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SLOVO ÚVODEM

Milí spoluobčané,
dokument, který se Vám dostává do rukou, je již v pořadí 5. komunitní plán sociálních
služeb pod názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období
let 2020-2023, který shrnuje potřeby v oblasti sociálních služeb.
Sociální služby se zaměřují na zajištění podpory a pomoci těm, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Sociální služby se týkají každého, je to jeden svět pro všechny. Podpora potřebných a znevýhodněných osob je jedním z indikátorů vyspělosti společnosti.
Komunitní plán je výstupem společné práce mnoha lidí, kterým není oblast sociálních
služeb lhostejná. Lidí, kteří vědí, že nikdo není dokonalý, ale srdce máme každý. Lidí, které
baví svět, chtějí poznat co nejvíce jeho barev, neboť černobílý svět je smutný. Lidí, kteří si
uvědomují, že někteří z nás přišli na svět s těžším batůžkem, nebo jej během života získali,
ať už nemocí, úrazem či stářím, a potřebují naši pomoc.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období let 2020-2023 vychází
z neustálého zjišťování potřeb obyvatel na Znojemsku a hledání způsobů, jak tyto potřeby
uspokojit. Definuje, jak se budou sociální služby na daném území vyvíjet, jaké jsou priority
a opatření v rozvoji sociálních služeb a do jakých oblastí by měly být vynakládány finanční
prostředky. Mapuje priority jednotlivých cílových skupin – seniorů, osob se zdravotním
postižením, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob v krizi, etnických menšin, ale
i dětí, mládeže a rodin.
Děkuji všem, kteří se na procesu komunitního plánování sociálních služeb na Znojemsku
svou aktivní prací podílejí. Odvádějí neskutečnou, vynikající, mnohovrstevnou a profesionální práci.
Jsem přesvědčen o tom, že uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé i celá řada dobrovolníků,
ti všichni jsou zárukou, že sociální služby budou v celé své šíři a rozmanitosti dostupné,
kvalitní a efektivní.
Závěrem připojuji jedno aktuální konstatování. Užitečnost a nepostradatelnost sociálních
služeb se již mnohokrát prokázala. Naposledy při koronavirové epidemii, kterou jsme
v roce 2020 zažili v přímém přenosu. V této nelehké době se díky obětavosti a hrdinství
lidí poskytujících služby sociální péče v takzvané první linii jasně ukázalo, že vedle lékařů,
dalších zdravotníků a vědců neexistuje důležitější profese než sociální pracovníci.
Za město Znojmo

Mgr. Jan Blaha
místostarosta města Znojma
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SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
vývoj veškeré společnosti je vývojem ve všech jejích oblastech. Stejně jako se společnost
rozvíjí v oblasti ekonomické, kulturní, politické, technické a v mnoha jiných, stejně tak se
mění a vyvíjí i v oblasti sociální. Bez rozvoje by společnost stagnovala a nebyla by schopna
reagovat na aktuální situaci a potřeby jejích členů ve všech těchto odvětvích, což by nutně
vedlo k nespokojenosti všech. Každý rozvoj vyžaduje součinnost řady profesionálních
odborníků, veřejnosti a zapálených lidí. Nejinak je tomu i v naší oblasti rozvoje sociálních
služeb Znojemska.
Již od pradávna byla oblast pomoci druhým spoluobčanům nedílnou součástí lidstva
a nalezneme ji v historii každého národa v různých formách. Zpočátku se jednalo o činnost dobrovolnickou, často vykonávanou lidmi, kteří se hlásili k různým formám náboženství a víry. Postupným vývojem v této oblasti a s ohledem na rozvoj společnosti i v jiných
oblastech došlo k profesionalizaci i této činnosti a dnes je pomoc druhým v naší republice
určitou formou profesionálního sociálního zabezpečení garantovanou státem na úrovni
zákonné legislativy. Stát stanovil všechny druhy a typy sociálních služeb a v našich rukou
na úrovni měst a obcí je aktuálně možnost plánovat, rozvíjet a korigovat poskytované
sociální služby na našem území ve spolupráci s krajem dle potřeb našich občanů, aby byla
poskytovaná péče a pomoc efektivní, cílená a také ekonomicky zvládnutelná.
Pečovat o potřeby svých občanů a rozvíjet sociální péči na svém území je mimo jiné ze
zákona úkolem každé obce, a proto v souladu s nastavením systému financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji se na financování spolupodílí i město Znojmo a obce
Znojemska. Všem těmto obcím, které se zapojují do spolufinancování sociálních služeb,
patří velký dík, neboť je vidět, že potřeby jejich občanů jim nejsou lhostejné.
V předloženém dokumentu naleznete veškeré informace k plánovanému rozvoji a úpravám poskytovaných sociálních služeb na území celého Znojemska. Je to výsledek kontinuální práce všech, kteří se na komunitním plánování sociálních služeb podílejí, za což
jim jménem našeho odboru velmi děkuji.
Jsem moc rád, že Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska má své pevné místo
v systému pomoci a podpory všem občanům našeho města, za což patří velký dík i panu
starostovi, všem místostarostům a všem zastupitelům města Znojma. Vážíme si jejich plné
podpory a jejich aktivního zájmu o potřeby občanů naší obce.
za Městský úřad Znojmo – odbor sociální
za Organizační skupinu Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska


