AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZNOJEMSKA
ROK 2013

prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních
služeb Znojemska na období 2012-2014
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Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013, byl zpracován
v rámci realizace projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku“
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/478.00045, který je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
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1. Úvod
Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 je vytvořen v rámci procesu
komunitního plánování sociálních služeb realizovaného na Znojemsku jako zpřesňující
dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 20122014, který byl schválen Zastupitelstvem města Znojma dne 21.2.2012 usnesením č. 59/2012
bod č. 2515.
Konkrétní kroky naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska
budou zajišťovat jednoleté akční plány rozvoje sociálních služeb Znojemska, které budou
definovat strategii rozvoje sociálních služeb na daný rok.
Předpokladem zařazení záměru na zřízení nové služby nebo rozšíření stávající služby bude
především soulad se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2012-2014.
Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska je zpracován pro správní obvod obce
s rozšířenou působností města Znojma, tedy pro město Znojmo a 110 obcí.
S ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost není možné podporovat neomezený
rozvoj sociálních služeb, proto se prioritou pro rok 2013 stává udržení stávající sítě
sociálních služeb, které jsou na Znojemsku poskytovány s důrazem na regulaci vzniku
nových služeb. Z tohoto důvodu je revidována potřebnost záměrů na vznik nových sociálních
služeb, neboť rozvoj stávající sítě služeb, při objemu finančních prostředků do této oblasti
vkládaných, není z dlouhodobého hlediska udržitelný.
Ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 vyplývá,
že stávající síť, i přes množství poskytovaných sociálních služeb na Znojemsku, nedokáže
zcela pokrýt požadavky potřebných občanů, které jsou právě řešeny prostřednictvím priorit
a opatření v tomto dokumentu. Město Znojmo se proto v roce 2013 za určitých podmínek
rozhodlo podpořit některé rozvojové záměry a zařadit je do Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb Znojemska na rok 2013.
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2. Zpracovatelský tým
Realizací komunitního plánování sociálních služeb je pověřena příspěvková organizace města
Znojma Centrum sociálních služeb Znojmo, kterou pověřilo Zastupitelstvo města Znojma dne
30. března 2010 usnesením číslo 116/2010.

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

Akční plan rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 zpracovali a jeho realizaci
koordinují:
Bc. Lucie Rocková, DiS., koordinátorka procesu KPSS Znojemska
Mgr. Martina Svobodová, asistentka komunitního plánování

Na přípravě a zpracování dokumentu se podíleli členové komunitního plánování ve
spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, představiteli obcí a města Znojma.
Organizační skupina komunitního plánování:
Zástupci zadavatele:
Ing. Pavel Balík, Místostarosta města Znojma
Mgr. Karel Burdík, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Znojmo
Jiří Dušek, Zastupitel obce Šanov
Zástupci poskytovatelů sociálních služeb:
Jarmila Eliášová, Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Mgr. Evžen Adámek, Oblastní charita Znojmo
Zdeňka Severinová, Dobrovolnické centrum ADRA
Zástupci uživatele:
Mgr. Radka Růžičková, Jana Svobodová, Mgr. Jana Puchegger Chadalíková
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3. Poskytovatelé sociálních služeb na Znojemsku
V této kapitole jsou uvedeni stávající poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kteří poskytují sociální služby na Znojemsku, nebo-li na
území obce s rozšířenou působností Znojmo (dále jen ORP Znojmo).1 Na Znojemsku působí
celkem 18 poskytovatelů sociálních služeb, kteří dohromady poskytují celkem 24 druhů
sociálních služeb dle vymezení Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Členy komunitního plánování sociálních služeb a organizační skupinou KPSS byla definována
„Minimální síť sociálních služeb v ORP Znojmo v roce 2013“, která je součástí tohoto
dokumentu a bude sloužit jako podklad při rozhodování o přidělování finančních příspěvků
z rozpočtu města Znojma.

3.1. Minimální síť sociálních služeb v ORP Znojmo v roce 2013
Minimální síť sociálních služeb v ORP Znojmo dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Poskytovatel - název zařízení
Odborné sociální poradenství
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Centrum poradenství a pomoci Znojmo
Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní organizace – Odborné sociální poradenství
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo – Sociální poradenství
Osobní asistence
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Osobní asistence Znojmo
Pečovatelské služby
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. – Pečovatelská služba
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Charitní pečovatelská služba Znojmo
Odlehčovací služby
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Odlehčovací služby
Průvodcovské a předčitatelské služby
TyfloCentrum Brno, o.p.s. , regionální pracoviště Znojmo – Asistenční služby nevidomým
Centra denních služeb
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Denní centrum pro seniory
Denní stacionář
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Denní stacionář sv. Damiána Znojmo
Zámek Břežany, p.o. – Denní stacionář
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zámek Břežany, p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Domov pro seniory
Domov důchodců Božice, p.o. - Domov pro seniory
Domov pro seniory Jevišovice, p.o. - Domov pro seniory
Domov pro seniory Plaveč, p.o. - Domov pro seniory
DS Morava, a.s. - Domov pro seniory Šanov
Domov se zvláštním režimem
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Domov se zvláštním režimem
Domov důchodců Božice, p.o. - Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory Hostim, p.o. - Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory Jevišovice, p.o. - Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory Plaveč, p.o. - Domov se zvláštním režimem
DS Morava, a.s. - Domov se zvláštním režimem Šanov
Emin zámek, p.o. Hrušovany n. Jev. - Domov se zvláštním režimem
1

ORP Znojmo – Obec s rozšířenou působností Znojmo

5

Chráněné bydlení
Zámek Břežany, p.o. - Chráněné bydlení Šanov
Raná péče
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč - Středisko rané péče Třebíč
Středisko rané péče Brno - raná péče
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. - Středisko rané péče Tamtam Olomouc
Azylové domy
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Azylový dům pro muže
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
Kontaktní centra
Sdružení Podané ruce, o.s. - Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová drogová služba
Krizová pomoc
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Tereza - pomoc obětem domácího násilí
Intervenční centra
Spondea Brno - sociální poradenství – intervenční centrum
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Nízkoprahový klub pro děti a mládež Coolna
Noclehárny
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Noclehárna pro muže
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent Znojmo
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní organizace - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
TyfloCentrum Brno, o.p.s. , regionální pracoviště Znojmo - Sociálně aktivizační služby zrakově postiženým
Sociálně terapeutické dílny
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Sociálně terapeutické dílny - Dílna sv. Kláry Znojmo
Terapeutické komunity
Salebra, o.s. - Terapeutická komunita
Terénní programy
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo – Magdala Znojmo
Sociální rehabilitace
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel
Liga vozíčkářů - Sociální rehabilitace
Jiné subjekty provozující činnosti navazující na některou sociální službu

Poskytovatel - název zařízení
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
Dobrovolnické centrum ADRA - Dobrovolnictví u seniorů, osob se zdravotním postižením a osob sociálně slabých
Dobrovolnické centrum ADRA - Program Pět P
Klub důchodců
MěÚ Znojmo - Romský terénní poradce
MěÚ Znojmo - Prevence kriminality
Oblastní charita Znojmo - Dobrovolnické centrum
Rodinné centrum Maceška
STŘED, o.s. - Centrum prevence a pomoci - poradenství a psychologické služby
Svaz postižených civilizačními chorobami
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3.2. Kapacity sociálních služeb na Znojemsku
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb. a jejich kapacity

2
3

Poskytovatel - název zařízení
Odborné sociální poradenství
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Centrum poradenství a pomoci Znojmo
Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní organizace - Odborné sociální poradenství
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo - Sociální poradenství
Osobní asistence
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Osobní asistence Znojmo
Pečovatelské služby
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Pečovatelská služba
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Charitní pečovatelská služba Znojmo
Odlehčovací služby
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Odlehčovací služby
Průvodcovské a předčitatelské služby
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo - Asistenční služby nevidomým
Centra denních služeb
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Denní centrum pro seniory
Denní stacionář
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Denní stacionář sv. Damiána Znojmo
Zámek Břežany, p.o. - Denní stacionář
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zámek Břežany, p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Domov pro seniory
Domov důchodců Božice, p.o. - Domov pro seniory
Domov pro seniory Jevišovice, p.o. - Domov pro seniory
Domov pro seniory Plaveč, p.o. - Domov pro seniory
DS Morava, a.s. - Domov pro seniory Šanov
Domov se zvláštním režimem
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.-Domov se zvláštním režimem
Domov důchodců Božice, p.o. - Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory Hostim, p.o. - Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory Jevišovice, p.o. - Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory Plaveč, p.o. - Domov se zvláštním režimem
DS Morava, a.s. - Domov se zvláštním režimem Šanov
Emin zámek, p.o. Hrušovany n. Jev. - Domov se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Zámek Břežany, p.o. - Chráněné bydlení Šanov
Raná péče
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč - Středisko rané péče Třebíč
Středisko rané péče SPRP Brno - raná péče
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. - Středisko rané péče Tamtam Olomouc
Azylové domy
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Azylový dům pro muže
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
Kontaktní centra
Sdružení Podané ruce, o.s. - Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová drogová služba
Krizová pomoc
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Tereza - pomoc obětem domácího násilí
Intervenční centra
Spondea Brno - sociální poradenství – intervenční centrum
2
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Kapacita
2012
2013 návrh
2
1
1
2

2
1
1
2

12

14

57
13

57
15

5

5

2

2

15

15

25
0

25
7

155

155

42
34
60
21
36

71
34
34
12
36

43
50
67
45
52
84
60

111
50
60
71
61
84
60

11

11

3
5
5

3
5
5

44
43

44
43

7A, 5TP

a.)

7A, 5TP

1

1

1

1

Údaje poskytnuté organizacemi k datu 26.10.2012
Jedná se o okamžitou kapacitu/lůžka, tedy počet klientů, které je možné v daný okamžik obsloužit.

7

a.)

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Nízkoprahový klub pro děti a mládež Coolna
Noclehárny
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Noclehárna pro muže
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent Znojmo
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o – SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okr. organ. - SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením
TyfloCentrum Brno, o.p.s., reg. pracoviště Znojmo - SAS zrakově postiženým
Sociálně terapeutické dílny
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Sociálně terapeutické dílny - Dílna sv. Kláry
Terapeutické komunity
Salebra, o.s. - Terapeutická komunita
Terénní programy
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Magdala Znojmo
Sociální rehabilitace
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel
Liga vozíčkářů - Sociální rehabilitace
a.) A= ambulantní, TP= terénní práce

20A, 4TP

a.)

20A, 4TP

5

5

20

20

20
b.)
1 IK /15 SK.W.
10

35
b.)
1 IK/15 SK.W.
10

10

16

15

15

2

2

12
b.)
1 IK /8 SK.W.

16
b.)
1 IK /8 SK.W.

b.) IK = individuální konzultace, SK.W. = skupinový workshop

4. Financování sociálních služeb
Sociální služby jsou financovány způsobem vícezdrojového financování. Což znamená,
že organizace, které poskytují služby sociální pomoci, získávají finance na zajištění služeb
z několika zdrojů, kterými jsou především dotace ze státního rozpočtu, obcí, krajů a z plateb
klientů, které dané služby využívají.

4.1. Strategie Jihomoravského kraje4
Tato kapitola je doslovnou citací Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském
kraji pro rok 2013.
4.1.1. Strategie Jihomoravského kraje pro rozvoj sociálních služeb5
Z důvodu udržitelnosti financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji nebude pro rok
2013 podporován rozvoj nových pobytových služeb pro seniory, mimo závazky
Jihomoravského kraje přetrvávající ze schválené Smlouvy o financování mezi Evropskou
investiční bankou a JMK z roku 2009 na financování Projektu regionální infrastruktury JMK ve
výši 2 miliard Kč, součástí kterého je také výstavba nových kapacit pobytových zařízení pro
seniory. Toto rozhodnutí vychází v návaznosti na strategii MPSV ohledně nových pobytových
služeb uvedenou v Principech dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v
letech 2012 a 2013. Systémové řešení pobytových služeb bude řešeno na základě výstupů
projektu MPSV s názvem „Optimalizace sítě sociálně-zdravotních služeb“.
Podporován je, v souladu s prioritami Střednědobého plánu JMK, především rozvoj terénních
a ambulantních služeb, dále návazných služeb v procesu transformace (chráněné bydlení,
podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, osobní
asistence).

