Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Město Znojmo

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních
služeb pro region Znojmo za rok 2008.
Vize komunitního plánování:
Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.
Snahou je, aby síť sociálních služeb byla dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná.

Současný stav sociálních služeb ve městě Znojmě a jeho spádové oblasti
Centrum sociálních služeb
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Znojmo, p.o.
Národní rada osob se
zdravotním postižením
ČR, o.s.

Poradna pro uživatele sociálních služeb - Znojmo
Poradna pro oběti domácího násilí Tereza Znojmo

Sociální poradenství

Oblastní charita Znojmo

Sociální poradenství Znojmo
Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a
nucené prostituce Znojmo

Svaz tělesně postižených
v České republice, o.s.

- Odborné sociální poradenství

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

- Odborné sociální poradenství
- Denní centrum pro seniory

Sociální péče

- Domovinka - přechodné pobyty
Centrum sociálních služeb
- Domov pro seniory Znojmo
Znojmo, p.o.
- Domov se zvláštním režimem
- Pečovatelská služba
- Denní stacionář sv. Damiána Znojmo
Oblastní charita Znojmo

- Charitní pečovatelská služba Znojmo
- Osobní asistence Znojmo

Domov důchodců Božice,
p.o.

- Domov pro seniory
- Domov pro seniory se zvláštním režimem
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Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Město Znojmo
Domov pro seniory
Hostim, p.o.

Domov pro seniory
Jevišovice, p.o.

Domov pro seniory
Plaveč, p.o.

- Domov pro seniory
- Domov pro seniory se zvláštním režimem
- Domov pro seniory
- Domov pro seniory se zvláštním režimem
- Domov pro seniory
- Domov pro seniory se zvláštním režimem

Emin zámek, p.o.
Hrušovany n. Jevišovkou

- Domov se zvláštním režimem

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

- Průvodcovské a předčitatelské služby –
samostatná registrace zrušena, realizováno
v případě zájmu klientů o tuto službu v rámci jediné
registrace pro celý Jihomoravský kraj

Zámek Břežany, p.o.

- Domov pro osoby se zdravotním postižením
Azylový dům pro muže

Centrum sociálních služeb
Noclehárna - azylový dům pro muže
Znojmo, p.o.
Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Domov pro matky v tísni Znojmo
Chráněná dílna sv. Kláry Znojmo
Rodinný sociální asistent Znojmo

Sociální prevence

Oblastní charita Znojmo

Sociální rehabilitace Znojmo
Poradna pro oběti domácího násilí Tereza Znojmo
- krizová pomoc
Sociální poradenství Znojmo - krizová pomoc
Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a
nucené prostituce Znojmo - krizová pomoc

Sdružení Podané ruce, o.s.

Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová
drogová služba

Svaz tělesně postižených
v České republice, o.s.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
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Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Město Znojmo
Na Znojemsku je registrováno celkem 12 poskytovatelů sociálních služeb. Počet poskytovatelů
sociálních služeb zůstává stejný jako v roce 2007. U některých poskytovatelů došlo k rozšíření
nabídky sociálních služeb. Tito poskytovatelé zajišťují celkem 39 sociálních služeb. V roce 2008
byly zřízeny 2 nové sociální služby, kterými jsou Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby
se zdravotním postižením při Centru sociálních služeb Znojmo, p.o. a Rodinný sociální asistent
při Oblastní charitě Znojmo.

Připomenutí priorit a opatření na období let 2007-2010
Prioritní oblasti byly stanoveny na základě zjištěných údajů o současném stavu, aktuálních
tématech a problémech v sociální situaci, na základě diskusí a dohody o důležitých tématech.
Na základě těchto jednání bylo rozhodnuto, co budeme dělat nejdříve, přednostně v daném
plánovacím cyklu ( do roku 2010), abychom se postupně přiblížili ke svým představám a vizím.
K tomuto účelu slouží níže uvedené priority.
Společné priority pro všechny slupiny
1. zajištění systému plánování a hodnocení sociálních služeb v regionu Znojmo
1.1.
pokračování plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování
2. zvýšení informovanosti o službách a zajištění odborného poradenství
2.1.
zřízení občanské poradny
Pracovní skupina „Senioři“
3. Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí
3.1.
zvýšení dostupnosti pečovatelské služby ve spádové oblasti města Znojma
3.2.
vznik sociálně aktivizační služby pro seniory
4. zvýšení kapacity služeb a zařízení pro seniory
4.1.
výstavba domova pro seniory ve městě Znojmě
4.2.
navýšení kapacity dietní kuchyně pro seniory
Pracovní skupina „ osoby se zdravotním postižením“
5. zvyšování kvalitní úrovně života osob se zdravotním postižením
5.1.
odstraňování architektonických bariér
5.2.
zřízení bezbariérového svozu
6. sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením
6.1.
zřízení denního centra s rehabilitačním programem
Pracovní skupina „ osoby s mentálním postižením“
7. Zajištění návaznosti sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením
7.1.
vybudování chráněného bydlení
8. Iniciace vzniku centra komplexních služeb pro osoby s mentálním, kombinovaným a
zdravotním postižením
8.1.
zřízení rehabilitačního centra
Pracovní skupina „ společensky nepřizpůsobení“
9. posílení kapacity ubytovacích služeb
9.1.
přístavba azylového domu pro muže ve Znojmě
10. zabezpečení krizové pomoci pro osoby v nepříznivé sociální situaci
10.1.
zřízení denního centra s krizovými lůžky dle §60 zák.108/2006 Sb.
11. zapojení spádových obcí Znojma do řešení problému této cílové skupiny
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Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Město Znojmo
11.1.
navázání komunikace se zastupiteli obcí
Pracovní skupina „ děti, mládež, rodina“
12. zajištění nízkoprahového centra pro děti a mládež ve městě Znojmě
12.1.
zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež
12.2.
zavedení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65 z.č.108/2006Sb.
13. pomoc osobám v krizi
13.1.
modernizace linky naděje
14. prevence kriminality - podpora využití volného času mládeže od 12 let
14.1.
vybudování dětských hřišť pro děti od 12 let

