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Zápis ze setkání pracovní skupiny  

            „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 

 

Datum a hodina:  úterý 13.2. 2018, od 10.00 hod. 

Místo:    MěÚ Znojmo, nám. Armády 8 

 
Program jednání:  

1) Přivítání 
2) Informace z JMK- setkání koordinátorů 
3) Pravidla pro vstup do sítě sociálních služeb pro rok 2019 
4) Monitorovací zpráva SPRSS za rok 2017 
5) Den sociálních služeb 2018 –vize 
6) Různé 
7) Závěr 

 
1) Přivítání všech přítomných, zahájení setkání.  
 

2) Informace z JMK – setkání koordinátorů 

  

- dne 18.1.2018 se uskutečnilo setkání koordinátorů na JMK 

 

Financování 

 

- JMK obdrží od MPSV dotaci ve výši asi 1,319 miliard Kč. 

- 1..3.2018 bude předložena Zastupitelstvu JMK změna pravidel pro financování na rok 2018 

s navýšením normativů o 25% 

- zatím není jasné, jak na tuto situaci zareaguje Znojmo, jestli bude schopno dofinancovat všechny 

služby nebo jen ty, které jsou ve skupině A 

- dotace na rok 2018 podle §101a budou přerozděleny podle těchto navýšených normativů 

- dotace podle §105 budou Zastupitelstvu JMK předloženy ke schválení 26.4.2018, také podle 

navýšených normativů v aktualizovaných Pravidlech  

- paní JUDr. Petrová upozornila na velké formální nedostatky při podávání žádostí o dotace 

- nedostatky budou zveřejněny na webových stránkách kraje a poskytovatelé budou vyzváni k opravě 

- apel, aby si organizace žádosti před odesláním kontrolovali 

 

Vyhodnocení AP JMK 2017 

 

Senioři – 33 rozvojových záměrů – z toho se realizoval 

• Vznik 2x - pečovatelská služba, tísňová péče 
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• Rozšíření kapacit 28x - 25 pečovatelská sl., 2 odlehčovací sl., 1 centrum 

denních služeb 

OZP – 42 rozvojových záměrů 

• Vznik 6x - 2 chráněné bydlení, 1 denní stacionář, 1 odlehčovací sl., 1 sociální 

rehabilitace, 1 sociálně terapeutické dílny 

• Rozšíření kapacit 25x - 4 raná péče, 3 denní stacionáře, 7 osobní asistence, 5 

chráněné bydlení, 6 sociální rehabilitace 

Děti, mládež a rodina – 4 rozvojové záměry 

• Vznik 3x  - 1 azylový dům, 2 SaS pro rodiny s dětmi 

• Rozšíření kapacit 1x - SaS pro rodiny s dětmi 

Osoby ohrožené – 8 rozvojových záměrů 

• Rozšíření kapacit 6x - Odborné sociální poradenství 

Vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb 2015-2017 

 

Na toto období bylo stanoveno celkem 135 rozvojových záměrů, 33 se nepodařilo zrealizovat 

• Rok 2017 – 87 rozvojových záměrů, 71 splněno 

• Rok 2016 – 38 rozvojových záměrů, 22 splněno 

• Rok 2015 – 10 rozvojových záměrů, 9 splněno 

Návrhy rozvojových priorit soc. služeb na rok 2019 

 

1) Celkem 172 návrhů rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 

a. 29 návrhů na vznik služby 

b. 143 návrhů na rozvoj stávající služby 

c. 45 návrhů v nesouladu se SPRSS 2018 – 2020 

2) Pečovatelská služba 

a. 2x vznik    b. 37x rozšíření kapacit  

3) Osobní asistence 

a. 1x vznik    b. 12x rozšíření kapacit  

Harmonogram tvorby AP JMK pro rok 2019 

 

• 5. 4. 2018 – proběhne veřejné projednání návrhu Akčního plánu se zástupci poskytovatelů, 

obcí, uživatelů.  

• 9. 4. 2018 – bude zveřejněn AP 2019 na úřední desce k připomínkám. 

• 9. 4. – 30. 4. 2018 – možnost připomínkování AP 2019 

• 2. 5. – 4. 5. 2018 – zpracování připomínek, finalizace 
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4) Pravidla pro vstup do sítě sociálních služeb pro rok 2019 

 

- žádosti o zařazení služby do Základní sítě JMK lze podat od 1.2.2018 do 22.2.2018  

- formuláře jsou stejné jako minulý rok 

- žádost se podává s potřebnými přílohami (čestné prohlášení, popř. plná moc při podávání žádosti 

pověřeným zástupcem) 

- naskenovaná žádost se zasílá na adresu: sit2019@kr-jihomoravsky.cz a do kopie koordinátorce 

- o přijetí žádosti na JMK bude potvrzeno informační zprávou 

- poté bude probíhat formální hodnocení – o případných nedostatcích budou informováni  

- služby s rozvojovým záměrem potřebují vyjádření od koordinátora 

- tyto žádosti se musí podat s předstihem, aby koordinátorka mohla zkontrolovat, jestli to navazuje 

střednědobý plán rozvoje náš i JMK, pak až se vydá/nevydá souhlas. 