4
5

a.)

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2013
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2013 – str. 13
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4.1.2. Strategie Jihomoravského kraje pro nové sociální služby6
Rámec podpory rozvoje nových sociálních služeb ze strany kraje vychází především z
místních podmínek – území obcí s rozšířenou působností. Ve shodě se schváleným
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb JMK je od roku 2012 kladen důraz na
existenci deklarace potřebnosti a podpory nových sociálních služeb ze strany obce, a to:
uvedením v komunitním plánu dané obce (příp. usnesením orgánů obce tam, kde dosud
zpracovaný střednědobý plán není), uvedením míry participace obce/obcí na jejich finančním
zajištění.
Procento spolufinancování nových sociálních služeb schválila Rada Jihomoravského kraje dne
6. října 2011 usnesením č. 9806/11/R 132 s cílem nastavit mechanismus prověřující
potřebnost nových sociálních služeb, které chtějí vstoupit do systému financování. K finanční
podpoře ze strany Jihomoravského kraje bude tedy docházet, v závislosti na deklarovaných
strategiích a dostupných zdrojích, pouze v případě služeb plánovaných a podpořených
ze zdrojů veřejného zadavatele (obce), přičemž prioritu bude mít rozvoj potřebných služeb v
území, které není danou službou pokryto.
Služba, jejíž potřebnost nebude identifikována obcemi či krajem a podpořena finančním
závazkem, bude v získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů znevýhodněna, neboť
nebude zařazena do akčních plánů – prováděcích dokumentů Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Tato strategie koresponduje se strategií Ministerstva
práce a sociálních věcí, kdy podmínka spoluúčasti obce na financování služeb je jedním
z kritérií ovlivňující výši finančních prostředků v rámci dotačního řízení.
U nových sociálních služeb (netýká se rozšíření stávajících registrovaných sociálních
služeb), které plánují od 1. 1. 2012 vstoupit do systému financování, bude požadována
spoluúčast obce na pokrytí provozních nákladů ve výši 10 – 20 %
v závislosti na daném typu sociální služby, formě poskytování a potřebnosti služby
identifikované v rámci území Jihomoravského kraje: Pobytové služby (mimo chráněné
bydlení) a odborné sociální poradenství – minimální spoluúčast ze strany obcí – 20 %
z provozních nákladů Ambulantní služby – minimální spoluúčast ze strany obcí – 15 %
z provozních nákladů Terénní služby a chráněná bydlení – minimální spoluúčast ze strany
obcí – 10 % z provozních nákladů.
Výjimku z míry spolufinancování budou tvořit sociální služby: 1.) vycházející z transformace a
pilotních projektů Jihomoravského kraje, 2.) u nichž dochází k převodu zřizovatelských
funkcí, 3.) u nichž dochází ke změně registrace stávající služby.
Minimální míra spoluúčasti na financování nové sociální služby ze strany obce/obcí na
jejich území od 1. 1. 2012 schválené Radou Jihomoravského kraje dne 6.10.2011
Sociální služba
odborné sociální poradenství
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
6

Minimální míra spoluúčasti obcí
z provozních nákladů sociální služby
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2013 – str. 13-14
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azylové domy
20 %
domy na půl cesty
20 %
týdenní stacionáře
20 %
terapeutické komunity
20 %
služby následné péče*
15 / 20 %
intervenční centra*
10 / 15 / 20 %
sociální rehabilitace*
10 / 15 / 20 %
krizová pomoc*
10 / 15 / 20 %
centra denních služeb
15 %
denní stacionáře
15 %
sociálně terapeutické dílny
15 %
noclehárny
15 %
kontaktní centra*
10 / 15 %
tlumočnické služby*
10 / 15 %
nízkoprahová denní centra*
10 / 15 %
průvodcovské a předčitatelské služby*
10 / 15 %
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi*
10 / 15 %
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením* 10 / 15 %
telefonická krizová pomoc
10 %
chráněné bydlení
10 %
odlehčovací služby
10 %
osobní asistence
10 %
pečovatelská služba
10 %
podpora samostatného bydlení
10 %
raná péče
10 %
tísňová péče
10 %
terénní programy
10 %
*Procento spoluúčasti závisí na formě poskytované služby – pobytová 20 %, ambulantní 15 %, terénní 10 %.
Pozn. Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014 se
nepočítá s podporou vzniku nových sociálních služeb - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, proto nebyla
pro tuto službu stanovena procentní spoluúčast.
 Na rozšíření (navýšení kapacity) stávající služby na daném území se tato míra spoluúčasti nevztahuje.

4.2. Financování sociálních služeb na Znojemsku
Obce v ORP Znojmo by měly ze svého rozpočtu přispívat poskytovatelům sociálních služeb na
zajišťování sociálních služeb, které jsou poskytovány občanům dané obce.
Při rozdělování financí, z rozpočtu města Znojma, do sociální oblasti se vychází ze skutečnosti
roku předchozího. Z rozpočtu města Znojma bylo v roce 2012 organizacím poskytujícím
registrované služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. rozděleno celkem
8.090.000,- Kč, na rok 2013 se přepokládá částka 8.586.000,- Kč.
Příspěvky z rozpočtu města Znojma poskytovatelům soc. služeb registrovaným dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb.
Organizace - registrované dle Zákona č. 108/2006 Sb.
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč - Středisko rané péče Třebíč
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.-Středisko rané péče Tamtam Olomouc
Liga Vozíčkářů
Salebra, o.s.
7

7

skutečnost 2012 předpoklad 2013
částka v Kč
6.900.000
878.000
18.000
18.000
0
18.000

částka v Kč
7.500 000
578.000
18.000
18.000
60.000
0

Údaje poskytnuté MěÚ odbor sociálních věcí a zdravotnictví k 23.11.2012
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Sdružení podané ruce, Kontaktní centrum Netopeer
Středisko rané péče SPRP Brno
Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Znojmo
TyfloCentrum Brno, o.p.s. pracoviště Znojmo
celkem

150.000
18.000
100.000
90.000
8.190.000,-

110.000
12.000
100.000
90.000
8.486 000,-

Příspěvky z rozpočtu obcí poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle Zákona o sociálních službách
8
č. 108/2006 Sb. na poskytované sociální služby v dané obci
Skutečnost
Předpoklad
Obec
Organizace / služba
k 26.10.2012
rok 2013
Moravský Krumlov
800.000
800.000
Božice
27.000
18.000
Dobšice
12.000
10.000
Hodonice
52.000
35.000
Hrušovany nad Jevišovkou
33.000
20.000
CSS Znojmo, p.o. /
Miroslav
30.000
0
Pečovatelská služba
Nový Šaldorf-Sedlešovice
2.000
2.000
Prosiměřice
44.000
30.000
Suchohrdly
5.000
5.000
Vémyslice
8.000
0
Višňové
49.000
30.000
Šanov
0
4.000
Hrabětice
0
4.000
DCHB - OCH Znojmo/
Charitní pečovatelská služba
Ctidružice
0
1.000
Hluboké Mašůvky
0
2.000
DCHB - OCH Znojmo/
Moravský Krumlov
150.000
150.000
Nízkoprahový Klub Coolna
Kravsko, Dobšice, Jevišovice,
Liga vozíčkářů /
Hodonice, Pavlice, Přeskače,
0
18.750
Sociální rehabilitace
Tavíkovice
DCHB - OCH Třebíč /
Starý Petřín
5.000
0
Středisko rané péče Třebíč
Hodonice
10.000
20.000
Sdružení podané ruce, o.s / KC Netopeer
Tasovice
5.000
10.000
Dobšice
5.000
7.000
STP ČR /
SAS pro seniory a os. se zd. post., poradenství
Dolní Dubňany
1.000
2.000

8

Údaje poskytnuté organizacemi k 26.10.2012
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Skutečnost rok 2012
Služba

Název poskytovatele
CSS Znojmo, p.o.

Odborné sociální
poradenství §37

Průvodcovské,
předčitatelské
služby §42
Odlehčovací
služby §44
SAS pro rodiny s
dětmi §65
Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež §62
Centra denních
služeb §45
Denní stacionář
§46
Osobní asistence
§39
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením §48

Domovy pro
seniory §49

9

JMK

Jiný kraj

JMK - IP

470 000

STP v ČR o.s.

77 000

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

64 000

DCHB - OCH Znojmo
Pečovatelská
služba §40

MPSV

Jiná
ministers
tva

město
Znojmo

8 000

20 000

40 000

25 000

5 000

298 000

130 000

8 752 000

3 282 000

DCHB - OCH Znojmo

1 426 000

197 000

40 000

5 000

CSS Znojmo, p.o

269 000

DCHB - OCH Znojmo

Strukturá Jiné zdroje,
lní fondy dary,nadace, Jiné údaje
EU
apod.

100 000
162 000

celkem 2012
881 000

20 000

165 000
94 000

87 000
1 062 000

515 000

11 730 000

70 000

54 000

120 000

1 179 809

122 000

24 950 000

5 000

10 000

60 000

531 000

700 000

1 500 000

3 044 809

1 400 000

DCHB - OCH Znojmo
CSS Znojmo, p.o

klienti

411 000

CSS Znojmo, p.o.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

obec/jiné
město

1 400 000

3 200 000

150 000

350 000

3 800 000

579 000

280 000

56 058

1 077 058

DCHB - OCH Znojmo

1 751 000

793 000

70 000

800 000

184 000

3 598 000

DCHB - OCH Znojmo

1 313 000

311 000

250 000

770 000

257 689

2 901 689

Zámek Břežany, p.o.

15 542 000

6 609 000

27 942 000

400 000

6 960 000

1 205 000

CSS Znojmo, p.o

2 013 000

150 000

DD Božice, p.o.

4 751 000

1 117 200

5 526 400

DS Jevišovice, p.o.

3 623 000

2 215 080

9 261 000

DS Plaveč, p.o.

2 637 000

1 123 460

2 974 936

DS Morava a.s

2 555 000

2 228 000

52 721 000
10 328 000

269 200

11 663 800

DS Hostim, p.o.

3 089 000

1 384 560

16 483 640
6 735 396

14 000

242 000

5 900 000

Údaje poskytnuté organizacemi k 26.10.2012
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Skutečnost rok 2012
Služba

Domovy se
zvláštním
režimem §50

Název poskytovatele

JMK

Jiný kraj

JMK - IP

město
Znojmo

obec/jiné
město

klienti

Strukturá Jiné zdroje,
lní fondy dary,nadace, Jiné údaje
EU
apod.

celkem 2012

2 022 000

DD Božice, p.o.

5 944 000

1 675 800

8 289 600

DS Hostim, p.o.

4 128 000

2 313 000

10 100 000

Emin zámek p.o. Hruš.n/Jev.

4 348 000

2 646 000

9 808 000

661 000

17 463 000

DS Jevišovice, p.o.

3 088 000

1 886 920

7 889 000

1 179 440

14 043 360

DS Plaveč, p.o.

4 105 000

2 750 540

9 356 364

DS Morava a.s

5 305 000

DCHB - OCH Třebíč

Azylové domy
§57
Kontaktní centra
§59
Krizová pomoc
§60
Noclehárny §63
SAS pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením §66
Sociálně
terapeut. dílny
§67
Terapeut.
komunity §68
Terénní
programy §69
Sociální
rehabilitace §70

Jiná
ministers
tva

CSS Znojmo, p.o

Chráněné bydlení
Zámek Břežany, p.o.
§51

Raná péče §54

MPSV

250 000

8 530 000

1 645 000

16 313 200
1 654 000

33 000

1 063 000

153 000

35 000

18 000

5 000

18 195 000

16 211 904

7 206 000

683 000

12 447 000

403 800

5 000

566 000

13 110 000

20 000

1 766 000

50 000

266 000

Federace rodičů a přátel
sluchově postižených, o.s.