Vyhodnocení priorit
Co se podařilo?

1.1. Pokračování plánování rozvoje
sociálních služeb metodou komunitního
plánování

Jakým způsobem?
• Získání dotace z Jihomoravského kraje
• Pokračující setkávání organizační skupiny,
pracovních skupin
• Zapojení mikroregionu Vranovsko - dotazníkové
šetření
• Vypracování a podání projektu o finanční podporu z
EU

• Uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské
služby s Vranovem nad Dyjí
služby ve spádové oblasti města Znojma Realizátor: Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. a
Oblastní charita Znojmo
3.1. Zvýšení dostupnosti pečovatelské

3.2. Vznik sociálně aktivizační služby
pro seniory
4.1. Výstavba domova pro seniory ve
městě Znojmě
5.1. Odstraňování architektonických
bariér
12.1. Zřízení nízkoprahového centra pro
děti a mládež

• Zřízena v DPS Vančurova 17, Znojmo - od 1.1.2008
Realizátor: Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
• Získání finančních prostředků na výstavbu
Realizátor: Město Znojmo
• Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb
s městem Znojmem
• Získání finančních prostředků
• Od 1.1.2009 - zahájení realizace - zajištění
provozních podmínek
Realizátor: Oblastní charita Znojmo

12.2. Zavedení sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi dle §65
z.č.108/2006Sb.

• Rodinný sociální asistent od 1.1.2008
Realizátor: Oblastní charita Znojmo
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Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Město Znojmo
14.1. Vybudování dětských hřišť pro děti
od 12 let

Na čem se pracuje?

4.2. Navýšení kapacity dietní kuchyně
pro seniory

• Streetová plocha - ul. Holandská ve Znojmě
Realizátor: Město Znojmo

Jakým způsobem?
• Opatření bylo přehodnoceno z důvodu výstavby DS
ve Znojmě, kde je plánována kuchyně s kapacitou
500 jídel.
• Opatření bude řešeno v rámci výstavby DS ve
Znojmě

6.1. Zřízení denního centra
s rehabilitačním programem

• Příprava registrace sociální služby - sociální
rehabilitace dle §70 zákona 108/2006Sb.
Realizátor: Občanské sdružení Vozíčkáři Znojemska

7.1. Vybudování chráněného bydlení

• Probíhají jednání o pozemku
• Výstavba přesunuta na rok 2009
Realizátor: Oblastní charita Znojmo

11.1. Navázání komunikace se

• Dle potřeby je navazována spolupráce s obecními

zastupiteli obcí - řešení problému této
cílové skupiny

úřady
• Aktivity přesunuty na rok 2009 z důvodu malého
zájmu a nezískání finančních prostředků
Realizátor:Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.

14.1. Vybudování dětských hřišť pro děti • Streetová plocha - sídliště Přímětice - žádost o
dotace
od 12 let
Realizátor: Město Znojmo

13.1. Modernizace linky naděje

Co se nepodařilo?
2.1. Zřízení občanské poradny

• Probíhá propagace linky naděje v tisku, školách,
internetu
• Monitoring využití linky naděje
Realizátor: Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.

Z jakého důvodu?
• Neodpovídající nastavení dotačních programů nezískání finančních prostředků
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Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Město Znojmo

5.2. Zřízení bezbariérového svozu

• Služba není obsažena v zákoně o sociál. službách,
její zabezpečení je velmi finančně náročné, není
zájemce o její provozování
• Zatím odloženo - dosud nebyl nalezen vhodný
realizátor

8.1. Vznik centra komplexních služeb
pro osoby s mentálním, kombinovaným
a zdravotním postižením - zřízení
rehabilitačního centra

• Řešeno v rámci opatření 2.1. pracovní skupiny
osoby se zdravotním postižením - zřízení denního
centra s rehabilitačním programem

9.1. Přístavba azylového domu pro
muže ve Znojmě

• Nezískání finančních prostředků
• Realizace přesunuta na rok 2009
10.1. Zřízení denního centra s krizovými Realizátor: Město Znojmo
lůžky dle §60 zák. 108/2006 Sb.
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Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Město Znojmo

Návrh rozpočtu organizací na rok 2009
Údaje uvedené v rozpočtu jsou pouze navrhované částky, o které poskytovatelé žádají ve svých žádostech o přidělení dotací.
V současné době ještě není známo, kolik z požadovaného bude poskytovatelům skutečně přiděleno. Proto dané částky musejí být
brány pouze orientačně.

