžka ani azylový dům nebo noclehárna pro ženy bez dětí. Tato skutečnost byla
potvrzena i při výzkumu potřeb uživatelů. Je třeba dbát na zvyšování kvality, ale i
účelné využívání stávajících i nově vzniklých kapacit, zvlášť s přihlédnutím k sezónnímu
charakteru služby.
Současné kapacity pobytových zařízení pro tuto cílovou skupinu ve městě Znojmě jsou
nedostačující a některé potřebné služby jako např. denní centrum a krizová lůžka zde
zcela chybí. Není řešeno ubytování pro ženy (bezdomovkyně).
Na Znojemsku není řešena návaznost sociálních služeb pro osoby opouštějící azylové
bydlení, které potřebují návaznou péči např. ve formě sociálního bydlení proto, aby se
klient nedostal zpět na okraj společnosti a neupadl do stejných problémů.
Zvýšení kapacity azylového domu pro muže ve Znojmě – přístavba

Při monitorování plánu na období 2007-2010 se potřeba tohoto opatření potvrdila a
v jeho realizaci bude pokračováno.
Azylový dům pro muže ve Znojmě 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
Popis opatření a řešit. Služby jsou zaměřeny na zlepšení životních podmínek prostřednictvím poskytnutí
zdůvodnění
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 bude řešeno 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
Časový
harmonogram

rok 2011
- provedení stavebních prací
- vlastní provoz

Realizátoři a
partneři

Realizátor – Město Znojmo – výstavba
Centrum sociálních služeb Znojmo, př.o. – provoz
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Partneři – Policie ČR, Městská policie Znojmo
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje lidské /
materiální /
prostorové
Předpokládané
finanční
náklady
Předpokládané
zdroje
financování

44 lůžek
Lidské: současný personál, možnost proškolení
Prostorové: současný AD – kancelář
Investiční: stavební = 3,900.000,- Kč
Město Znojmo,
MPSV

Rizika realizace
opatření

- kolaudace stavby
- počet lůžek
- počet klientů, kteří využili služeb azylového domu
Nedostatek finančních zdrojů
Problémy s realizací stavby

Opatření 8.2.

Zřízení kontaktního (denního) centra s krizovými lůžky

Kritéria
hodnocení

Sociální služby jsou zaměřeny zejména na zlepšení životních podmínek v návaznosti na
noclehárnu, poskytnutím ambulantní služby. Poskytnutí informací, snížení sociálních a
zdravotních rizik nebo zprostředkování služeb souvisejících s možností řešení jejich
Popis opatření a
situace.
zdůvodnění
- do roku 2012 zřídíme denní centrum s kapacitou 15 uživatelů
- součástí budou 2-3 krizová lůžka
- součástí budou 2-3 lůžka azylového bydlení pro ženy bez dětí
- pokles počtu osob postižených sociální exkluzí
- pokles kriminality páchané těmito osobami
- omezení patologických jevů v oblasti osob ohrožených sociálním vyloučením
Dopad na
- dočasné ubytování
cílovou skupinu
- řešení individuálních problémů
- motivace ke změně životních postojů vedoucích k opětovnému začlenění do
společnosti
Záměr získat objekt Mě úřadu, zajistit projektovou dokumentaci na stavební práce,
vyhotovení rozpočtu včetně analýzy možných finančních zdrojů, vypsání výběrového
řízení, realizovat stavební úpravy, registraci sociální služby a její následné poskytování.
2011
AKTIVITY
- získání příslibu dotace na rekonstrukci od KÚ JMK
Časový
- příprava stavební dokumentace, příprava rekonstrukce objektu, zahájení
harmonogram
rekonstrukce
2012
- dokončení rekonstrukce,
- výběr poskytovatele,
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- podání žádosti na registraci služeb,
- podání žádostí na dotace
Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

Mě Znojmo, poskytovatelé sociálních služeb
Denní centrum – kapacita 15 uživatelů
Krizová lůžka – kapacita 2-3 uživatelé
Azylové ubytování pro ženy bez dětí 2 – 3 lůžka
Prostory a jejich rekonstrukci zabezpečí Mě Znojmo, popřípadě organizace dle
výběrového řízení, ostatní zdroje zajistí poskytovatel

Předpokládané
finanční
náklady

Rekonstrukce: 7,000.000,Vybavení: 100.000,Provozní náklady na 1 rok: 600.000,Mzdové náklady, pojištění na 1 rok: 1,200.000,Uvedené částky jsou orientační.