40 000

9 500

18 000

37 500

105 000

Středisko rané péče SPRP Brno

94 000

12 400

18 000

10 600

135 000
5 123 624
3 720 000

5 000

1 472 000

31 000

808 768
450 000
270 000
925 300

CSS Znojmo, p.o
DCHB - OCH Znojmo
Sdružení Podané ruce, o.s.
DCHB - OCH Znojmo
CSS Znojmo, p.o
CSS Znojmo, p.o
STP v ČR, o.s.
TyfloCentrum Brno, o.p.s.

4 123 624
3 000 000
482 000
245 000
38 000
141 000
95 000

480 000

340 000

1 000 000
720 000
150 000

15 000

10 000

45 300

167 000

522 768

47 000

397 000
129 000
60 000

22 000

80 000

15 000
6 000

672 000

269 000

DCHB - OCH Znojmo
1 209 871
Salebra o.s.

1 150 000

200 000

18 000

DCHB - OCH Znojmo

535 000

Liga vozíčkářů
DCHB - OCH Znojmo
celkem:

250 000

180 000

35 000

1 244 871

101 000

1 719 000

130 000

845 000
33 000
2 808 563

33 000
2 723 200
77 971 000

533 300

24 463 900

0

16 191 695

85 363
6 891 000

1 238 000

136 127 109

1 228 768

8 154 210

4 764 000

277 562 982
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Návrh rok 2013
Služba

Odborné sociální
poradenství §37

Název poskytovatele
CSS Znojmo, p.o.

753 000

STP v ČR o.s.

210 400

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
DCHB - OCH Znojmo

Pečovatelská
služba §40
Průvodcovské,
předčitatelské
služby §42
Odlehčovací
služby §44
SAS pro rodiny s
dětmi §65
Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež §62
Centra denních
služeb §45
Denní stacionář
§46
Osobní asistence
§39
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením §48

Domovy pro
seniory §49

10

MPSV

CSS Znojmo, p.o.
DCHB - OCH Znojmo
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
CSS Znojmo, p.o

70 000

Jiná
ministers
tva

JMK

Jiný kraj

JMK - IP

20 000

40 000

25 000

10 000

klienti

Strukturá Jiné zdroje,
lní fondy dary,nadace, Jiné údaje
EU
apod.

celkem 2013
1 054 100

20 000

298 400
105 000

452 000

85 000

60 012

597 012

11 300 000

3 011 900

950 000

11 725 000

65 000

27 051 900

11 000

1 478 000

10 000

3 774 000

1 905 000

250 000

120 000

70 000

10 000

10 000

10 000

100 000

450 000

600 100

1 525 100

475 000
1 818 600

DCHB - OCH Znojmo

3 648 000

DCHB - OCH Znojmo

obec/jiné
město

301 100
8 000

DCHB - OCH Znojmo

CSS Znojmo, p.o

město
Znojmo

473 000
2 110 000

Zámek Břežany, p.o.

880 000

20 000
150 000

1 885 000

385 000

Zámek Břežany, p.o.

16 395 000

6 609 000

3 798 000

443 100

200 000

180 000

900 000

550 000

DCHB - OCH Znojmo

1 838 600

1 116 100
90 000

94 000
200 000

6 000

980 000

132 102

27 916 000

CSS Znojmo, p.o

4 570 000

DD Božice, p.o.

5 710 729

1 756 400

370 000

4 183 944

DS Jevišovice, p.o.

2 360 820

2 007 390

5 949 240

DS Plaveč, p.o.

1 440 000

625 300

1 829 009

DS Morava a.s

4 015 000

4 160 000

3 582 102

1 518 000

10 300 000

650 000

1 748 000

52 438 000
16 988 000

149 592

11 800 665

DS Hostim, p.o.

4 854 000

1 333 800

11 651 250
3 894 309

22 000

380 000

9 271 000

Údaje poskytnuté organizacemi k 26.10.2012
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Návrh rok 2013
Služba

Domovy se
zvláštním
režimem §50

Název poskytovatele

JMK

Jiný kraj

JMK - IP

město
Znojmo

obec/jiné
město

650 000

klienti

Strukturá Jiné zdroje,
lní fondy dary,nadace, Jiné údaje
EU
apod.

DD Božice, p.o.

8 421 628

2 634 600

6 818 500

DS Hostim, p.o.

3 796 000

4 276 000

10 200 000

Emin zámek p.o. Hruš.n/Jev.

4 348 000

3 311 000

9 752 000

439 000

17 850 000

DS Jevišovice, p.o.

4 793 180

4 075 610

12 078 760

1 136 200

22 083 750

DS Plaveč, p.o.

7 500 000

983 680

1 488 000

DS Morava a.s

8 336 000

11 323 000

665 000

1 022 000

DCHB - OCH Třebíč

190 000

66 000

20 000

Federace rodičů a přátel
sluchově postižených, o.s.

140 200

17 010

18 000

62 000

8 300

CSS Znojmo, p.o
DCHB - OCH Znojmo
695 000

DCHB - OCH Znojmo

370 000

CSS Znojmo, p.o
CSS Znojmo, p.o
STP v ČR, o.s.

400 000
434 000
352 220

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

770 000

695 000

45 000

97 000

33 000

75 000

79 100
79 200
60 000

230 000

80 000

DCHB - OCH Znojmo
Liga vozíčkářů
DCHB - OCH Znojmo
celkem:

135 000

143 000
748 000

30 410 994

20 000

1 707 000
342 000

7 700

90 000
5 123 624
5 980 964

30 000

1 990 000
487 200

6 978 650

11 050

15 000
9 000

998 250
494 100
513 200
1 236 220

695 000

1 080 000

450 000

150 000
56 250

19 319 259

20 600 000

61 000

18 750
1 168 750

55 000

1 264 871

200 000

4 377 008

237 795

922 795

15 000

495 000
2 738 200

142 000

2 723 200
104 800 481

889 000

175 210

300 000
535 000

19 230 000

9 971 680
52 000

1 000 000
720 000
220 000

1 025 704

18 099 116
958 000

1 209 871
2 401 304

28 144 000

224 388

12 000

350 000

DCHB - OCH Znojmo

2 698 000

5 000

4 123 624
5 260 964

Sdružení Podané ruce, o.s.

Salebra o.s.

18 000 000

celkem 2013

6 796 000

Středisko rané péče SPRP Brno
Azylové domy
§57
Kontaktní centra
§59
Krizová pomoc
§60
Noclehárny §63
SAS pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením §66
Sociálně
terapeut. dílny
§67
Terapeut.
komunity §68
Terénní
programy §69
Sociální
rehabilitace §70

Jiná
ministers
tva

CSS Znojmo, p.o

Chráněné bydlení
Zámek Břežany, p.o.
§51

Raná péče §54

MPSV

144 586 553

1 003 180

8 402 609

3 782 050

321 200 526
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5. Priority a opatření
Tento Akční plán vznikl na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na
období 2012-2014, jehož priority a opatření11, které se plánují realizovat v roce 2013, zde jsou
přesně rozpracovány.
Popis cílových skupin a podrobný popis priorit a opatření je uveden ve Střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 (dále jen SPRSS Znojemska).
V roce 2013 bude usilováno především o udržení poskytování sociálních služeb dle roku 2012.
Dojde k navýšení kapacit u některých druhů služeb a ke vzniku jednoho nového druhu služby.
Konkrétní realizace záměrů v roce 2013, které vycházejí z priorit Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Znojemska, jsou součástí tohoto dokumentu.
Realizace jednotlivých opatření je spojena s určitými riziky, kterými jsou především nezískání
finančních prostředků od jednotlivých donátorů.

Průřezové priority - aktivity v roce 2013
Priorita A

Podpora procesu plánování sociálních služeb na Znojemsku

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. Proces komunitního plánování je žádoucím nástrojem pro zajištění
efektivních služeb na daném území.

Opatření A.1.
Popis opatření a
zdůvodnění12

Aktivity + časový
harmonogram

Realizátoři a partneři

Finanční náklady

Pokračování plánování rozvoje soc. služeb metodou komunitního plánování
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. Proces KPSS se zaměřuje také na to, aby se rozvíjely a
vznikaly služby, které jsou potřebné a aby kapacity odpovídaly potřebám Znojemska.
2013
Schůzky organizační skupiny a pracovních skupin
Schůzky s poskytovateli sociálních služeb, obcemi, politickými reprezentanty
od června 2013 - zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014od
června - Aktualizace Adresáře poskytovatelů soc. služeb Znojemska
září 2013 - Realizace „Dne sociálních služeb ve Znojmě“
říjen – prosinec 2013 - Monitoring plánu na období 2012-2014
leden – prosinec 2013 - příprava a vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období
2015-2019 – zpracování potřebných analýz
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o., MěÚ Znojmo,
Obce ve SO ORP Znojmo
Poskytovatelé sociálních služeb
Organizační skupina KPSS a pracovní skupiny KPSS
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci
grantového projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku”

11

Priority a opatření jsou podrobně popsány a rozpracovány ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2012-2014
12
Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 38
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Priorita B.

Vytvoření systému financování sociálních služeb v návaznosti na plánování rozvoje
sociálních služeb

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 KPSS
Znojemska.

Opatření B.1.

Připomínkování systému financování sociálních služeb v rámci rozpočtu ČR

Popis opatření a
zdůvodnění 13

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.
2013
Spolupráce s KÚ JMK na sestavování Akčního plánu, vytváření sítě sociálních služeb a
připomínkování navržených dokumentů - koordinátor KPSS
Vedoucí odboru sociálních věcí při MěÚ Znojmo ve spolupráci s poskytovateli soc. služebpředávání připomínek při jednání na MPSV, Krajském úřadě Jihomoravského kraje a dalších
příslušných místech
KPSS Znojemska - předání podkladů při sestavování SPRSS JMK, spolupráce s Jihomoravským
krajem
MěÚ Znojmo - představitelé města
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Znojmo
Poskytovatelé sociálních služeb
Členové KPSS + koordinátor

Aktivity

Realizátoři a partneři

Finanční náklady

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci
grantového projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku”

Opatření B.2.

Provázání plánování rozvoje sociálních služeb s financováním sociálních služeb ve
Znojmě

Popis opatření a
zdůvodnění14

Aktivity - časový
harmonogram

Realizátoři a partneři

13
14

Prvním krokem pro zefektivnění systému financování sociálních služeb je provázat plánování
rozvoje sociálních služeb s dotačním řízením ve městě Znojmě.
Cílem je nastavit pravidla dotačního řízení, která budou v souladu s komunitním plánem Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Znojemska.
Projednat termín pro předkládání žádostí tak, aby organizace věděly předem, s jakými finančními
prostředky od města mohou v následujícím roce počítat.
2013
- jednání v organizační skupině - příprava návrhů na dotační řízení
- jednání s poskytovateli soc. služeb – připomínkování návrhů
- jednání s představiteli MěÚ – o možných podobách systému dotačního řízení
- vytvoření systému/pravidel dotačního řízení bude záviset na přijaté strategii MPSV o nastavení
financování sociálních služeb
MěÚ Znojmo
Poskytovatelé sociálních služeb
Členové organizační struktury KPSS

Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 40
Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 40
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Finanční náklady

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci
grantového projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku”

Priorita C

Podpora sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny na Znojemsku

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.

Opatření C.1.

Zachování a další rozvoj stávajících sociálních služeb na Znojemsku

Popis opatření a
zdůvodnění 15

Cílem opatření je udržet a podporovat poskytování stávajících sociálních služeb také v roce 2013,
protože potřeba těchto služeb neustále trvá a je aktuální.
Bude zachováno poskytování 24 druhů sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách č.
108/2006 Sb. v ORP Znojmo, které budou poskytovány 18-ti poskytovateli sociálních služeb.

