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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Děti, mládež, rodina“ 

 

Datum a hodina:  úterý 20.2. 2018, od 14.00 hod. 

Místo:  Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, zasedací místnost 1. poschodí 

 

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 
 
- 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 



Město Znojmo 
odbor sociální, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

Obroková 1/12, 669 22  Znojmo 

 

           

 
4) Pravidla pro vstup do sítě 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 

- moderátor p. Konvalina 

- skupina navrhuje motto: „Každé dítě se stane dospělým, každý dospělý zestárne….“ 

- zveřejnit toto motto na plakátě, a přizpůsobit k tomu program: mladí x starší  

- k představení služeb navrhuje skupina mobilní obrazovku, kde mohou běžet prezentace služeb, 

které doplní mluvené slovo – aby nebylo někdy nudné 

- zachovat soutěž, kdo chce, může přispět dárkem 

- NZDM poskytne fotbálek a „opilecké“ brýle 

- skupina se shodla, že nechtějí mezi vystupujícími komerční zpěváky 

- návrh účinkování pěveckého dua Eva a Vašek negují – nezaujme všechny cílové skupiny   

- osobní propagace akce koordinátorkou KPSS ve školách 

- zvířátka v ohradě vítána 

mailto:sit2019@kr-jihomoravsky.cz
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- po akci zaslat poskytovatelům krátký hodnotící dotazník, kde mohou vyjádřit svoje připomínky 

k akci => na organizační skupině vyhodnotit 

 

7) Ostatní 

 

Pracovnice z organizace Spondea sdělila statistiky uživatelů za r. 2017 a poukázala na spolupráci se 

službou Tereza – krizová pomoc. Nabídka terénní krizové pomoci stále platí. 

 

Na další skupině projednáme možnost zařazení Charitní poradny do sítě SS na Znojemsku.  

 

 
Zapsala: Radka Růžičková,                                      
 

  Mgr. Alice Svobodová 
                                                                                                             koordinátorka KPSS 