Předpokládané
zdroje
financování

- rekonstrukce: JMK, Mě Znojmo,
- provoz: příspěvky uživatelů, individuální projekty Jm kraje, projekty eu

Kritéria
hodnocení

Rizika realizace
opatření

- kolaudace rekonstrukce
- počet lůžek
- registrace služby
- počet uživatelů
- nezískání poskytovatele sociální služby
- nezískání registrace sociální služby
- nezískání finančních prostředků na zajištění služby

Priorita 9.

Podpora rozvoje sociálních služeb pro uživatele návykových látek

Zdůvodnění
priority

Nedostatek podobných zařízení, dlouhé čekací doby pro nástup, nejefektivnější léčba
drogových závislostí.

Opatření 9.1.

Zajištění terapeutické komunity pro uživatele návykových látek

Z výsledku agentury Augur vyplývá, že 80% dotazovaných uživatelů návykových látek
na území Znojemska pociťuje nedostatek zařízení pro drogově závislé. Pomohlo by jim
zařízení, kde by se pokusili o trvalou abstinenci. Dále by respondentům v jejich situaci
pomohlo sociální bydlení a části z nich také
pomoc při hledání práce, možnost rekvalifikace, což terapeutická komunita ve svém
programu nabízí.
Popis opatření a
Také odborníci na drogovou problematiku uvádějí, že je nedostatek služeb pro
zdůvodnění
drogově závislé – terapeutických komunit (na území celé ČR je 13 TK, které se věnují
drogovým závislostem s celkovou kapacitou cca 195 klienty). Jen ve městě Znojmě je
odhadovaný počet problémových uživatelů návykových látek 200.
Řešením problému závislostí se nepomáhá pouze samotným lidem s drogovým
problémem, ale celé společnosti – snížení kriminality, zapojení závislých do trhu práce,
nezatěžování sociálního systému a v neposlední řadě řeší problémy spojené
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Dopad na
cílovou skupinu
AKTIVITY
Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje lidské /
materiální /
prostorové
Předpokládané
finanční
náklady
Předpokládané
zdroje
financování

Kritéria
hodnocení

s infekčními chorobami (hepatitidy, HIV apod.)
Nezisková organizace Salebra o.s. zaregistrovala sociální službu – terapeutickou
komunitu. Začátek poskytování sociální služby je naplánován na 1.4.2011
Zkrácení čekací doby pro vstup do služby, zmírnění ztráty motivace u lidí s drogovým
problémem k léčbě. Resocializace, návrat do života bez drog, návrat na trh práce,
snížení kriminality, stabilizování zdravotního stavu, nezatěžování sociálního systému.
- zahájení poskytování služby
- příjem klientů
Realizátor – Salebra o.s.
15
4 sociální pracovníci/terapeuti, správce, pracovní terapeut
- zázemí realizátora
1.860.000Kč (4/2011-12/2011)
ESF,
Město Znojmo
Sponzoři a dárci,
Příspěvky klientů,
- otevření terapeutické komunity
- poskytování služby
- počet klientů
- kvalita služby – dodržování standardů kvality

Rizika realizace
opatření

Nedostatek finančních prostředků pro zajištění poskytování sociální služby.
Vhodná nemovitost.

Priorita 10.

Podpora integračních aktivit cílové skupiny etnické menšiny

Zdůvodnění
priority

Pod touto cílovou skupinou se skrývá oblast práce s Romskou komunitou.
Cílem této priority je podpora integrace Romů do společnosti.

Opatření 10.1.