Popis

Na rok 2013 je navržena „Minimální síť sociálních služeb v ORP Znojmo v roce 2013“
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Poskytovatel – název zařízení
Odborné sociální poradenství
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Centrum poradenství a pomoci Znojmo
Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní organizace - Odborné sociální poradenství
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo - Sociální poradenství
Osobní asistence
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Osobní asistence Znojmo
Pečovatelské služby
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Pečovatelská služba
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Charitní pečovatelská služba Znojmo
Odlehčovací služby
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Odlehčovací služby
Průvodcovské a předčitatelské služby
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo - Asistenční služby nevidomým
Centra denních služeb
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Denní centrum pro seniory
Denní stacionář
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Denní stacionář sv. Damiána Znojmo
Zámek Břežany, p.o. - Denní stacionář
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zámek Břežany, p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Domov pro seniory
Domov důchodců Božice, p.o. - Domov pro seniory
Domov pro seniory Jevišovice, p.o. - Domov pro seniory
Domov pro seniory Plaveč, p.o. - Domov pro seniory
DS Morava, a.s. - Domov pro seniory Šanov
Domov se zvláštním režimem
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Domov se zvláštním režimem
Domov důchodců Božice, p.o. - Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory Hostim, p.o. - Domov se zvláštním režimem

15

Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 42
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Domov pro seniory Jevišovice, p.o. - Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory Plaveč, p.o. - Domov se zvláštním režimem
DS Morava, a.s. - Domov se zvláštním režimem Šanov
Emin zámek, p.o. Hrušovany n. Jev. - Domov se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Zámek Břežany, p.o. - Chráněné bydlení Šanov
Raná péče
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč - Středisko rané péče Třebíč
Středisko rané péče Brno - Raná péče
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. - Středisko rané péče Tamtam Olomouc
Azylové domy
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Azylový dům pro muže
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
Kontaktní centra
Sdružení Podané ruce, o.s. - Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová drogová služba
Krizová pomoc
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Tereza - pomoc obětem domácího násilí
Intervenční centra
Spondea Brno - sociální poradenství - Intervenční centrum
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Nízkoprahový klub pro děti a mládež Coolna
Noclehárny
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Noclehárna pro muže
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent Znojmo
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní organizace - Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo - Sociálně aktivizační služby zrakově
postiženým
Sociálně terapeutické dílny
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Sociálně terapeutické dílny - Dílna sv. Kláry
Znojmo
Terapeutické komunity
Salebra, o.s. - Terapeutická komunita
Terénní programy
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Magdala Znojmo
Sociální rehabilitace
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel
Liga vozíčkářů - Sociální rehabilitace
Kapacity jednotlivých služeb jsou uvedeny v kapitole – poskytovatelé sociálních služeb Znojemska

Aktivity + časový
harmonogram

2013 - poskytování sociálních služeb dle výše uvedené „Minimální sítě sociálních služeb v ORP
Znojmo“
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- 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

Předpokládané
finanční náklady

Priorita D

Dotace z rozpočtu města Znojma poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle Zákona o
sociálních službách č.108/2006 Sb.
16
Skutečnost rok 2012 / Předpoklad roku 2013 - dotace města Znojma
skutečnost 2012 předpoklad 2013
částka v Kč
Organizace - registrované dle 106/2008Sb.
částka v Kč
7.500 000
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
6.900.000
578.000
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo
878.000
DCHB, Oblastní charita Třebíč-Středisko rané péče Třebíč
18.000
18.000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s
18.000
18.000
Středisko rané péče Tamtam Olomouc
60.000
Liga Vozíčkářů
0
0
Salebra, o.s.
18.000
110.000
Sdružení podané ruce, Kontaktní centrum Netopeer
150.000
Středisko rané péče SPRP Brno
18.000
12.000
Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Znojmo
100.000
100.000
TyfloCentrum Brno, o.p.s. – regionální pracoviště Znojmo
90.000
90.000
celkem
8.190.000,8.486 000,-

Rozvoj dobrovolnictví ve Znojmě a okolí

V sociálních službách se stále více klade důraz na zvyšování kvality a k tomuto mohou přispět také dobrovolníci, kteří
pomáhají především uživatelům v pobytových zařízeních navázat kontakt s běžným prostředím a společností.
Dobrovolnictví je již dnes běžnou součástí v oblasti zdravotně sociální. Dobrovolník působí na poli sociálním jako přítel či
podpora klienta v oblasti psychické a sociální.
Dobrovolnictví dává také možnost realizaci dobrovolníkům, kteří chtějí pomáhat, potřebují uspokojit pocit být potřební,
chtějí nové přátelé, nové zkušenosti či jen někomu dělat radost. Cílem priority je podporovat rozvoj dobrovolnictví na
Znojemsku.

Opatření D.1.

Podpora a další rozvoj dobrovolnického centra ADRA

Popis opatření a
zdůvodnění 17

Cílem opatření je navýšení počtu dobrovolníků působících u seniorů, osob se zdravotním
postižením a osob sociálně slabých a rozvoj dobrovolnického programu Pět P pro cílovou skupinu
– děti.
Rok 2013 – průběžná péče o stávající dobrovolníky, vytipování dalších klientů, nábor nových
dobrovolníků, uzavření smluv s dvojicemi, evaluace programu, získávání finančních prostředků a
stabilizace programu Pět P, společné akce pro dvojice (pobytové akce, společná odpoledne),
zažádání o akreditaci.
A) Navýšení počtu dobrovolníků působících u seniorů, osob se zdravotním postižením a osob
sociálně slabých
- přijímající organizace: Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o., Domov pro seniory Jevišovice,
p.o., Zámek Břežany, p.o. Nemocnice Znojmo, p.o.
- navýšení počtu dobrovolníků v těchto zařízeních
I - XII individuální školení a pohovory nových dobrovolníků dle potřeby organizací a zájmu
dobrovolníků, udržení stávajících dobrovolníků a navýšení počtu dobrovolníků v přijímajících
organizacích
III, VI, X, XII – supervize dobrovolníků
III, X – školení pro nové dobrovolníky dle potřeby přijímajících organizací, pohovory dobrovolníků

Aktivity
Časový harmonogram

B) Rozvoj dobrovolnického programu Pět P pro cílovou skupinu - děti
I – XII – nábor dobrovolníků, propagace programu, přijímání nových klientů do programu, péče o
dobrovolníky, komunikace se zákonnými zástupci a spolupracujícími organizacemi, získávání
16
17

Interní údaje odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Znojmo k 19.10.2012
Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 44
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finančních prostředků na činnost
II a IX – výcvik dobrovolníků, psychologické posouzení
II, IV, VI, VIII, X, XII – případové supervize dobrovolníků
II a IV – společné tematické odpoledne - kreativní tvoření, výlety apod.
V - společný pobytový víkend pro děti a dobrovolníky programu Pět P
Předpokládané finanční náklady na realizaci programů DC ADRA Znojmo:

Finanční náklady

Město Znojmo
MVČR
MZČR
MPSV
JMK
Nadace
Sponzoři a sbírky
Celkem

80 824
200 800
31 700
56 000
88 484
169 631
155 904
783 343

10,32%
25,63%
4,05%
7,15%
11,30%
21,65%
19,90%
100%
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Priority pro cílové skupiny
V této kapitole, jsou uvedeny priority a opatření, které vycházejí ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Znojemska pro období 2012-2014, ke kterým jsou zařazeny záměry na rozvoj stávajících nebo vznik nových sociálních
služeb pro rok 2013. Uvedené záměry jsou v souladu s rozvojovou strategií Jihomoravského kraje a jsou součástí
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2013.

Senioři
Priorita 1

Podpora soběstačnosti a setrvání seniorů v přirozeném prostředí

V následujícím období v oblasti služeb pro seniory je jako prioritní považována podpora a rozvoj terénních i ambulantních
forem služeb, které jsou poskytované v přirozeném prostředí uživatele.
Hlavním cílem této priority je zabezpečit potřeby seniorů a zajistit důstojné dožití seniorů ve svých domácnostech i ve
vzdálených lokalitách našeho regionu, především ve vesnických lokalitách Znojemska, a nastavit pečovatelské služby tak, aby
umožňovaly seniorům setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí i v případě omezení nebo ztráty své soběstačnosti.

Opatření 1.1.

Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory především ve správním obvodu ORP
Znojmo rozšířením kapacity stávajících poskytovatelů

Popis opatření a
zdůvodnění18

Bude zvyšována personální kapacita u stávajících poskytovatelů sociálních služeb poskytujících
pečovatelskou službu a v souvislosti s tímto navýšením budou navýšeny provozní finanční
prostředky. Navýšením personální kapacity bude zajištěna dostupnost pečovatelské služby také
ve venkovských lokalitách a bude uspokojen větší počet zájemců o služby.
Oblastní charita Znojmo
2013 – dojde k navýšení úvazku u Charitní pečovatelské služby Znojmo, počítá se s navýšením
personální kapacity v průměru o dva celé úvazky
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o
2013 – k navýšení personální kapacity nedojde, bude probíhat propagace sociální služby mezi
veřejností a starosty obcí
Oblastní charita Znojmo
Senioři, Osoby s tělesným postižením
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Senioři, Osoby s chronickým duševním onemocněním, Osoby s jiným zdravotním postižením,
Rodiny s dítětem/dětmi

Aktivity + časový
harmonogram

Cílová skupina

Forma poskytování
sociální služby

ambulantní, terénní

Předpokládané zdroje Oblastní charita Znojmo - viz. tabulka níže
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.-kapacita 57-> finanční náklady na rok 2013: 27.051 900,financování služby
Rozšíření stávající služby - Charitní pečovatelská služba Znojmo
Základní údaje
o službě

Kapacita a
personální
zabezpečení
služby

Poskytovatel

Sociální služba

Registrační číslo

Cílová skupina

Místo
poskytování

Harmonogram
realizace

Diecézní charita
Brno – Oblastní
charita Znojmo

Pečovatelská
služba

5952991

Senioři, osoby s
tělesným
postižením

Správní obvod
ORP Znojmo

Rozšíření od roku
2013

Okamžitá kapacita
/počet unicitních
uživatelů za rok
2012

Okamžitá
kapacita/ počet
unicitních
uživatelů za rok
2013

Počet
pracovníků
2012

Předpokládaný
počet pracovníků
2013

Finanční
náklady 2012

Předpokládané
finanční náklady
2013

13/165

Vedoucí=soc.
pracovník: 0,75
Přímá péče:
8,36
Nepřímá péče:
0,51

Vedoucí=sociální
pracovník: 0,75
Přímá péče:
10,36
Nepřímá péče:
0,51

3.197.010 Kč

3.993.179 Kč

13/155

18

Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 50
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Příspěvek
zřizovatele
2012/2013

Dotace města,
obce 2012/2013

Dotace JMK
2012/2013

Dotace MPSV
2012/2013

Úhrady od
uživatelů
2012/2013

Ostatní 2012/2013

-

Znojmo: 95.000
Kč, další obce:
23.000 Kč/
Znojmo: 100.000
Kč, další obce:
31.000 Kč

220.000 Kč
/335.000 Kč

1.313.000 Kč
/2.150.000 Kč

1.320.000 Kč
/1.370.000 Kč

226.010 Kč /7.179
Kč

Finanční zdroje

Opatření 1.4.