- je povelen jen rozvoj pečovatelské služby a osobní asistence, ale jen za podmínek, že se bude služba 

vykonávat 12 hodin denně a to i o víkendu a ve svátcích 

- kompletní pravidla pro vstup do sítě a potřebné formuláře naleznete na stránkách jihomoravského 

kraje 

- služby zařazené do IP žádosti nepodávají, ale v síti zařazeny budou 

- deklarace potřebnosti služeb v ORP schválená Radou města Znojma musí být doručena na JMK do 

9. 5. 2018 

- pro rok 2019 chtěl kraj povolit zařazení do skupiny C jen svoje příspěvkové organizace, nakonec od 

toho upustil a ORP tam může zařadit i jiné služby, ale bude potřeba zařazení zdůvodnit 

- od 30. 7. do 10. 8. bude probíhat aktualizace jednotek, která se bude týkat pouze změny úvazků 

směrem dolů nebo změny cílové skupiny, sídla zařízení, územní působnosti, věkové skupiny atd. 

nebude možné aktualizovat nic, co by změnilo finanční náklady služby směrem nahoru 

 

5) Monitorovací zpráva 2017 

 

- na minulé schůzce se provedlo zhodnocení plnění priorit Akčního plánu pro rok 2017 

- do monitorovací zprávy je potřeba to více rozvést 

- v případě nutnosti vyzveme příslušnou službu k doplnění informací    

 

6) Den sociálních služeb 2018 – vize 

 

- termín 5.9.2018 – středa 

- moderátorem by mohl být opět pan Konvalina 

- Magdala: žádost na nové prostorové uspořádání rozšiřující možnosti současného působení všech 

služeb Charity (v minulosti k dispozici pouze 2 stránky, střídání pracovníků jednotlivých služeb) – 

jako varianta se nabízí využít vnitřního prostoru mezi stánky bez nutnosti použít stánek/pouze stůl, 

nástěnka apod.  

- KC Znojmo: návrh na zapojení škol s oborem sociální činnost – aktivní (pomoc s propagací, 

organizační zapojení apod.) či pasivní (zajištění účasti studentů) formou 

- dotaz ze strany koordinátorky na zapojené subjekty byl reflektován požadavkem na soupis 

organizací/služeb mající zájem o účast (eventuální výjimky jako například Poradna pro oběti) 

- návrhy na kulturní program: potencionální zapojení Centra prevence s možností výstupu se 

simulačními brýlemi na alkohol 

mailto:sit2019@kr-jihomoravsky.cz
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- na město Znojmo byl vznesen návrh, aby mezi vystupujícími bylo pěvecké duo Eva a Vašek – 

s těmi skupina nesouhlasí, protože ti zaujmou jen určitou věkovou skupinu 

- také nejsou nijak spjatí se Znojmem 

- pracovní skupina se shodla, že nechce, aby na DSS vystupovali komerční zpěváci, kteří by si 

nárokovali nějaký honorář 

- dle skupiny jsou pro tuto akci vhodné místní skupiny a soubory 

- mezi návrhy na vystupující byla zařazena dětská cimbálová muzika při ZŠ Pražská, nové taneční 

studio M a M, pěvecký soubor V. Nováka, taneční skupina Mighty Shake, Ondřej Smeykal (hra na 

didgeridoo) 

- soutěž by ponechali ve stejném duchu 

 

7) Různé 

 

- Charitní poradna Znojmo: plánují zažádat o vstup do sítě, ze které byly v roce 2015 vyřazeni – 

poptávka po vyjádření pracovní skupiny 

Pracovní skupina se shoduje na nedostatečném pokrytí služeb v problematické dluhového 

poradenství a vyslovuje se souhlasně pro podporu služeb z této oblasti.  

 

- romský terénní pracovník: otevírá problematiku nedostatečných možností z oblasti bydlení pro 

jednotlivé CS, další pracovníci se připojují – nedostatečná kapacita sociálního bydlení a její 

nedostatečné propojení s návaznými službami, absence forem bydlení s určitou mírou podpory a 

zaměřující se specifickou klientelu (duální diagnózy, lidé s duševním onemocněním, aj.), chybějící 

alternativa pro nízkopříjmové osoby s přidruženými jevy (nezaměstnanost, zadluženost, ..), omezení 

veřejného trhu (nabídky realitních kanceláří – nastavení podmínek, zkušenosti s diskriminací, ..), 

nedostatečná alternativa v podobě různých forem ubytovacích zařízení a omezující soukromé 

nastavení podmínek pro využití (např. kauce) – to vše potencuje problematiku bezdomovectví 

Pracovní skupina se shoduje na potřebě reflektovat tuto skutečnost a podat vyjádření o 

stávající situaci odpovědným orgánům města Znojma. Vyjádření připraví vedoucí skupiny.  

 

- KC Znojmo: vyjádření ke stávající politické situaci (hrozba přesunu RVKPP pod gesci ministerstva 

zdravotnictví, nesouhlas odborné společnosti, zakonzervování stavu a potencionální riziko změn do 

budoucna v situaci funkčně nastaveného systému protidrogové politiky, která je mezinárodně 

vyzdvihována). 

 

       6) Závěr  

 

Rozloučení a poděkování všem členům pracovní skupiny za spolupráci při komunitním plánování 

sociálních služeb Znojemska.   

 
 
 

Ve Znojmě dne 22.2.2018 

 

Zapsala: Mgr. Zuzana Štvrtňová 

 

                                             Mgr. Alice Svobodová 
               koordinátorka KPSS 