Podpora terénního pracovníka pro etnické menšiny při MěÚ Znojmo

Z jednání pracovní skupiny v únoru 2011 vzešla potřeba řešení v oblasti kvality bydlení,
Popis opatření a zaměstnanosti a vzájemné komunikace. Tuto oblast zabezpečuje od roku 2007 romský
zdůvodnění
terénní pracovník, který je zaměstnán u MěÚ Znojmo.
Cílem je udržení a podpora pracovního místa terénního pracovníka při MěÚ Znojmo.
Dopad na
cílovou skupinu

Prostřednictvím romského terénního pracovníka, je zabezpečena pomoc a
informovanost romských rodin i jednotlivcům v oblasti zaměstnanosti, bydlení, sociální
pomoci, prevence zadlužení, vzdělávání a volného času.
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AKTIVITY
Časový
harmonogram

Rok 2011
- udržení pracovního místa romského terénního pracovníka při MěÚ Znojmo
- zajištění financí na pracovní místo terénního pracovníka
- předcházení vzniku dluhů klientů na nájemném v městských bytech a zadlužení
obecně
- systematické řešení kvality bydlení romských rodin
- sociální poradenství, informovanost, doprovod na instituce, asistence při jednáních,
intervence v konkrétních jednotlivých případech.
- spolupráce se ZŠ a MŠ, které navštěvují romské děti
- podpora spolupráce s Oblastní Charitou Znojmo - rodinným sociálním asistentem a
nízkoprahovým centrem pro děti a mládež
- spolupráce s komisí prevence kriminality
- účast na setkávání pracovní skupiny minority - poskytovat zpětnou vazbu od cílové
skupiny
- realizace letního tábora pro děti z evidence OSPOD
- minimálně 3 fotbalové turnaje pro romské děti v roce 2011

Realizátoři a
partneři

Městský úřad Znojmo
- komise pro prevenci kriminality
- komunitní plánování sociálních služeb
- Oblastní charita Znojmo

Předpokládaný
počet klientů
Předpokládané
finanční
náklady
Předpokládané
zdroje
financování

- na území města Znojma žije přibližně 60 romských rodin
- předpokládá se podpora přibližně 20 rodin a 20 jednotlivců
Náklady na terénního pracovníka - pracovní úvazek 0,5
100.000,- dotace Rady vlády ČR pro záležitosti romských komunit
40.000,- Městský úřad Znojmo
Rada vlády ČR pro záležitosti romských komunit
Městský úřad Znojmo

Kritéria
hodnocení

- výkaz práce činnosti romského TP - počet poskytnutých intervencí, poradenství,
doprovodu k jednání, zprostředkování, jednání s klientem a rodinou, počet společných
akcí celé komunity, počet sepsaných splátkových kalendářů
- terénní deník TP
- kontaktní kniha TP
- záznamy postupu práce v rodinách
- množství získaných prostředků

Rizika realizace
opatření

- nezískání dotace na pracovní místo romského terénního pracovníka
- neprodloužení pracovní smlouvy (do 30.11.2011) ze strany Města Znojma
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Cílová skupina „děti, mládež, rodina“
Priorita 11.

Rozvoj a podpora služeb sociální prevence zabraňující vzniku patologického chování
dětí a mládeže.

Zdůvodnění
priority

Realizace této priority přispěje zejména ke snížení sociálních rizik, vyplývajících ze
způsobu chování této cílové skupiny, zvýšení sociálních dovedností, což povede ke
zvýšení podpory v nepříznivé sociální situaci.

Opatření 11.1.

Rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Coolna o terénní sociální
práci pro dospívající a mladé dospělé

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nabízí nenahraditelnou sociální službu, která
doplňuje a rozvíjí činnost pedagogických institucí, rodiny a zájmových kroužků.
Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením nebo snižováním rizik,
které jsou spojené s životem dospívajících a mladých dospělých.
Z prozatímních dostupných zdrojů, dlouhodobých pozorování a jednání s odborníky z
Popis opatření a
Probační a mediační služby, Pedagogicko-psychologické poradny a Rodinného
zdůvodnění
sociálního asistenta či Komise pro prevenci kriminality je zřejmé, že TSP je ve městě
Znojmě potřebná.
Cílem je vyhledat a navázat na sociální službu potencionální uživatele, kteří
nevyhledávají institucionalizovanou odbornou pomoc, přestože jí potřebují. Dále
chceme ještě více snížit práh dostupnosti sociální služby.