Rozšíření a zkvalitnění služeb zajišťujících pomoc rodinám pečujícím o nesoběstačné
seniory - sociálně aktivizační služby

Popis opatření a
zdůvodnění19

V rámci nové přístavby Domova pro seniory vznikne prostor pro poskytování sociálně aktivizační
služby pro seniory a zdravotně postižené jako další místo poskytování bude rozšířena již stávající
služba. Rozšířit denní službu bylo již v záměru při podávání žádosti na přístavbu. Služba bude mít
kapacitu 15 míst.
Služba bude rozšířena z původní kapacity 20na kapacitu 35. Vznikne další místo poskytování a to
v DPS U Lesíka ve Znojmě, tím bude zabezpečena lepší dostupnost služby jak pro ubytované v
DPS, tak i pro bydlící v okolí v odlehlé části centra města Znojma. Potřebnost této služby vyplývá
ze zájmu obyvatel domu s pečovatelskou službou U Lesíka, ve kterém je ubytováno 78 obyvatel,
jejich zdravotní stav se zhoršuje. A také ze zájmu obyvatel v bydlících v okolí domova. Jde
především o využití volného času a podporu aktivit, které podpoří jejich soběstačnost a tím
pomohou žít co nejdelší dobu v přirozeném domácím prostředí.

Aktivity + časový
harmonogram

2013 - příprava poskytování sociální služby v DPS U Lesíka ve Znojmě, poskytování služby

Cílová skupina
Forma poskytování
sociální služby
Předpokládané zdroje
financování služby

Senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým
postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
ambulantní
okamžitá kapacita celkem 35 – z toho navýšení služby o 15
viz. tabulka níže

Rozšíření stávající služby - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Základní údaje o
službě

Kapacita a
personální
zabezpečení služby

Finanční zdroje

Registrační číslo

Cílová skupina

Místo
poskytování

Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

2479147

Senioři, osoby s
tělesným,
sluchovým,
zrakovým a s jiným
zdravotním
postižením

Znojmo

Duben 2013:
rozšíření
sociální služby

Kapacita služby
rok 2012

Kapacita služby
rok 2013

Počet pracovníků
2012

Předpokládaný počet
pracovníků 2013

Finanční
náklady
2012

Předpokládané
finanční náklady
2013

20

35

Vedoucí: 0,05
Přímá péče: 0,8
Nepřímá péče: 0,15

Vedoucí: 0,05
Přímá péče: 1,6
Nepřímá péče: 0,15

440.100 Kč

627.100 Kč

Příspěvek
zřizovatele
2012/2013

Dotace města,
obce
2012/2013

Dotace JMK
2012/2013

Dotace MPSV
2012/2013

Úhrady od
uživatelů
2012/2013

Ostatní 2012/2013

299.100 Kč/
327.100 Kč

-

-

141.000 Kč/ 300.000
Kč

-

-

Poskytovatel

Sociální služba

Centrum
sociálních
služeb Znojmo,
p.o.

Harmonogram
realizace

Opatření 1.2., 1.3.

Opatření 1.2. Podpora nových subjektů zaměřených na poskytování terénních služeb
Opatření 1.3. Zajištění telefonické pomoci seniorům v náhlé krizové situaci na Znojemsku

Realizace těchto opatření bude v roce 2013 probíhat dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2012-2014. 20
19

Nové opatření, které reaguje na potřebu navýšení kapacity Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením - ve Střednědobém plánu Znojemska je zmíněna potřeba této služby u opatření 2.2. – str. 55
20
Podrobný popis - viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 57-61
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Priorita 2

Zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory na Znojemsku

Služby poskytované pobytovou formou mají významné postavení v oblasti zajištění péče o seniory. Cílem je reagovat na
demografické analýzy, výzkum potřeb poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů. V rámci výzkumu prováděného u uživatelů a
poskytovatelů sociálních služeb byla zjištěna výrazná poptávka po zlepšení a zvýšení počtu klientských míst v zařízeních pro
seniory. Z demografické analýzy a statistik je patrný v následujících letech nárůst osob seniorského věku a seniorů, jejichž
chování je nepřizpůsobivé v souvislosti v závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách.
Je třeba řešit problém nedostatečné kapacity pobytových zařízení, tento vyplývá i z vysokého počtu neuspokojených žádostí a s
tím dlouhá čekací doba na přijetí. Priorita též zajistí zkvalitnění a humanizaci pobytového zařízení.
Dále chybí kapacita zařízení pro seniory se specifickými potřebami, jako jsou stavy po rozsáhlých mozkových příhodách, těžších
formách demence a Alzheimerovy choroby.

Opatření 2.1.

Navýšení počtu lůžek v domově se zvláštním režimem ve Znojmě
Rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem ve Znojmě u Centra sociálních služeb Znojmo, p.o.
Bude rozšířena nabídka pobytového zařízení, které bude schopno se postarat o seniory trpící demencí,
zčásti nebo zcela nesoběstačné, vyžadující trvalou péči tak, aby duševně nemocní dožili důstojně
v prostředí blízkém domovu.
2013
- zahájení provozu
- případné dovybavení objektu
- přijímání uživatelů

Popis opatření a
zdůvodnění21
Aktivity + časový
harmonogram
Cílová skupina

Senioři, Osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí

Forma poskytování
sociální služby
Předpokládané
zdroje financování
služby

Pobytová služba
Počet lůžek: celkem 111 lůžek z toho nová lůžka 68
viz. tabulka níže

Rozšíření stávající služby - Domov se zvláštním režimem

Základní údaje o
službě

Kapacita a
personální
zabezpečení
služby

Registrační číslo

Cílová skupina

Místo
poskytování

Domov se
zvláštním
režimem

7670978

Senioři, osoby s
Alzheimerovou
demencí a jinými
typy demencí

Znojmo

Kapacita služby počet lůžek rok
2012

Kapacita služby počet lůžek rok
2013

Počet pracovníků
2012

Předpokládaný počet
pracovníků 2013

Finanční
náklady 2012

Předpokládané
finanční náklady
2013

43

111

Vedoucí: 0,2
Přímá péče: 22,75
Nepřímá péče: 7,2

Vedoucí: 0,2
Přímá péče: 58,5
Nepřímá péče: 16,7

12.447.000 Kč

26.897.000 Kč

Příspěvek
zřizovatele
2012/2013

Dotace města,
obce 2012/2013

Dotace JMK
2012/2013

Dotace MPSV
2012/2013

Úhrady od
uživatelů
2012/2013

Ostatní
2012/2013

8.530.000 Kč/
18.030.000 Kč

Zdrav. poj.:
1.400.000 Kč/
2.200.000 Kč
Dary, příspěvky
od ÚP, jiné:
245.000 Kč/
345.000 Kč

Poskytovatel

Sociální služba

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o

Finanční zdroje
250.000 Kč/
650.000 Kč

-

-

2.022.000 Kč/
5.672.000 Kč

Harmonogram
realizace
Duben 2013:
rozšíření
sociální
služby

Opatření 2.2.

Navýšení kapacit domova pro seniory Znojmo

Popis opatření a
zdůvodnění22

Rozšířením kapacity Domova pro seniory ve Znojmě bude rozšířena nabídka pobytového zařízení, které
bude schopno se o tyto seniory postarat tak, aby dožili důstojně v prostředí blízkém domovu. Součástí
služby jsou také aktivizační programy, rehabilitační činnost.

21
22

Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 53
Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 55

24

- zaměření na uživatele zčásti nebo zcela nesoběstačné, vyžadující trvalou péči, zvláště tam, kde již péči v
domácím prostředí nelze zajistit

Aktivity + časový
harmonogram

2013
- zahájení činnosti
- příjem uživatelů

Cílová skupina

Senioři, osoby s tělesným, sluchovým, zrakovým a s jiným zdravotním postižením

Forma
poskytování
sociální služby
Předpokládané
zdroje financování
služby

Pobytová služba
Počet lůžek: 73 z toho nová lůžka 31
viz. tabulka níže

Rozšíření stávající služby - Domov pro seniory
Poskytovatel
Základní údaje o
službě

Kapacita a
personální
zabezpečení služby

Centrum
sociálních
služeb
Znojmo, p.o.

Sociální služba

Registrační číslo

Cílová skupina
Senioři, osoby s
tělesným,
sluchovým,
zrakovým a s
jiným zdravotním
postižením
Předpokládaný
počet pracovníků
2013

Místo
poskytování

Harmonogram
realizace

Znojmo

Duben 2013:
rozšíření sociální
služby

Finanční
náklady 2012

Předpokládané
finanční náklady
2013

Domov pro
seniory

9095717

Kapacita služby počet lůžek
rok 2013

Počet pracovníků
2012

42

73

Vedoucí: 0,2
Přímá péče:
16,85
Nepřímá péče:
7,2

Vedoucí: 0,2
Přímá péče: 27,29
Nepřímá péče:
13,2

10.328.000 Kč

16.178.000 Kč

Příspěvek
zřizovatele
2012/2013

Dotace města,
obce 2012/2013

Dotace JMK
2012/2013

Dotace MPSV
2012/2013

Úhrady od
uživatelů
2012/2013

Ostatní
2012/2013

6.960.000 Kč/
10.370.000 Kč

Zdrav. poj.:
1.000.000 Kč/
1.500.000 Kč
Dary, příspěvky
od ÚP, jiné:
205.000 Kč/
255.000 Kč

Kapacita služby počet lůžek
rok 2012

Finanční zdroje
150.000 Kč/
370.000 Kč

Opatření 2.1.a
Popis opatření a
zdůvodnění
Aktivity + časový
harmonogram
Cílová skupina
Forma
poskytování
sociální služby
Předpokládané
zdroje financování
služby

-

-

2.013.000 Kč/
3.683.000 Kč

Navýšení počtu lůžek v domovech se zvláštním režimem na Znojemsku
Rozšířením kapacit domovů se zvláštním režimem na Znojemsku, které jsou zřizovány Jihomoravským
krajem dojde k navýšení kapacit služby domov se zvláštním režimem a tím k uspokojení čekajících
zájemců o službu. Domov pro seniory Jevišovice, p.o. a Domov pro seniory Plaveč, p.o. , Domov pro
seniory Hostim, p.o.
leden 2013
- rozšíření sociálních služeb - Domov pro seniory Jevišovice, p.o. a Domov pro seniory Plaveč
2013
- stavební úpravy Domov pro seniory Hostim, p.o
Senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy
demencí
Pobytová služba – počet lůžek v roce 2013
Počet lůžek: celkem 61 - z toho nová lůžka 9, Domov pro seniory Plaveč, p.o.
Počet lůžek: celkem 71 - z toho nová lůžka 26, Domov pro seniory Jevišovice, p.o.
Počet lůžek: celkem 17, Domov pro seniory Hostim, p.o.
- od roku 2014: Počet lůžek: celkem 25 – z toho nová lůžka 8, Domov pro seniory Hostim, p.o.
viz. tabulky níže
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Rozšíření stávajících služeb - Domov se zvláštním režimem
Poskytovatel

Základní údaje o
službě

Kapacita a
personální
zabezpečení služby

Finanční zdroje

Sociální služba

Registrační číslo

Domov pro
seniory Plaveč,
p.o.

Domov se
zvláštním
režimem

7643099

Kapacita služby počet lůžek
rok 2012

Kapacita služby počet lůžek
rok 2013

Počet pracovníků
2012

52

61

Vedoucí: 1,0
Přímá péče: 35,0
Nepřímá
péče:18,0

Senioři, osoby s
chronickým
duševním
onemocněním,
osoby s
Alzheimerovou
demencí a jinými
typy demencí
Předpokládaný
počet pracovníků
2013
Vedoucí: 1,0
Přímá péče: 35,0
Nepřímá péče:
18,0

Příspěvek
zřizovatele
2012/2013

Dotace města,
obce 2012/2013

Dotace JMK
2012/2013

Dotace MPSV
2012/2013

Poskytovatel

Základní údaje o
službě

Kapacita a
personální
zabezpečení služby

Finanční zdroje

Sociální služba

Domov pro seniory
Jevišovice, p.o.