Mgr. Stanislav Maar
vedoucí odboru sociálního
člen organizační skupiny Komunitního plánování
sociálních služeb Znojemska
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PREAMBULE
Předložený dokument je souhrnem zjištěných potřeb v sociální oblasti na Znojemsku.
Povinnost řešit otázku potřeb občanů a sociálních služeb včetně nástinu budoucího vývoje struktury sociálních služeb zahrnující mimo jiné finanční analýzu ukládá jak zákon
o obcích, tak i zákon o sociálních službách.
Pokud město a představitelé obce rozvíjí a podporují sociální služby, vyjadřují občanům,
že jim není lhostejný osud osob ohrožených sociálním vyloučením, žijících na daném
území. Díky schválenému Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na
období 2020 – 2023 (dále jen „SPRSS Znojemska“) mohou být vyslyšeny potřeby občanů
(obyvatel města Znojma a ORP Znojmo). V neposlední řadě město Znojmo a obce budou
vědět, jakým směrem se mají sociální služby na našem území rozvíjet, aby nedocházelo
k vytváření, případně prohlubování sociálních rizik na našem území.
Realizace plánovaného rozvoje a jeho naplňování se vždy bude odvíjet od možností
rozpočtu města Znojma a obcí ORP Znojmo. Směrodatná pro naplňování opatření je síť
sociálních služeb, ve které si každoročně stanovíme podporovaný rozvoj.
Dokument slouží také k tomu, aby na opatření v něm uvedená mohli realizátoři získat
finanční podporu i z evropských či národních fondů.

Usnesení Zastupitelstva města Znojma

Materiál byl postupně projednáván představiteli města Znojma.
Rada města Znojma
Datum: 13. 2. 2020

Zastupitelstvo města Znojma
Datum: 24. 2. 2020
Znění usnesení č.: 59/2020, bod 2668
ZM SCHVALUJE STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA
OBDOBÍ 2020 – 2023
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ZPRACOVATELSKÝ TÝM
Městský úřad Znojmo, odbor sociální
Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska
Souhrnný dokument zpracovali a celý proces plánování sociálních služeb koordinovali:
Mgr. Stanislav Maar
vedoucí odboru sociálního MěÚ Znojmo
Mgr. Lucie Hartová, DiS.
koordinátorka procesu komunitního plánování sociálních služeb Znojemska
Na přípravě a zpracování podkladů pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2020 – 2023 se podíleli členové komunitního plánování ve spolupráci
s poskytovateli sociálních služeb, představiteli obcí ORP Znojmo a města Znojma.
V procesu KPSS je zapojeno na 100 osob, které se pravidelně účastní jednání pracovních
skupin, aktivit souvisejících s přípravou plánu a dalších doprovodných akcí majících vztah
k sociálním službám Znojemska.
Organizační skupina komunitního plánování:
Organizační skupinu KPSS tvoří zástupci uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb, zadavatelů sociálních služeb a vedoucí jednotlivých pracovních skupin.
Skupina řídí činnost pracovních skupin, definuje a schvaluje postup prací, projednává
výstupy z pracovních skupin. Sestavuje plán a definuje jeho konečnou podobu. Podílí se
na přenosu informací k představitelům města a obcí, kteří mají rozhodovací pravomoci.
Zástupci zadavatele:
Mgr. Blaha Jan
místostarosta města Znojma
Ing. Vedra Lubomír
starosta - Městys Vranov nad Dyjí
Ing. Šalomon Zdeněk
tajemník města Hrušovany nad Jevišovkou
Zástupci poskytovatelů sociálních služeb:
Mgr. Sovjáková Radka, DiS.
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Mgr. Adámek Evžen
DCHB, Oblastní charita Znojmo
Ing. Veleba Michal
SeneCura seniorcentrum Šanov
Zástupci uživatele:
Mgr. Burdík Karel
Svobodová Jana, DiS.
Vedoucí pracovních skupin:
Mgr. Zárubová Klára – OOSV
Svobodová Jana, DiS. - OZP
Mgr. Svobodová Martina - S
Mgr. Svobodová Alice – DMR
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Jedním ze způsobů, jak mohou být zpracovány rozvojové plány
je využití metody komunitního plánování vycházející z participativního přístupu. Participací se rozumí, že do přípravy těchto
dokumentů je oslovena co nejširší veřejnost dané obce či územní
oblasti, pro kterou se daná koncepce vytváří. Tuto metodu je
možné využít pro různé oblasti života v regionu. V dokumentu
se zabýváme oblastí sociálních služeb. Je však důležité zabývat
se vazbami na jiná související odvětví, jako např. rodinu, zdravotnictví, školství, trh práce, bariéry či bytovou politiku.