Dopad na
cílovou skupinu

AKTIVITY
Časový
harmonogram

Realizátoři a
partneři

- jde především o podporu při zvládání obtížných životních situací,
-snižování sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního
způsobu a rizikového chování,
- zvyšování sociálních schopností a dovedností,
- podpora začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do místní
komunity,
- psychická, fyzická, právní a sociální ochrana během pobytu v zařízení, podpora při
realizaci osobních aktivit a motivace k aktivnímu trávení volného času,
- předcházení nebo snižování zdravotních rizik souvisejících se způsobem života cílové
skupiny,
- vytváření podmínek k aktivnímu a samostatnému řešení obtížné životní situace,
- psychologicko-terapeutická pomoc.
od dubna 2011
Rozšíření činnosti o terénní práci s dospívajícími a mladými dospělými
- výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se spol. prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Oblastní Charita Znojmo
spolupracující partneři: MěÚ Znojmo, K-centrum Netopeer - Podané ruce, Základní
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školy, Střední školy, Probační a mediační služba, PČR, Městská policie, PPP a konkrétní
projekty Oblastní charity Znojmo (Magdala, Rodinný sociální asistent aj.).
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje
lidské/mat./
prostorové
Předpokládané
finanční
náklady

100
Know-how poskytovatele

- prozatím nestanoveno

Předpokládané
zdroje
financování

100% Individuální projekt JmK

Kritéria
hodnocení

- počet kontaktovaných uživatelů (min. 150/rok)
- počet pracovníků v přímé práci (min. 2)
- počet hodin přímé práce v terénu (min. 8h/týden),
- kvalitní zmapování města Znojma a určení konkrétních lokalit, kde je služba potřebná

Rizika realizace
opatření

- nedostatečné finanční zajištění,
- malý zájem o sociální službu ze strany zájemců, uživatelů,
- nedostatek odborně způsobilých pracovníků.
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Financování sociálních služeb na Znojemsku
Na Znojemsku jsou zajišťovány sociální služby neziskovými organizacemi a příspěvkovými organizacemi, které jsou financovány ze státního rozpočtu (MPSV,
kraj), rozpočtu města, obce, příspěvku uživatelů (klientů), evropských fondů a jiných zdrojů.
Z rozpočtu města Znojma bylo na registrované sociální služby v roce 2010 poskytnuto celkem 6,906.982,- Kč.
Organizace ve svých návrzích rozpočtů na rok 2011 požadují od města Znojma finanční dotaci ve výši 7,655.444,- Kč.
V době zpracování plánu je možné hovořit pouze o návrhu financování na rok 2011, protože veškeré dotační tituly jsou ve schvalovacím řízení a výsledky
budou známy v 1. polovině roku 2011.
Tab. č. 2: Financování registrovaných sociálních služeb: skutečnost za rok 2010 a návrh požadovaných financí na rok 2011
skutečnost 2010

sociální poradenství

Poskytovatel
zařízení
Centrum
sociálních
služeb Znojmo,
p.o.

Název
služby

Poradna pro
rodinu a
mezilidské
vztahy
Centrum
Oblastní charita
poradenství a
Znojmo
pomoci Znojmo
Svaz tělesně
Odborné sociální
postižených v
poradenství
ČR, o.s.
TyfloCentrum Sociální poradna
Brno, o.p.s.,
pro zrakově
reg.pracov.
postižené ve
Znojmo
Znojmě

návrh 2011

celkem

MPSV

JMK

Obec

Klienti

Jiné
zdroje

celkem

MPSV

JMK

Znojmo

Obec

Klienti

Jiné Zdroje

862 504

612 000

-

250 504

-

-

909 900

788 500

-

121 400

-

-

-

662 854

407 000

50 000

195 500

-

10 354

733 000

480 000

150 000

50 000

-

-

53 000

226 100

201 000
6 100jiná min.