Domov se
zvláštním
režimem

Kapacita služby počet lůžek rok
2012

Kapacita
služby - počet
lůžek rok 2013

45

71

Příspěvek
zřizovatele
2012/2013

Dotace města,
obce
2012/2013

Harmonogram
realizace

Plaveč

Leden 2013:
rozšíření
sociální
služby

Finanční náklady
2012

Předpokládané
finanční náklady
2013

21.336.840 Kč

21.336.840 Kč

Úhrady od
uživatelů
2012/2013

Ostatní
2012/2013

Registrační
číslo

8653859

Počet
pracovníků
2012
Vedoucí: 3,0
Přímá péče:
44,0
Nepřímá
péče:23,0
Dotace JMK
2012/2013

6.972.000 Kč/
6.972.000 Kč

10.240.440 Kč/
10.240.440 Kč

Cílová skupina

Místo
poskytování

Harmonogram
realizace

Jevišovice

Leden 2013:
rozšíření
sociální služby

Finanční náklady
2012

Předpokládané
finanční náklady
2013

Vedoucí: 3,0
Přímá péče: 46,0
Nepřímá péče: 23,0

31.553.000Kč

31.553.000Kč

Dotace MPSV
2012/2013

Úhrady od
uživatelů
2012/2013

Ostatní
2012/2013

Senioři, osoby s
chronickým
duševním
onemocněním,
osoby s
Alzheimerovou
demencí a jinými
typy demencí
Předpokládaný
počet pracovníků
2013

Zdrav. poj.:
2.500.000 Kč/
2.500.000 Kč
Jiné:
2.178.000Kč/ 0 Kč
Jedná se o navýšení kapacity služby „domov se zvláštním režimem“ a to ze stávající kapacity 45 osob na 71 osob při
snížení kapacity služby „domov pro seniory“ ze stávající kapacity 60 osob na 34 osob. Současná celková kapacita zařízení
105 osob zůstane zachována. S ohledem na zhoršující se stav stávajících klientů a nárůstem duševních demencí je
zvýšená potřeba zajištění služby pro osoby se specifickými potřebami.
2.802.000 Kč/
4.012.000 Kč

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Místo
poskytování

Zdrav. poj.:
1.176.000 Kč/
1.176.000 Kč
Jiné: 848.000
Kč/ 848.000 Kč
Navýšení kapacity u poskytované služby domov se zvláštním režimem ze současných 52 míst na 61 míst a s tím
související snížení kapacity poskytované sociální služby domov pro seniory ze současných 21 míst na 12 míst. Změnou
kapacity u poskytované sociální služby domov se zvláštním režimem je reagováno na dlouhodobý trend zvyšování
potřebnosti žadatelů o umístění a snižující se počet žádostí o umístění pro sociální službu domov pro seniory. Tímto
dojde také v rámci zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb k možnosti umístění uživatelů sociální služby domov se
zvláštním režimem na sedmi jednolůžkových pokojích a jednom dvojlůžkovém pokoji (doposud nebyla možnost
nabídnout žadatelům o tuto sociální službu umístění na jednolůžkovém pokoji).
2.100.000 Kč/
2.100.000 Kč

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Cílová skupina

6.711.000 Kč/
8.500.000 Kč

17.362.000 Kč/
17.500.000 Kč
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Podpora zavádění principů transformace v zařízeních pro seniory
Poskytovatel
Základní údaje o
službě

Domov pro
seniory Hostim,
p.o.

Sociální služba

Domov se
zvláštním
režimem

Registrační číslo

Cílová skupina

4198086

Senioři, osoby s
chronickým duševním
onemocněním, osoby s
Alzheimerovou
demencí a jinými typy
demencí

Místo
poskytování

Harmonogram
realizace

ORP
Znojmo

Realizace
stavebních úprav v
roce 2013,
následné rozšíření
služby v roce 2014

Popis záměru

Odstranění havarijního stavu a rekonstrukce objektu přispěje ke zvýšení humanizace bydlení uživatelů. Pokoje v
přízemí dostanou umyvadla na pokoje, dojde ke snížení počtu lůžek na pokojích, pokoje v 1. NP bodu mít k dispozici
sociální zařízení, v objektu vznikne chybějící důstojná společenská místnost. Objekt bude komplexně opraven jak
zevnitř (topení, odpad, elektrická instalace, omítky, podlahy, a další), tak i zvenku (okna, fasáda, střešní krytina,
klempířské prvky). Stavebními úpravami a půdní nástavbou bude rozšířena kapacita objektu až na 25 lůžek (dle
potřeby uživatelů a domova) ze současných 17 lůžek.

Zdroje
financování

Plánovaná humanizace zařízení je financována prostřednictvím úvěru z Evropské investiční banky na základě Smlouvy o
financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem o Projektu regionální infrastruktury JMK, pro
rok 2013 se jedná o investiční prostředky ve výši 16.500.000 Kč

Opatření 2.3.
Opatření 2.3. Navýšení kapacity Domova pro seniory Šanov
V roce 2012 došlo k otevření 3 budovy pro poskytování služby domov pro seniory, domov se zvláštním
režimem a poskytování těchto služeb, které bude pokračovat také v roce 2013.

Opatření 2.4. - 2.7.
Opatření 2.4. Vybudování domu pro seniory se zvláštním režimem v Pavlicích
Opatření 2.5. Zřízení pobytového zařízení pro seniory v obci Jevišovice
Opatření 2.6. Vybudování pobytového zařízení pro seniory na Vranovsku
Opatření 2.7. Vytvoření kapacit pro nepřizpůsobivé seniory a seniory se specifickou péčí.
Realizace těchto opatření bude v roce 2013 probíhat dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2012-2014.23

23

Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 56-61
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Osoby se zdravotním postižením
Priorita 3

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Znojmo disponuje pouze 16 službami s cílovou skupinou osoby se zdravotním postižením. Velká část osob v nepříznivé sociální
situaci (nezaměstnanost, finanční situace, nedostatek sociálních kontaktů apod). jsou lidé se zdravotním postižením.
Mezi absentující druhy sociálních služeb pro osoby s postižením na Znojemsku je možné na základě výstupů z analýz zařadit
doplnění stávající struktury o sociální služby poskytované terénní nebo ambulantní formou s důrazem na pokrytí venkovských
lokalit těmito formami pomoci. K absentujícím službám v celém regionu patří také tlumočnické služby pro osoby se sluchovým
postižením. Cílem je zaměřit se na služby následné péče.
Obce na Znojemsku mají zájem o podporu osob se zdravotním postižením, nejzávažnější problémy vidí v oblasti sociální (zejm.
nezaměstnanost) a finanční.
Z pohledu lidí se zdravotním postižením, poskytovatelů sociálních služeb, institucí atd. je vnímána absence služby sociální
rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením, vedle sociálně-aktivizačních služeb, podporujících osamostatňování a rozvoj
dovedností potřebných pro běžný život ve společnosti. Chybí také formy podporovaného zaměstnávání osob z této cílové
skupiny. Jako problém je vnímána také nedostatečná vzájemná spolupráce poskytovatelů služeb.
Priorita je v souladu s výsledky Analýzy potřeb uživatelů SS (Augur Consulting, s.r.o.).

Opatření 3.1.

Popis opatření
a zdůvodnění24

Aktivity + časový
harmonogram

Cílová skupina

Poskytování služby sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním postižením se zaměřením na
jejich integraci v pracovní oblasti
V letech 2012 – 2014 bude ve městě Znojmě zřízena služba sociální rehabilitace, která doplní
současné poskytované služby o oblast podpory zaměstnání, vzdělávání, aktivní trávení volného času
atd. Službu sociální rehabilitace zajistí ve městě Znojmě organizace Liga Vozíčkářů, dojde k rozšíření
kapacity již registrované služby v Brně na poskytování sociální rehabilitace ve Znojmě. Tato služba
bude navazující službou pro klienty služby Ateliéru Samuel, Denního stacionáře sv. Damiána, služeb
Svazu tělesně postižených a připravovaného Chráněného bydlení. Klientům tak bude umožněn rozvoj
dalších dovedností a větší osamostatnění se.
Pro zajištění nácviku samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými
vadami a duševním onemocněním ve znojemském regionu bude navýšena kapacita služby Sociální
rehabilitace, poskytované Oblastní charitou Znojmo. Tímto opatřením je reagováno na potřebu
chráněného bydlení a navazujících služeb pro tuto cílovou skupinu osob.
2013 – Liga Vozíčkářů
- leden 2013: nákup potřebného vybavení
- únor 2013: propagace nově koncipované služby a navázání spolupráce při zajišťování
informovanosti a účasti cílové skupiny
- březen 2013 – prosinec 2014 (a dále ve stávající nebo rozšířené podobě): poskytování aktivit
v registrované službě
- květen 2013: vyhodnocení počátečního období poskytování služby a aktualizace metodik a
procesů v rámci poskytování služby a spolupráce s ostatními subjekty
- červen 2013: rozhodnutí o rozšíření služby o kapacitu stávajících aktivit a nové aktivity, sestavení
aktualizovaného rozpočtu, změna registrace sociální služby
2013-Oblastní charita Znojmo
- od března 2103 rozšíření sociální služby a poskytování služby v bytech
Osoby s chronickým duševním onemocněním, Osoby s mentálním postižením, Osoby s tělesným
postižením, Osoby s jiným zdravotním postižením - civilizační choroby
Liga vozíčkářů: terénní, kapacita: individuální konzultace – 1, skupinový workshop – 8
Oblastní charita Znojmo: ambulantní, terénní, okamžitá kapacita 16 z toho navýšení v roce 2013 o 4

Forma poskytování
sociální služby
Předpokládané zdroje
viz. tabulky níže
financování služby

Rozšíření stávající služby - sociální rehabilitace - Znojemsko vznik nové sociální služby
Poskytovatel
Základní údaje
o službě

24

Liga vozíčkářů

Sociální služba

sociální rehabilitace

Registrační
číslo

Cílová skupina

Místo
poskytování

Harmonogram
realizace

3621293

Osoby s chronickým
duševním
onemocněním,
mentálním tělesným
a jiným ZP

ORP Znojmo

Březen 2013:
rozšíření sociální
služby

Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 65
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Kapacita a
personální
zabezpečení
služby

Finanční zdroje

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Okamžitá kapacita
rok 2012

Okamžitá kapacita
rok 2013

-

Individuální
konzultace –
1/skupinový
workshop - 8

Příspěvek
zřizovatele
2013/cílový stav

Dotace města, obce
2013/cílový stav

Předpokládaný
počet
pracovníků
2013
Vedoucí: 0,3
Přímá péče:
1,0
Nepřímá péče:
0,25
Dotace JMK
2013/cílový
stav

Předpokládaný počet
pracovníků cílový
stav

Předpokládané
finanční
náklady 2013

Předpokládané
finanční náklady
cílový stav

Vedoucí: 0,3
Přímá péče: 1,0
Nepřímá péče: 0,25

500.000 Kč

1.000.000 Kč

Dotace MPSV
2013/cílový stav

Úhrady od
uživatelů
2013/cílový
stav

Ostatní 2013/
cílový stav

75.000 Kč
(Znojmo: 56.250 Kč,
ostatní obce: 18.750
225.000 Kč/ 450.000
200.000 Kč/
Kč) /150.000 Kč
Kč
400.000 Kč
(Znojmo:112.500
Kč, ostatní obce:
37.500 Kč)
Do konce měsíce února 2013 jsou aktivity organizace financovány z projektu „Agentura A-P-Z“. Od března roku 2013
2013 poskytování sociální služby sociální rehabilitace i v ORP Znojmo (mimo stávající místo poskytování – ORP Brno). Zájem o
poskytované služby byl ověřen v průběhu roku 2011 i 2012, kdy v rámci projektu ESF obdobná služba, pouze více zaměřena
na oblast zaměstnávání, již ve Znojmě pod Ligou vozíčkářů probíhala. Na pracovníky se průběžně obraceli zájemci o
spolupráci s žádostí o pomoc při hledání práce. Zároveň byl evidován zájem ze strany klientů i o řešení problematiky bydlení a
dalšího vzdělávání. Těmto aktivitám se však organizace v rámci nynějšího projektu nemohla věnovat, záměrem je rozšířit o ně
službu právě v rámci sociální rehabilitace.