Legislativní oporou pro proces plánování
sociálních služeb je Zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, především §94 a §95
a také Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. §2.
V zákonu o sociálních službách se hovoří
o „Střednědobém plánu rozvoje sociálních
služeb“, který má charakter komunitního
plánu. V § 94 je pak uvedeno, že obec
zajišťuje potřeby poskytování sociálních
služeb osobám nebo skupinám osob na
svém území.
Zákon o obcích udává obci v samostatné
působnosti povinnost pečovat v souladu
s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj
sociální péče a pro uspokojování potřeb
svých občanů.
Snahou plánování sociálních služeb je zajistit dostupnost aktuálně poptávaných a potřebných sociálních služeb včetně zvyšování jejich kvality tak, aby sociální služby byly dostupné jak místně,
kapacitně, tak časově.

Vizí komunitního plánování je dosáhnout
takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval
na zjištěné potřeby občanů, aby síť sociálních
služeb byla dostupná, kvalitní, efektivní
a hospodárná.
Pomocí komunitního plánování se snažíme zajistit, aby sociální služby byly:
• dostupné (kapacitně, místně, časově…),
• kvalitní, reagující na potřeby uživatelů,
• hospodárné.
Sociální služby mají reagovat na potřeby uživatelů a jejich
nabídka by měla být přehledná a srozumitelná pro všechny,
kteří dané služby potřebují nebo by je mohli potřebovat.
Usilujeme o to, aby peníze byly vynakládány jen na takové
služby, které jsou v daném čase a místě nezbytné.
V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany, které tvoří tzv. triádu:
uživatelé sociálních služeb (lidé využívající sociální služby, potenciální uživatelé),
poskytovatelé sociálních služeb (příspěvkové organizace města
a nestátní neziskové organizace činné v sociální oblasti),
• zadavatelé sociálních služeb (politici, zástupci měst a obcí).
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé
problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi znovu zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje.
Na základě zjištění a v návaznosti na finanční zdroje a možnosti,
stanovíme nové priority rozvoje sociálních služeb v navazujícím
období.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Základní krajskou strategií pro oblast sociálních služeb je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS“), který
definuje žádoucí směr rozvoje sociálních služeb na jeho území
tedy na území Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“).
Doposud jsou dle § 95 Zákona o sociálních službách č. 108/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů jednotlivé kraje zodpovědné
za návrh a řízení sítě sociálních služeb na svém území. Navržená
síť má odpovídat reálným potřebám a očekávaným dostupným
zdrojům. To vše se děje ve spolupráci s uživateli, poskytovateli,
zadavateli sociálních služeb a obcemi na území kraje.

8

Zpracovaný krajský SPRSS vymezuje podporovanou síť sociálních služeb včetně stanovení její nákladovosti, dále také priority
a podmínky, za nichž je možný rozvoj sociálních služeb v příslušném období na území JMK. SPRSS je tak navázán na financování
sociálních služeb.
Kraje musejí tyto zpracované dokumenty předkládat k žádosti
o poskytnutí dotace na financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).
V rámci JMK je 21 ORP, se kterými kraj při plánování sociálních
služeb spolupracuje. Do této spolupráce je zapojeno také měs-

to Znojmo. Priority, opatření a síť sociálních služeb stanovené
v SPRSS vycházejí z potřeb jednotlivých obcí, které jsou zjišťovány přes místní koordinátory a okresní týmy. Výstupy a zjištění
jsou provázány s financováním sociálních služeb.