17 000

-

-

2 000

200 000

105 000

-

80 000

-

-

15 000

156 000

118 000

-

38 000

-

-

160 000

77 000

35 000

40 000

-

-

8 000
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Denní centrum
pro seniory

974 378,5

162 000

-

530 335

186 122 95 921,5

1 012 000

288 700

-

553 300

-

170 000

-

729 616

-

-

410 531

223 260

95 825

1 079 300

323 800

-

275 500

-

480 000

-

9.106 767,8

1 444
000

-

267 000

6.161
058

1.234
709,84

9 400 500

2 500 000

-

150 000

-

6 100 000

650 500

11.969
019,75

1 269
000

-

367 000

8 299
699

2 033 32
0,75

11 510 200

1 880 000

-

250 000

-

8 300 000

1 080 200

27 034 437
26 234 437
bez MK

8 983
000

-

2 939 455
800 000
Mor.Krum

11.934
583

2377399
,46

27 797 000
26 997 000
bez Mor.Kr .

11 527
000

-

2 806
000

3.457 321

1.453
000

783 000

4.195 000

1.810 000

890 000

400 000

-

950 000

145 000

2.728 489

996 000

250 000

43 034
Jiná obec
9 861

137 574

3. 335 000

1.710 000

165 000

150 000

-

1.250 000

60 000

Osobní asistence
Znojmo

3.008 505

813 000

440 000

579 250
Jiná obec
28 000

910 186 238 069

3. 586 000

1.800 000

200 000

450 000

-

1.036 000

100 000

Domov pro
seniory

13.587 000

4 514
000

1 283
000

-

7.790
000

-

13.770 000

4.830 000 1.140 000

-

-

7.800 000

-

Domov se
zvláštním
režimem

15.037 000

5.946
000

1.284
000

-

7.807
000

-

14.068 000

5.065 000 1.143 000

-

-

7.860 000

-

Odlehčovací
služby
Centrum
Domov pro
sociálních
seniory Znojmo
služeb Znojmo,
p.o.
Domov se
zvláštním
režimem

sociální péče

Pečovatelská
služba
Denní stacionář
sv. Damiána
Znojmo

Oblastní charita Charitní
pečovatelská
Znojmo
služba Znojmo

Domov
důchodců
Božice, p.o.

218426
Jiná obec
32 000

815 228 155 667

1.292
020
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Domov pro
seniory
Domov pro
seniory Hostim, Domov se
p.o.
zvláštním
režimem
Domov pro
seniory
Domov pro
seniory
Domov se
Jevišovice, p.o. zvláštním
režimem
Domov pro
seniory
Domov pro
seniory Plaveč, Domov se
p.o.
zvláštním
režimem
Domov pro
seniory
DS Morava, a.s. Domov se
zvláštním
režimem
Emin zámek, Domov se
p.o. Hrušovany zvláštním
n. Jev.
režimem
TyfloCentrum
Průvodcovské a
Brno, o.p.s.
předčitatelské
reg.pracov.
6
služby
Znojmo
Domov pro
osoby se
Zámek Břežany,zdravotním
postižením
p.o.
Chráněné
bydlení
6

1.617 000

530 000

156 000

-

927 000

4 000

464 000

1.5619 000

4.780
000

1.409
000

-

9.426
000

40 000

15.520 000

17.090 000

4.979
000

1.438
000

-

10.673
000

-

15.370 000

4.632
000

1.084
000

-

9.654
000

6. 063 417

2.439
000

679 001

-

18.234 731

5.043
000

2.036
999

1.780 000

-

980 000

-

-

255 000

-

4.381 000 1.339 000

-

-

9.800 000

-

17.344 000

5.369 000 1.302 000

-

-

10.673 000

-

-

15.015 000

4.251 000 1.110 000

-

-

9654000

-

2.945
416

-

5.713 000

2.296 000

-

-

2.916 000

-

-

11.154
732

-

15.686 000

4.751 000 1.503 000

-

-

9.432 000

-

-

-

730 000

1.050
000

19.671 000

371 000

-

-

-

18.300 000

1.000 000

-

-

-

420 000

56 000

10.199 000

99 000

-

-

-

9.700 000

400 000

17.097 226

4.046
000

2.044
000

-

10.264
900

742 326

16.319 000

-

-

10.188 000

962 000

25 000

6 560

3 718

14 000

6 000

52.200 000

18.499
000

5.816
000

-

27.535
000

1. 828 000

800 000

-

-

828 000 200 000

14 722

350 000

Služba se poskytuje v rámci kraje a je financována z prostředků brněnského střediska
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168 000

41 000

501 000

3.799 000 1.370 000

40 000

12 000

8 000

50. 533 000

17.497
000

3.880 000

-

-

29.156 000

-

1.971 000

763 000

100 000

-

-

1.108 000

-
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Azylový dům pro
muže

sociální prevence

Centrum
sociálních
služeb Znojmo,
p.o.