Rozšíření stávající služby - sociální rehabilitace
Poskytovatel
Základní údaje
o službě

Kapacita a
personální
zabezpečení
služby

Finanční zdroje

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Sociální služba

Registrační
číslo

Místo
poskytování

Harmonogram
realizace

ORP Znojmo

Březen 2013:
rozšíření sociální
služby

Finanční náklady
2012

Předpokládané
finanční náklady
2013

Vedoucí: 1,0
Přímá péče: 4,0
Nepřímá péče:
1,35

2.723.200 Kč

2.723.200 Kč

Cílová skupina
Osoby s
chronickým
duševním
onemocněním,
mentálním,
kombinovaným
postižením
Předpokládaný
počet pracovníků
2013

Diecézní charita
Brno - Oblastní
charita Znojmo

Sociální rehabilitace

Okamžitá kapacita
rok 2012

Okamžitá kapacita
rok 2013

12

16

Příspěvek
zřizovatele
2012/2013

Dotace města, obce
2012/2013

Dotace JMK
2012/2013

Dotace MPSV
2012/2013

Úhrady od
uživatelů
2012/2013

Ostatní 2012/2013
IP JMK

-

-

-

-

-

2.723.200 Kč/
2.723.200 Kč

2761781

Počet
pracovníků
2012
Vedoucí: 1,0
Přímá
péče:3,5
Nepřímá péče:
1,35

Zajištění návaznosti sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami a duševním onemocněním
ve znojemském regionu v oblasti bydlení.
Nájem ve dvou bytech OCH Znojmo, kde potřebnou podporu zajistí terénní služba Sociální rehabilitace, bude prováděn
intenzivní nácvik samostatného bydlení. Poté uživatelé přejdou do nájmu městských bytů, kde budou čerpat nejnutnější
podporu sociálních služeb.
Zajištění vhodné formy bydlení pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami a duševním onemocněním, které
nemohou žít bez nutné podpory.
Záměr vychází z priority 5, opatření 5.1. SPRSS Znojemska, kterým je řešena potřeba chráněného bydlení.

Opatření 3.2.

Zajištění poskytování služby osobní asistence ve venkovských lokalitách Znojemska do
roku 2014

Popis opatření
a zdůvodnění25

Clem opatření je reagovat na poptávku ve venkovských lokalitách Znojemska nákupem osobních
automobilů a příjmem pracovníků.
Budou zaměstnáni 4 pracovníci, kteří budou poskytovat uživatelům osobní asistenci a zakoupeny 2
osobní automobily k dopravě zaměstnanců k uživatelům bydlícím ve vzdálených venkovských
lokalitách.

25

Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 67
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Aktivity + časový
harmonogram
Cílová skupina
Forma poskytování
sociální služby
Předpokládané
zdroje financování
služby

Rok 2013 - propagace, zajišťování finančních zdrojů, nákup automobilů, příjem nových pracovníků,
vzdělávání pracovníků, poskytování služby.
Osoby s poruchou autistického spektra, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
terénní
kapacita: Rok 2013 - okamžitá kapacita 14 osob = 8,3 předpokládaný přepočtený počet úvazků
pracovníků v přímé péči
viz. tabulka níže

Rozšíření stávající služby - osobní asistence
Poskytovatel

Základní údaje o
službě

Kapacita a
personální
zabezpečení služby

Sociální služba

Diecézní charita
Brno - Oblastní
charita Znojmo

Osobní
asistence

Okamžitá
kapacita
rok 2012

Okamžitá
kapacita
rok 2013

12

14

Registrační
číslo

4964533

Počet
pracovníků
2012
Vedoucí: 0,6
Přímá péče:
7,56
Nepřímá péče:
1,04

Místo
poskytování

Harmonogram
realizace

ORP Znojmo

Leden 2013:
rozšíření sociální
služby

Předpokládaný počet
pracovníků 2013

Finanční
náklady 2012

Předpokládané
finanční náklady
2013

Vedoucí: 0,6
Přímá péče: 8,7
Nepřímá péče: 0,94

3.280.546 Kč

3.476.147 Kč

Cílová skupina
Osoby s mentálním,
kombinovaným,
tělesným a jiným
zdravotním
postižením, osoby s
autismem - ve
věku 1-64 let

Příspěvek
zřizovatele
2012/2013

Finanční zdroje

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Opatření 3.3.

Dotace města,
Úhrady od
Dotace JMK
Dotace MPSV
obce
uživatelů
Ostatní 2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
200.000
Kč/180.000 Kč
311.000 Kč/
1.313.000 Kč/
900.000 Kč/
Dary, jiné: 556.546
– ORP Znojmo,
350.000 Kč
1.925.000 Kč
976.147 Kč
Kč/ 25.000 Kč
20.000 Kč –
ostatní obce
Záměrem projektu je rozšíření poskytování osobní asistence do vzdálenějších venkovských lokalit Znojemska. Osobní
asistence Znojmo je jediné zařízení, které tuto službu ve Znojmě a okolí poskytuje. Poskytování služby v odlehlejších
lokalitách je však komplikováno a ztěžováno tím, že služba nemá k dispozici automobil k přepravě pracovníků k
uživatelům a dostatečnou personální kapacitu k pokrytí zájmu o službu. Cílem projektu je pokrýt poptávku po službě
příjmem dalších dvou pracovníků. Kapacita bude navýšena v roce 2013 ze stávající okamžité kapacity 12 uživatelů na
14 uživatelů. Předpokládaný celkový počet nových uživatelů v roce 2013 jsou 4 osoby. Sekundárním cílem projektu je
pokrýt poptávku po zajištění přepravy osob upoutaných na invalidní vozík. Tento cíl bude naplněn poskytováním
fakultativní služby – dopravy uživatelů speciálně upraveným bezbariérovým vozidlem, kterou bude poskytovat též
Osobní asistence Znojmo.
Záměr rozšíření poskytování osobní asistence do vzdálenějších venkovských lokalit je podložen zájmem zájemců o
službu, který zmapovala Osobní asistence Znojmo. Jedná se zejména o zájem o službu v obcích, Vranov nad Dyjí,
Miroslav, Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou. Záměr je v souladu s výsledky Analýzy potřeb uživatelů
sociálních služeb vzniklé v rámci procesu komunitního plánování.

Zřízení denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením /s kombinovanými vadami/

Aktivity + časový
harmonogram

Chybějící ambulantní služba vznikne na základě již provedené analýzy - poptávky v regionu
Hrušovanska a Miroslavska. Využití stávajících kapacit domova, rozvoj dovedností potřebných pro
běžný život uživatelů, odlehčení rodině v péči o osobu se ZP. Zřízení nové sociální služby, jejímž cílem
je poskytnou také služby, které vedou ke zlepšení kvality života člověka s mentálním postižením, k
podpoře rodiny, dát možnost navázat sociální kontakty mimo domov, poskytovat podporu v oblasti
sociálně a výchovně vzdělávací, za účelem dosažení co nejvyšší míry nezávislosti na pomoci okolí v
běžném životě.
příprava na poskytování sociální služby
od září 2013 zahájení poskytování sociální služby

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením ve věku 16-35 let

Popis opatření
a zdůvodnění26

26

Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 68
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Forma poskytování
sociální služby
Předpokládané
zdroje financování

ambulantní - kapacita v daný okamžik - až 10 klientů
viz. tabulka níže

Vznik nové sociální služby - denní stacionář
Základní údaje o
službě

Kapacita a
personální
zabezpečení
služby

Finanční zdroje

Priorita 4.

Registrační
číslo

Poskytovatel

Sociální služba

Zámek
Břežany, p.o.

Denní
stacionář

Okamžitá
kapacita
2013

Okamžitá
kapacita
cílový stav

10

10

Příspěvek
zřizovatele
2013/cílový
stav
90.000 Kč/
200.000 Kč

Dotace města,
obce
2013/cílový
stav

Dotace JMK
2013/cílový
stav

-

-

Počet
pracovníků
2013
Vedoucí: 0,1
Přímá péče: 3

Místo
poskytování

Harmonogram realizace

Břežany

Září 2013: zahájení
poskytování sociální služby

Finanční náklady
2013

Předpokládané finanční
náklady
cílový stav

610.000 Kč

1.400.000 Kč

Dotace MPSV
2013/cílový stav

Úhrady od
uživatelů
2013/cílový stav

Ostatní 2013/cílový stav

360.000 Kč/
600.000 Kč

160.000 Kč/
400.000 Kč

-

Cílová skupina
Osoby s
mentálním
postižením ve
věku 16-35 let
Předpokládaný
počet cílový
stav
Vedoucí: 0,1
Přímá péče: 3

Vytvoření systému spolupráce poskytovatelů rané péče

Narození dítěte s postižením přináší pro rodinu velké nároky po stránce fyzické a psychické. U rodin vzniká potřeba jistoty a
bezpečí, vědomí, kam se obrátit, která instituce může v danou chvíli poskytnout potřebné informace, vedení, podporu.
Informovanost o nabídce služby rané péče na Znojemsku je stále nedostačující.

Opatření 4.1.
Popis opatření
a zdůvodnění27
Aktivity + časový
harmonogram
Předpokládané
zdroje financování
služby
Priorita 5.

Navázání spolupráce s dalšími institucemi a zvyšování informovanosti o službě raná péče
Cílem opatření je vytvoření systému vzájemné spolupráce poskytovatelů rané péče, kteří mají sídlo
mimo region Znojmo, ale zajišťují služby také na Znojemsku.
2013
- Oslovení spolupracujících organizací,
- uspořádání odborného semináře,
- besedy - 2x ročně
Plánované aktivity a s nimi spojené propagační materiály, pozvánky aj. pro rok 2013 budou hrazeny
z provozních nákladů jednotlivých středisek.
Finanční podíl města Znojma na tyto aktivity 0,- Kč.

Zajištění návaznosti sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami a
duševním onemocněním ve znojemském regionu v oblasti bydlení

Umožnění bydlení v domku rodinného typu, které se velkou měrou přibližuje bydlení v přirozeném prostředí.
Z analýz pro plánování rozvoje sociálních služeb Znojemska a analýzy uživatelů SS vyplývá, že „mezi absentující druhy sociálních
služeb pro osoby s postižením na Znojemsku“ jako dominantní vystupuje požadavek na zbudování chráněného bydlení, popř.
specifického chráněného bydlení pro osoby s handicapem v seniorském věku a dospívající klienty.
Tato potřeba chráněného bydlení je velmi potřebná i pro osoby s duševním onemocněním, ta ve znojemském regionu naprosto
chybí. Celkově služba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením je v regionu nedostatečně zajištěná, ve většině
případů je součástí místních pobytových zařízení pro jejich stávající uživatele. Jako následná služba současných sociálních služeb
je chráněné bydlení nezastoupené.
Priorita je v souladu s výsledky Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb – viz Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v
Jihomoravském kraji na období 2012 – 2014.

Opatření 5.1. Zřízení chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami v
souladu se stávajícím trendem ubytovacích zařízení
Realizace tohoto opatření bude v roce 2013 probíhat dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska
na období 2012-2014. Částečně bude řešeno v rámci opatření 3.1.,rozšířením kapacity sociální rehabilitace u Oblastní
charity Znojmo, která bude poskytovat službu v nácvikových bytech jako předstupeň služby chráněné bydlení.
27

Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 69
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Děti, mládež, rodina
Priorita 6

Zajištění a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Během četných výzkumů a z rozhovorů terénních pracovníků s uživateli streetworku vyplynulo, že je potřeba zřídit nízkoprahový
klub mimo střed města Znojma. Uživatelé služeb se v oblasti očekávání od poskytovatele služeb potýkají s tím, že služba je pro
ně vzdálená, místem nedostupná, mají potřebu využívat i ambulantní formy sociální služby.
Z dostupných zdrojů, dlouhodobých pozorování a jednání s odborníky z Probační a mediační služby, Pedagogicko-psychologické
poradny a Rodinného sociálního asistenta či Komise pro prevenci kriminality je také zřejmé, že je poptávka po sociální službě
nízkoprahového klubu i u nižší cílové skupiny 11 - 15 let ve městě Znojmě.