Od 1. ledna 2015 proběhla změna ve správě systému sociálních
služeb a dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů bylo decentralizováno rozhodování
o finanční podpoře na regionální – krajskou úroveň.

JMK svolává ke spolupráci při plánování sociálních služeb také
okresní týmy, kde jsou zástupci obce, odboru sociálního a koordinátor KPSS dané obce a společně na okresní úrovni plánují
potřebu rozvoje sociálních služeb.

Pravidla JMK stanovují míru spolufinancování sociální služby
z úrovně JMK a obcí. Spolufinancování z úrovně územně samosprávných celků se počítá z celkových obvyklých (průměrných)
nákladů příslušného druhu sociální služby.1

Financování sociálních služeb ze strany JMK probíhá dle Pravidel
řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje na příslušné období (v současnosti pro léta 2019 - 2020)
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb – (dále jen „Pravidla JMK“). Pravidla JMK reflektují transformaci systému financování sociálních služeb a principy veřejné podpory (vyrovnávací
platby) včetně dalších změn.

1 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro léta 2019 – 2020 v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb, str. 22, JMK, 21. 6. 2018 ve znění
Dodatku č. 5, schváleného ZM JMK dne 12. 12. 2019

Tab. č. 1: Procento spolufinancování služby z úrovně Jihomoravského kraje a obcí
Procentní rozdělení
složky předpokládané míry
spolufinancování obcí a kraje
Obce

Kraj

Procentní složka předpokládané míry
spolufinancování Jihomoravského
kraje v rámci zřizovatelských funkcí
formou příspěvku zřizovatele

SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ s převažující cílovou skupinou osob, které jsou obětmi domácího násilí nebo
trestních činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy
forma poskytovatele služby:
obce a příspěvkové organizace obcí

10

14

0

nestátní neziskové organizace, obchodní organizace
(fyzické a právnické osoby)

8

16

0

příspěvkové organizace Jihomoravského kraje

0

0

24

SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ pro ostatní cílové skupiny
forma poskytovatele služby:
obce a příspěvkové organizace obcí

20

4

0

nestátní neziskové organizace, obchodní organizace
(fyzické a právnické osoby)

18

6

0

příspěvkové organizace Jihomoravského kraje

0

0

24

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, krizová pomoc,
nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace
forma poskytovatele služby:
obce a příspěvkové organizace obcí

20

3,5

0

nestátní neziskové organizace, obchodní organizace
(fyzické a právnické osoby)

17

6,5

0

příspěvkové organizace Jihomoravského kraje

0

0

23,5

9

Procentní rozdělení
složky předpokládané míry
spolufinancování obcí a kraje
Obce

Kraj

Procentní složka předpokládané míry
spolufinancování Jihomoravského
kraje v rámci zřizovatelských funkcí
formou příspěvku zřizovatele

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE: intervenční centra, sociálně terapeutické dílny, domy na půl cesty, azylové domy
forma poskytovatele služby:
obce a příspěvkové organizace obcí

20

3,5

0

nestátní neziskové organizace, obchodní organizace
(fyzické a právnické osoby)

20

3,5

0

příspěvkové organizace Jihomoravského kraje

0

0

23,5

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE:
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
forma poskytovatele služby:
obce a příspěvkové organizace obcí

30

3,5

0

nestátní neziskové organizace, obchodní organizace
(fyzické a právnické osoby)

27

6,5

0

příspěvkové organizace Jihomoravského kraje

0

0

33,5

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE (bez pečovatelské služby)
forma poskytovatele služby:
obce a příspěvkové organizace obcí

9,5

2,5

0

nestátní neziskové organizace, obchodní organizace
(fyzické a právnické osoby)

6

6

0

příspěvkové organizace Jihomoravského kraje

0

0

12

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE: pečovatelská služba
forma poskytovatele služby:
obce a příspěvkové organizace obcí

22

3

0

nestátní neziskové organizace, obchodní organizace
(fyzické a právnické osoby)