Noclehárna pro
muže
Sociálně
aktivizační
služba pro
seniory a OZP

1.933 386

794107
IP JMK

142 206

993 571

3 502

2.000 000

580 129
IP JMK

400 000

-

1.019 871

-

395 778

38 000

-

325 127

32 651

-

464 500

94 800

-

351 700

-

18 000

-

423 314

133 000

-

290 314

-

-

457 400

221 856

-

235 544

-

-

-

Domov pro
matky a otce v
tísni Znojmo

4.942 792

-

4.091
020
IP JMK

-

677946

173 826

6.812 740

-

6.142 740
IP JMK

-

-

670 000

-

Dílna sv. Kláry
Znojmo

1.270 192

-

1234074
IP JMK

-

-

36 118

1.239 452

-

839 452
IP JMK

250 000

-

-

150 000

Rodinný sociální
asistent Znojmo

1.451 762

-

1444285
IP JMK

-

-

7 477

1.379 253

-

979 253
IP JMK

250 000

-

-

150 000

Sociální
rehabilitace
Znojmo

2.190 002

-

2168140
IP JMK

-

-

21 862

2.590 629

-

2 570 629
IP JMK

-

-

-

20 000

719 913

582 000

104 000

23 300

-

10 613

701 000

587 000

104 000

-

-

-

10 000

743 409

632 000

-

102 000

-

9 409

1.200 000

840 000

-

50 000

-

-

70 000

3.674 052

-

3637849
IP JMK

13 536

-

36 203

7.077 594

-

7.047 594
IP JMK

-

-

-

30 000

Tereza -

Oblastní charita pomoc
Znojmo

obětem
domácího
násilí
Magdala pomoc
obětem
obchod. a
nuc. prost.

Nízkoprahový
klub pro
mládež Coolna
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Sdružení
Podané ruce,
o.s.

Kontaktní
centrum
Netopeer Víceúčelová
drogová služba

SPONDEA při
Intervenční
ČČK Brno,
centrum
o.p.s.
Oblastní
charita
Třebíč
Federace
rodičů a
přátel sluch.
postiž., o.s.

Středisko
rané péče
Třebíč
Středisko
rané péče
Tamtam
Olomouc

SRP Brno

Raná péče

Svaz tělesně
postižených v
České
republice, o.s.

Sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
OZP

TyfloCentrum Sociálně
Brno, o.p.s. aktivizační
reg.pracov. služby pro
Znojmo
seniory a OZP
Terapeutická
Salebra o.s. komunita
Salebra

490 000

340 000

111 000

-

RVKPP
485000
jiné
10400

7

-

IP JMK
2779185
8
299212

-

-

-

3.200 000

-

IP JMK
3.200 000

-

-

-

-

153 560

-

-

-

4 800

137 462

271 297

-

-

15 000

-

10 000

219 297
IP
27 000

40 670

40670
Pro
Znojmo

-

-

-

-

203 350

203350
Pro
Znojmo

-

-

-

-

-

111 420

75 085

5 057

5 000

-

26 278

162 360

120 228

4 000

5 000

-

-

33 132

971 460

91 000
63 000min.zdr
avot.