Opatření 6.1. Přesun Nízkoprahové zařízení - Klub Coolna Znojmo do prostor v jiné lokalitě ve městě Znojmě
Opatření 6.2. Rozšíření nízkoprahového centra na cílovou skupinu ve věku 11-15 let
Realizace těchto opatření bude v roce 2013 probíhat dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2012-2014
Priorita 7

Podpora dětí a mládeže ohrožené rizikovým chováním a sociálně patologickými jevy

Terapeutický program pro děti: Ve znojemském regionu chybí služby pro děti a mládež vracející se z výchovných pobytových
zařízení. Chybí specializované ambulantní či terénní služby, které by poskytovaly podporu celé rodině po návratu dítěte domů.
Současné sociální služby takové programy nenabízejí. Jedná se o specifickou činnost/program.
Probační program: Ve znojemském regionu chybí služby pro mladistvé, jejichž chování je v rozporu se zákonem. Současné
sociální služby takové programy nenabízejí. Jedná se o program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický
program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program.

Opatření 7.1.

Zajištění poskytování terapeutického programu pro děti a mládež

Popis opatření
a zdůvodnění28

Ve znojemském regionu nabízí služby více institucí pro děti a mládež. K naplnění opatření z nich
budou vybrány vhodné instituce jak z hlediska materiálních, tak lidských zdrojů.
V rámci tohoto programu se bude pracovat s celou rodinou na implementaci výchovných
doporučení odborníků z pobytových zařízení či na jiných aktivitách směřujících k fungování rodiny
po návratu dítěte domů. Cílem opatření je vytipování institucí, které budou terapeutický program
poskytovat, následná příprava a realizace terapeutického programu.

Aktivity + časový
harmonogram

2013
- TRIALOG o. s. - realizace programu, PhDr. Kotek a Ing. Jurajdová
- Dobrovolnické centrum ADRA - realizace programu Pět P

Předpokládané zdroje - Trialog, o.s. - Ministerstvo financí v rámci sociálně právní ochrany dětí
- Dobrovolnické centrum ADRA – viz. opatření D.1.
financování služby
Opatření 7.2.

Zajištění poskytování probačního programu

Popis opatření
a zdůvodnění29

V rámci opatření budou od roku 2012 vytipovány vhodné instituce, které budou probační program
poskytovat. Bude jednáno s institucemi, které probační program již poskytují, a sbírány příklady
dobré praxe pro nastavení a následnou realizaci probačně mediačního programu.

Aktivity + časový
harmonogram

V roce 2012 byly osloveny vhodné organizace na poskytování programu
Rok 2013
- od 1 – 4/2013 realizace programu - individuální práce s klienty a jejich rodinami, kteří se potýkají
s výchovnými problémy, poskytované v rozsahu 2x týdně od 14:00 – 18:00. občanským sdružením
STŘED (nejedná se o program ve smyslu znění §17 zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ale jedná se o program sociálního výcvik ve
smyslu § 18 odst. 1g), který poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči a pomoc dětem
s rizikovými projevy v chování a v sociálním vývoji)
- 1-4/2013 hledání zdrojů na poskytování programu do konce r. 2013

Předpokládané
zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Poskytovatel programu – STŘED, o.s., EU, JMK
Celkové náklady na poskytování služby v roce 2013 - 217.300,- Kč

28
29

Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 76
Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 77
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Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny
Priorita 8

Podpora stávajících pobytových a ambulantních služeb pro osoby bez přístřeší

Dle statistik a nově provedených analýz, osob bez přístřeší přibývá. Priorita reaguje na nedostačující kapacity a sociální služby pro
osoby bez přístřeší, osoby v krizi a nepříznivé sociální situaci. Tyto kapacity jsou nedostačující jak pro muže, tak pro ženy.
Ve Znojmě chybí centrum s komplexní nabídkou potřebných služeb - nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, kde by
byla poskytnuta pomoc nebo podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatnění práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Není řešeno azylové bydlení pro ženy bez dětí, krizová pomoc. Není řešena návaznost sociálních služeb pro osoby, které opouští
azylové domy, pobyt zde je dočasný.
Priorita reaguje také na nedostačující kapacity pobytových zařízení pro osoby bez přístřeší

Opatření 8.1. Zvýšení kapacity azylového domu pro muže ve Znojmě
Opatření 8.2. Navýšení kapacity noclehárny pro muže ve Znojmě
Opatření 8.3. Zřízení centra služeb pro osoby bez přístřeší

Realizace těchto opatření bude v roce 2013 probíhat dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Znojemska na období 2012-2014. 30
Priorita 9

Rozvoj služeb pro etnické menšiny

Priorita se zaměřuje na sociálně vyloučené skupiny obyvatel ze skupiny etnické menšiny – především Romského etnika na jejich
podporu a aktivizaci.
Na Znojemsku nejsou zastoupeny služby pro osoby této cílové skupiny. Z analýz realizovaných v rámci KPSS vyplývá potřebnost
rozvoje služeb pro tuto cílovou skupinu.
Bude podporován rozvoj sociálních služeb v této oblasti, především služby pro mladší věkovou kategorii klientů, především pro
děti a mládež.

Opatření 9.1.

Zřízení romského komunitního centra ve Znojmě

Popis opatření a
zdůvodnění

Romské komunitní centrum bude poskytovat odbornou pomoc dětem a mládeži věkové skupiny 6 –
15 let, jež se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením, a to
prostřednictvím nabídky sociálních služeb, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Předpokládaná
kapacita je 30 klientů cílové věkové skupiny 6-15 let.
Je vhodné využít již zažitého a osvědčeného prostoru na Nám. T.G.M. 21 – stávajícího NZDM pro děti a
mládež, kde je v současné době evidováno 15 uživatelů denně

Aktivity + časový
harmonogram

2013 - dojde k poskytování služeb terénní práce pro cílovou skupinu Romů, kterou bude poskytovat
pracovnice organizace IQ Roma servis
- do budoucna by byla možná realizace komunitního centra

Forma poskytování
sociální služby

- terénní

Předpokládané
zdroje financování
služby

-IQ Roma servis z vlastních zdrojů

Opatření 9.2. Podpora spolupráce terénního pracovníka pro etnické menšiny při MěÚ Znojmo se
sociálními službami
Realizace tohoto opatření bude v roce 2013 probíhat dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Znojemska na období 2012-2014. 31
30
31

Podrobný popis - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 80-82
Podrobný popis - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, str. 84
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Podpora a rozvoj dostupné sítě sociálních služeb pro osoby závislé nebo ohrožené
závislostí na návykových látkách

Priorita 10

Osoby ohrožené sociálním vyloučením se často potýkají s problémem závislosti ať už na legálních, či nelegálních látkách, či
hazardních hrách. Tato skutečnost je často spojena s nepříznivými sociálními dopady na tyto osoby a na osoby žijící v jejich
blízkosti. Cílem je zajistit udržení sítě těchto služeb a zvýšit dostupnost služeb pro další skupiny osob v rámci této cílové skupiny.
Celkově je potřeba rozvíjet kvalitu sociálních služeb pro závislé, s tím souvisí i postupné navyšování personálních kapacit.

Navýšení pracovní kapacity v Kontaktním centru Netopeer - víceúčelové drogové služby,
Znojmo Sdružení Podané ruce, o.s.

Opatření 10.1.

Popis opatření a
zdůvodnění
Aktivity + časový
harmonogram

Cílová skupina

Forma poskytování
sociální služby

Kontaktní centrum se dlouhodobě potýká s vyšší návštěvností klientů a tím i nedostatečným pokrytím
pracovních kapacit.
Při běžném provozu navštíví zařízení průměrně 15 klientů denně (za 4 hodiny provozu), což při počtu 2
pracovníků je velice náročné kvalitně poskytovat dané služby. Vzhledem k vytíženosti služby, kdy
okamžitá kapacita zařízení je 7 klientů, bude centrum navyšovat personální kapacitu ve službě.
2013 – navýšení pracovního úvazku o 0,5
- poskytování rozšířené služby
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Cílovou skupinou služby jsou:
- primárně tzv. problémoví uživatelé drog, dle definice EMCDDA se jedná o injekční uživatele drog
a/nebo uživatele opiátů a/nebo dlouhodobé uživatele amfetaminů,
a dále: - osoby experimentující a škodlivě užívající drogy, - osoby závislé na drogách, - abstinující
osoby, které se začleňují do běžného občanského života, - rodinní příslušníci a osoby blízké těchto
cílových skupin, - odborná i laická veřejnost.
ve věkové kategorii:
- od 16 let věku.
- nejvíce zastoupenou kategorií jsou klienti ve věku 20 – 29 let a 30 let a více.
ambulantní - okamžitá kapacita služby je 7 osob
terénní - 0,8 (dle každoročně předkládaného projektu. Současná reálná situace je na úrovni cca 0,2
úvazku

Předpokládané zdroje
viz. tabulka níže
financování služby

Rozšíření stávající služby - kontaktní centra
Poskytovatel
Základní údaje o
službě

Kapacita a
personální
zabezpečení
služby

Finanční zdroje

Zdůvodnění
potřebnosti
záměru

Sociální služba

Sdružení Podané
ruce, o.s.

Kontaktní centra

Okamžitá kapacita
2012

Okamžitá kapacita
2013

Ambulantní forma
(počet kontaktů): 3
Terénní forma
(počet kontaktů): 2

Ambulantní forma
(počet kontaktů): 3
Terénní forma (počet
kontaktů): 2

Příspěvek zřizovatele
2012/2013

Dotace města, obce
2012/2013

Registrační
číslo
5807132
Počet
pracovníků
2012
Vedoucí:
0,65
Přímá péče:
1,8
Nepřímá
péče: 0,48
Dotace JMK
2012/2013

Cílová skupina
Osoby ohrožené
závislostí nebo
závislé na
návykových
látkách
Předpokládaný
počet pracovníků
2013
Vedoucí: 0,65
Přímá péče:
3,0
Nepřímá
péče: 0,48
Dotace MPSV
2012/2013

Místo
poskytování

Harmonogram
realizace

Znojmo (terénní
forma navíc
Tasovice,
Hodonice)

1. polovina roku
2013: rozšíření
služby

Finanční náklady
2012

Předpokládané
finanční náklady
2013

1.317.172 Kč

1.988.000 Kč

Úhrady od
uživatelů
2012/2013

Ostatní 2012/2013

Znojmo: 150.000 Kč,
Hodonice: 10.000 Kč,
Tasovice: 5.000 Kč
350.000 Kč/
832.000 Kč/
/Znojmo: 200.000 Kč,
350.000 Kč
1.418.000 Kč
Hodonice: 15.000
Kč,Tasovice: 5.000 Kč
Záměrem je navýšení pracovní kapacity služby na úroveň dle zjištěné místní potřebnosti služby – s cílem zachování dostupnosti
služby a udržení kvality služby pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí na návykových látkách ve městě Znojmě a okolí.
Zařízení tohoto typu je jediné na Znojemsku. Její fungování je definováno v Síti minimální péče Strategie protidrogové politiky
Jihomoravského kraje, její realizace odpovídá prioritám komunitního plánu sociálních služeb města Znojma v oblasti práce s
nepřizpůsobivými. Služba má certifikát kvality poskytované péče dle standardů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
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6. Usnesení
Materiál je předkládán k projednání a schválení orgánům města Znojma.
Rada města Znojma

Zastupitelstvo města Znojma

Datum 4.12.2012

Datum 19.12.2012

Návrh znění usnesení:
„Zastupitelstvo města Znojma schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska - rok 2013“
Materiál byl projednán orgány města Znojma a schválen Zastupitelstvem města Znojma dne
19.12.2012, usnesením č. 87/2012, bod č. 4138 ve znění:
„ZM schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska rok 2013 - prováděcí dokument ke
Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014“

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska
Vančurova 17, 669 02 Znojmo
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