20

5

0

příspěvkové organizace Jihomoravského kraje

0

0

25

Zdroj: DODATEK Č. 5 k Pravidlům řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb, schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 27. zasedání konaném dne 12.
12. 2019 usnesením č. 2465/19/Z27

10

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA ZNOJEMSKU
Garantem KPSS na Znojemsku je Město Znojmo, odbor sociální.
Prostřednictvím odboru je zprostředkován přenos informací
mezi volenými orgány města Znojma, organizační skupinou
a dalšími subjekty komunitního plánování Znojemska. Členové
komunitního plánování se podílí na přípravě podkladů pro jednání volených orgánů města Znojma.
Celý proces komunitního plánování je realizován pro správní
obvod obce s rozšířenou působností města Znojma (dále
jen „SO ORP Znojmo“), tedy 111 obcí (město Znojmo + 110
obcí) již od přelomu let 2004/2005. Plán tak zachycuje nejen
záměry města Znojma v sociální oblasti, ale také potřeby
obcí ve SO ORP Znojmo, které při plánování spolupracovaly.
Na začátku realizace komunitního plánování na Znojemsku bylo
usnesení Zastupitelstva města Znojma č. 64/2004 bod č. 2091
o schválení proškolení zástupců triády poskytovatele, zadavatele
a uživatele v programu pro komunitní plánování. Následovala
realizace projektu pod názvem „Příprava a vytvoření komunitního plánu sociálních služeb pro znojemský region“, který byl
podpořen v rámci SROP, Grantového schématu Jihomoravského
kraje, opatření 3.2. Rozvoj lidských zdrojů v regionech. Díky tomuto projektu získalo město Znojmo zdroje na zahájení prvních
kroků pro realizaci procesu KPSS. Realizaci projektu zajišťovala
příspěvková organizace města Znojma Centrum sociálních
služeb Znojmo.
Ze vzájemné spolupráce a jednotlivých kroků byl v závěru projektu sestaven „Komunitní plán sociálních služeb pro region Znojmo
na období 2007–2010“. Koncem roku 2010 byl vytvořen 2. Ko-

munitní plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2011.
V období let 2011–2012, byl realizován grantový projekt nazvaný
„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska“, financovaný z Evropského sociálního fondu. Výstupem dvouleté
činnosti členů KPSS byl 3. komunitní plán - „Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012–2014“ který byl následně doplňován prováděcími dokumenty – jednoletými Akčními plány rozvoje sociálních služeb. Od května 2012 se
jednotlivé pracovní skupiny scházely v rámci KPSS a připravovaly
již 4. komunitní plán pod názvem - „Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb Znojemska na období 2015–2019“.
Po ukončení realizace projektů financovaných z prostředků
Evropské unie pod příspěvkovou organizací města Znojma Centrum sociálních služeb byla v roce 2015 činnost komunitního
plánování převedena do organizační struktury města Znojma
pod odbor sociální.
V průběhu let 2018 – 2019 členové pracovních skupin KPSS
mapovali potřeby v sociální oblasti na Znojemsku. JMK nechal zpracovat „Analýzu potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ pro správní obvod obce s rozšířenou působností
Znojmo, která se stala jedním z podkladů pro návrh rozvojových
oblastí. Ke spolupráci na novém SPRSS Znojemska byli osloveni poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé, zadavatelé
a lidé z řad laické i odborné veřejnosti. Na základě získaných
podnětů a zjištěných potřeb byl vytvořen 5. komunitní plán
– „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na
období 2020-2023“.

Do celého procesu komunitního plánování sociálních služeb Znojemska se
podařilo v rámci jednání pracovních skupin a dalších setkání zapojit na 100 osob.

Zapojení obcí ORP Znojmo
Do řešení problematiky sociálních služeb na Znojemsku jsou
zapojovány obce ve SO ORP Znojmo. Jedná se o 111 obcí (110
obcí a město Znojmo).
V rámci procesu KPSS je realizováno mnoho aktivit směřovaných
na celé území ORP Znojmo. Jedná se o informační aktivity a aktivity spojené s řešením problematiky financování a poskytováním
sociálních služeb na celém území ORP Znojmo.
Všechny obce jsou informovány o procesu KPSS, prostřednictvím setkání se starosty obcí, účastí zástupců některých obcí
v procesu KPSS.
Obce ve SO ORP Znojmo participují na solidárním systému spolufinancování sociálních služeb, díky němuž mohou poskytovatelé
sociálních služeb zajistit poskytnutí svých služeb potřebným
občanům v těchto obcích.