100 000

22 000
20 000jiná obec

472 500 202 960

990 000

92 000
Jiná
ministr.
60 000

110 000

50 000

-

478 000

200 000

260 000

146 000

50 000

57 000

-

-

-

1.860 000

-

-

-

500 000

360 000

1 000 000

1.436 400

299 212

270 000

178 000

45 000

47 000

Zbytek nákladů byl
pokryt z rezerv
společ. a drobných
sponzorských darů

-

-

-

-

-

7

1.860 000

650 000

340 000

220 000

-

-

RVKPP
650 000

Částka z celkové přidělené částky, která připadá na klienty ze Znojma, kterých bylo v roce 2010 celkem 163.
Částka z celkové přidělené částky, která připadá na klienty ze Znojma, kterých bylo v roce 2010 celkem 163.
9
Částka, která připadá na klienty ze Znojemska, kterých je plánováno v roce 2011 celkem 4 klientské rodiny.
8
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U Lesíka 3547/11
669 02 Znojmo

Přehled kapacit sociálních služeb
Kapacity jednotlivých sociálních služeb vycházejí z registrací u MPSV. Okamžitá kapacita dle registru PSS znamená, kolika klientům v dané chvíli může být
poskytnuta sociální služba. Počet uživatelů vyjadřuje skutečný počet klientů v dané službě za kalendářní rok.
V následující tabulce jsou uvedeny údaje vycházející ze skutečnosti roku 2010 a dále předpokládané kapacity v roce 2011.
Veškeré údaje v následující tabulce, byly poskytnuty organizacemi, které dané služby poskytují.
Tab. č. 3: kapacity registrovaných sociálních služeb: skutečnost roku 2010 a předpoklad roku 2011

sociální péče

sociální poradenství

poskytovatel zařízení

název služby

návrh 2011

celkem

celkem

277 uživatelů
2276 intervencí
(30 min. jednání)
266 uživatelů
820 intervencí
219 uživatelů
kapacita dle registrace 2010

300 uživatelů
850 intervencí
220 uživatelů
210 kapacita dle registrace 2010

38 klientů
129 úkonů

40 klientů
130 úkonů

Denní centrum pro seniory

okamžitá kapacita 15

okamžitá kapacita 15

Odlehčovací služby

okamžitá kapacita 5

okamžitá kapacita 5

Domov pro seniory Znojmo

okamžitá kapacita 42

okamžitá kapacita 42

Domov se zvláštním režimem

okamžitá kapacita 43

okamžitá kapacita 43

1474 uživatelů

1320 uživatelů

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

Oblastní charita Znojmo

Centrum poradenství a pomoci Znojmo

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Odborné sociální poradenství

TyfloCentrum Brno, o.p.s.,
regionální pracoviště Znojmo

Odborné sociální poradenství

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.

skutečnost 2010

Pečovatelská služba

33

2300 intervencí
(30 min. jednání)

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
U Lesíka 3547/11
669 02 Znojmo
24 uživatelů
okamžitá kapacita 25
122 uživatelů
okamžitá kapacita 13

25 uživatelů
okamžitá kapacita 25
125 uživatelů
okamžitá kapacita 13

33 uživatelů
okamžitá kapacita 28
13.630,8 hod. služeb os. asistence

35 uživatelů
okamžitá kapacita 28

Domov pro seniory

okamžitá kapacita 50

okamžitá kapacita 50

Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

okamžitá kapacita 50
okamžitá kapacita 7
okamžitá kapacita 60

okamžitá kapacita 50
okamžitá kapacita 2
okamžitá kapacita 65

Domov pro seniory

okamžitá kapacita 60

okamžitá kapacita 60

Domov se zvláštním režimem

okamžitá kapacita 45
okamžitá kapacita 21
okamžitá kapacita 62
15 uživatelů
okamžitá kapacita 24
7 uživatelů
okamžitá kapacita 12

okamžitá kapacita 45
okamžitá kapacita 21
okamžitá kapacita 51

okamžitá kapacita 60

okamžitá kapacita 60

3 klienti
79 úkonů
156 uživatelů
okamžitá kapacita 155

4 klienti
80 úkonů
160 uživatelů
okamžitá kapacita 165

11 uživatelů
okamžitá kapacita 10

11 uživatelů
okamžitá kapacita 10

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo

Oblastní charita Znojmo

Charitní pečovatelská služba Znojmo

Osobní asistence Znojmo

Domov důchodců Božice, p.o.

sociální péče

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

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory

DS Morava, a.s.
Domov se zvláštním režimem
Emin zámek, p.o. Hrušovany n. Jev.