Služba

Poskytovatel, zařízení

Název služby

Celkem

MPSV

Centrum sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Poradna pro rodinu a
mezilidské vztahy

953 300

750 000

Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR,
o.s.

Poradna pro uživatele
sociálních služeb - Znojmo

200 540

200 540

1.836 000

930 000

JMK

Obec

Klienti

Jiné zdroje

203 300

Poradna pro oběti
domácího násilí Tereza
Znojmo

Sociální

Oblastní charita Znojmo

poradenství

Sociální poradenství
Znojmo

690 000

150 000

80 000

30 000

66 000

Magdala - pomoc obětem
obchodování s lidmi a
nucené prostituce Znojmo
Svaz tělesně postižených v
České republice, o.s.

Odborné sociální
poradenství

321 516

321 516

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Odborné sociální
poradenství

245 000

135 000

7

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Město Znojmo
Denní centrum pro seniory

656 200

186 000

400 200

70 000

Domovinka - přechodné
pobyty

350 870

60 000

190 870

100 000

Domov pro seniory Znojmo

8.440 000

2 090 000

150 000

6 200 000

Oddělení domova se
zvláštním režimem

9.250 000

2 800 000

250 000

6 200 000

Pečovatelská služba

24.436 830

10 830 000

3 306 830

10 300 000

Denní stacionář sv.
Damiána Znojmo

4.304 000

1 293 000

1 603 100

350 000

580 000

477 900

Charitní pečovatelská
služba Znojmo

3.476 000

900 000

1 140 000

300 000

900 000

236 000

Osobní asistence Znojmo

3.938 100

930 000

880 000

300 000

1 200 000

628 100

Domov pro seniory

11.933 182

5 030 682

291 500

6 611 000

Domov pro seniory se
zvláštním režimem

11.870 818

4 968 318

291 500

6 611 000

1.659 800

697 000

110 000

852 800

14.938 200

6 273 000

990 000

7 675 200

Domov pro seniory

15.620 000

6 280 000

740 000

8 600 000

Domov pro seniory se
zvláštním režimem

12.680 000

5 620 000

560 000

6 500 000

Domov pro seniory

6.291 500

3 099 000

650 000

2 396 500

146 000

Domov pro seniory se
zvláštním režimem

17.124 500

6 809 000

650 000

9 227 500

438 000

Emin zámek, p.o.
Hrušovany n. Jev.

Domov se zvláštním
režimem

16.397 000

5 900 000

1 120 000

8 389 000

988 000

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Průvodcovské a
předčitatelské služby

Zámek Břežany, p.o.

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

48.265 000

23 632 000

1 240 000

21 800 000

1 593 000

Centrum sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Oblastní charita Znojmo

Sociální
péče

Domov důchodců Božice,
p.o.

Domov pro seniory
Domov pro seniory Hostim,
Domov pro seniory se
p.o.
zvláštním režimem
Domov pro seniory
Jevišovice, p.o.
Domov pro seniory Plaveč,
p.o.
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Centrum sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Sociální

Oblastní charita Znojmo

prevence

Sdružení Podané ruce, o.s.
Svaz tělesně postižených v
České republice, o.s.
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
pracoviště Znojmo

Azylový dům pro muže
Noclehárna - azylový dům
pro muže
Sociálně aktivizační služba
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Domov pro matky v tísni
Znojmo
Chráněná dílna sv. Kláry
Znojmo
Rodinný sociální asistent
Znojmo
Sociální rehabilitace
Znojmo
Poradna pro oběti
domácího násilí Tereza
Znojmo - krizová pomoc
Sociální poradenství
Znojmo - krizová pomoc
Magdala - pomoc obětem
obchodování s lidmi a
nucené prostituce Znojmo
- krizová pomoc
Kontaktní centrum
Netopeer - Víceúčelová
drogová služba
Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

1.847 600

158 600

973 000
8 800

393 000

44 000

340 200

365 000

165 000

200 000

4.656 115

380 000

716 000

4 276 115

984 482

984 482

1.131 323

1 131 323

1.968 410

1 113 000

680 000

160 000

15 410

1.153 000

397 000

230 000

140 000

386 000

1.305 000

620 000

340 000

265 000

MZ 80 000

713 280

154 780

78 500

100 000

346 000

190 000

85 000

50 000

370 000

10 000

21 000
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