Podrobněji k financování sociálních služeb ze strany obcí v kapitole financování sociálních služeb.
Při zpracování plánů rozvoje sociálních služeb jsou představitelé
obcí informativním dopisem žádáni o sdělení záměrů, které evidují v sociální oblasti v jejich obci, aby bylo možné tyto záměry
zahrnout do daného plánu a reagovat také nabídkou ze strany
poskytovatelů sociálních služeb.

VYJÁDŘENÍ ZASLALY OBCE:
Běhařovice, Bítov, Boskovštejn, Citonice, Čejkovice, Dyjákovice,
Dyjákovičky, Dyje, Hevlín, Hostim, Kuchařovice, Mašovice, Nový
Šaldorf – Sedlešovice, Pavlice, Podmolí, Prosiměřice, Slatina,
Štítary, Těšetice, Valtrovice, Vevčice, Vranov nad Dyjí, Vrbovec,
Zálesí, Želetice, Žerotice.
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KONKRÉTNÍ POTŘEBY / ZÁMĚRY BYLY SDĚLENY OD NÁSLEDUJÍCÍCH OBCÍ:
Běhařovice
obec neplánuje investiční akce v sociálních službách ani jejich
nové zřizování
zájem je o rozšíření terénních služeb v oblasti paliativní péče

Pavlice
nejvíce potřebná je služba terénní (především pro seniory), ošetřovatelství, nákupy, drobný úklid aj.
obec neplánuje zřizování vlastních sociálních služeb

Bítov
obec neplánuje v oblasti sociální žádné vlastní aktivity; bude se
účastnit spolufinancování terénních sociálních služeb na základě
solidárního systému financování obcí v ORP Znojmo
obec stále hledá zájemce o vybudování pečovatelských bytů nebo
komunitního domu pro seniory v prostorách bývalé základní školy

Podmolí
obec bude pro občany zřizovat ordinaci a zázemí pro lékaře

Boskovštejn
není plánováno zřizování nových sociálních služeb
prioritní oblasti – dostupnost dluhové poradny, občanské poradny, pečovatelské služby

Slatina
není plánován rozvoj či zřizování nových sociálních služeb

Citonice
využívání sociálních služeb tak, jako doposud; spoluúčast na
solidárním systému financování sociálních služeb
Čejkovice
obec neplánuje v oblasti sociálních služeb rozvoj či zřizování
nových sociálních služeb
Dyjákovice
obec nemá v současné době žádné potřeby a plány a do budoucna neuvažuje o rozvoji či zřizování nových sociálních služeb
Dyjákovičky
obec neplánuje nové zřizování sociálních služeb
Dyje
plánován není rozvoj v oblasti sociálních služeb; nadále bude
pokračovat zapojení se do solidárního systému financování
terénních sociálních služeb
Hevlín
využívání sociálních služeb poskytovaných na Znojemsku, pečovatelské služby; finanční podpora terénních sociálních služeb
v rámci solidárního systému financování
Hostim
potřeba pečovatelské služby - v současné době je pro občany
stále vzdálená
obec nemá záměr zřizovat vlastní sociální služby
Kuchařovice
spolupráce a rozšiřování služeb pro seniory – zejména pečovatelská, ošetřovatelská služba
Mašovice
obec v oblasti sociální nic neplánuje
Nový Šaldorf – Sedlešovice
obec nemá požadavky do nového komunitního plánu a neplánuje žádné rozšiřování sociálních služeb; obec se bude nadále
spolupodílet na financování sociálních služeb v rámci solidárního
systému obcí ORP Znojmo
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Prosiměřice
obec neplánuje v oblasti sociální žádný rozvoj či zřizování nových sociálních služeb