Domov se zvláštním režimem

TyfloCentrum Brno, o.p.s. regionální
pracoviště Znojmo

Průvodcovské a předčitatelské služby

10

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zámek Břežany, p.o.
Chráněné bydlení

10

Služba se poskytuje v rámci kraje a je financována z prostředků brněnského střediska

34

okamžitá kapacita 60
okamžitá kapacita 48

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
U Lesíka 3547/11
669 02 Znojmo
Azylový dům pro muže
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.

Noclehárna pro muže
Sociálně aktivizační služba pro seniory a OZP

Oblastní charita Znojmo

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo

Dílna sv. Kláry Znojmo

sociální prevence

Rodinný sociální asistent Znojmo
Sociální rehabilitace

Tereza - pomoc obětem domácího násilí

Magdala - pomoc obětem obchodování a
nucené prostituce Znojmo

Nízkoprahový klub pro mládež Coolna
Znojmo
Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová
drogová služba

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.

Intervenční centrum

Oblastní charita Třebíč

Středisko rané péče Třebíč

okamžitá kapacita 31

5 okamžitá kapacita
34 uživatelů
68 uživatelů
okamžitá kapacita 20
117 uživatelů (40 žen, 3 muži, 74 dětí)
okamžitá kapacita 13 bytových
jednotek/43 lůžek
26 uživatelů
okamžitá kapacita 30
157 uživatelů ročně
37 rodin ročně

5 okamžitá kapacita
45 uživatelů
50 uživatelů
okamžitá kapacita 20
125 uživatelů
okamžitá kapacita 13 bytových jednotek/43
lůžek
30 uživatelů
okamžitá kapacita 30
160 uživatelů
1400 intervencí

okamžitá kapacita 12

okamžitá kapacita 12

320 intervencí

340 intervencí

79 uživatelů,
terén: 920 kontaktů, 128 intervencí
kont. místnost: 223 kontaktů, 139
intervencí
preventivní programy: 976 studentů
okamžitá kapacita: 2
12 uživatelů
celkem 317uživatelů
okamžitá kapacita 20
112 klientů/počet kontaktů 1577
okamžitá kapacita 7 klientů ambulantní
forma/ 5 klientů terénní
celé IC - 1514 klientů
163 klientů ze Znojemska
4 uživatelské rodiny

Oblastní charita Znojmo

Sdružení Podané ruce, o.s.

okamžitá kapacita 31

35

100 uživatelů,
terén: 800 kontaktů, 200 intervencí
kont. místnost: 250 kontaktů, 150 intervencí
preventivní programy: 600 studentů
12 uživatelů
celkem 300 uživatelů
okamžitá kapacita 20
100 klientů/počet kontaktů 1500
okamžitá kapacita 7 klientů ambulantní forma/
5 klientů terénní
celé IC - 1500 klientů
180 klientů ve Znojmě
7 uživatelské rodiny

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
U Lesíka 3547/11
669 02 Znojmo

sociální prevence

Federace rodičů a přátel sluchově
postižených, o.s.

Středisko rané péče Tamtam Olomouc

80
1 rodina ve Znojmě

100 klientů
5 klientů ve Znojmě

3 uživatelské rodiny

4 uživatelské rodiny

SRP Brno

Raná péče

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP

538 uživatelů
kapacita dle registrace 560

kapacita dle registrace 560

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
regionální pracoviště Znojmo

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP

32 klientů
398 úkonů

30 klientů
400 úkonů

Salebra o.s.

Terapeutická komunita Salebra

-

15
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Závěr
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2011 byl zpracován ve spolupráci se členy
pracovních skupin a organizační skupiny komunitního plánování sociálních služeb.
Dne 22.2.2011 byl dokument připomínkován na jednání organizační skupiny a následně byly připomínky
do plánu zapracovány.
Finální verze Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2011 bude předložena Radě
města Znojma a Zastupitelstvu města Znojma ke schválení v měsíci březnu 2011.

Zpracováno dne 23.2.2011
Bc. Lucie Rocková, koordinátorka KPSS
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