Štítary
občané nejeví zájem o služby v sociální oblasti; obec tak neplánuje žádný rozvoj či zřizování sociálních služeb
Těšetice
obec neplánuje žádný rozvoj či zřizování nových sociálních služeb nad rámec stávající úrovně zajišťovanou ORP Znojmo, kterou
obec solidárně financuje
Valtrovice
využívání stávajících sociálních služeb; zapojení se do solidárního
systému financování terénních sociálních služeb v ORP Znojmo
Vevčice
spolupráce v oblasti sociálních služeb, podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné; podpora návazných aktivit v obci
nezbytných pro život v obci a sloužících jako prevence sociální
izolace seniorů
Vranov nad Dyjí
bez připomínek k sociální oblasti
Vrbovec
není plánován rozvoj či zřizování nových sociálních služeb
Zálesí
v sociální oblasti zatím obec nespatřuje žádné potřeby, které by
obec nevyřešila; v oblasti sociální neplánuje obec rozvoj a zřizování nových sociálních služeb
Želetice
není plánován rozvoj či zřizování nových sociálních služeb, zajišťování bydlení ve stávajícím DPS „Harantův dům“
Žerotice
občané obce Žerotice budou nadále využívat sociální služby
v rozsahu jako dosud; obec se bude nadále podílet na financování terénních sociálních služeb na základě solidárního systému
obcí v ORP Znojmo

Organizační zajištění procesu komunitního plánování
sociálních služeb Znojemska
Organizační strukturu procesu KPSS tvoří organizační skupina
a pracovní skupiny.
Organizační skupinu tvoří zástupci z řad uživatelů, zástupci
z řad poskytovatelů sociálních služeb a zástupci zadavatele
(starostové obcí, představitelé města Znojma), schází se čtyřikrát do roka nebo dle aktuální potřeby. Projednává výstupy
z pracovních skupin, připomínkuje a schvaluje materiály a řídí
pracovní skupiny.

Součástí organizační struktury procesu KPSS jsou dále čtyři pracovní skupiny, které se scházejí čtyřikrát ročně, případně dle potřeby. Jejich složení odpovídá principu triády. Ve skupinách jsou
zástupci zadavatele, poskytovatele a uživatele. V pracovních
skupinách jsou zastoupeny osoby (občané města Znojma a ORP
Znojmo), které se procesu KPSS aktivně ve svém volném čase
účastní, sdělují podněty a připravují podklady pro zpracování
plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. Podílejí se také na
realizaci informačních aktivit, přednášek, seminářů a zpracování
potřebných materiálů k sociálním službám.

Výstupy z organizační skupiny jsou prostřednictvím sociálního
odboru při MěÚ Znojmo předávány k projednání Radě a Zastupitelstvu města Znojma. O výstupech KPSS je informována také
komise sociální a zdravotní při MěÚ Znojmo.

Jedná se přibližně o sto účastníků pracovních skupin (laické i odborné veřejnosti),
kteří se dobrovolně, aktivně, ve svém volném čase zapojují do zjišťování potřeb
v sociální oblasti.

PRACOVNÍ SKUPINY SE ZAMĚŘUJÍ NA TYTO CÍLOVÉ SKUPINY:
SENIOŘI
•

Osoby v důchodovém věku

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
•
•
•
•
•

Osoby s tělesným postižením
Osoby se smyslovým (zrakovým, sluchovým) postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s kombinovanými vadami
Osoby s chronickým duševním onemocněním

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY
V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby v krizi
Osoby nepřizpůsobivé
Osoby propuštěné z výkonu trestu
Osoby opouštějící kvůli zletilosti zařízení ústavní výchovy
Osoby žijící nedůstojným způsobem života
Osoby ohrožené závislostmi
Etnické menšiny
Nízká kvalita bydlení, zadluženost

DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU
•
•
•

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let (ohrožené nežádoucími jevy)
Rodiny s dětmi
Oběti domácího násilí a trestné činnosti
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Schéma organizační struktury
Zastupitelstvo města Znojma

Rada města Znojma

Odbor sociální

Organizační skupina KPSS

PS SENIOŘI

PS OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

PS OSOBY OHROŽENÉ
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI,
ETNICKÉ MENŠINY

DĚTI, MLÁDEŽ,
RODINA

Vyhodnocení realizace procesu komunitního plánování
sociálních služeb Znojemska za období 2015 – 2019
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015–2019 definuje priority a opatření, které se týkají rozvoje
sociální oblasti ve znojemském regionu. Na hodnocení realizace
daného plánu se podílí organizační skupina a jednotlivé pracovní
skupiny v rámci své činnosti. Výstupy a informace z hodnocení
dále slouží pro sestavování nového plánu rozvoje sociálních
služeb Znojemska.

•

Jednotlivé roky v období platnosti plánu jsou hodnoceny
prostřednictvím monitorovacích zpráv za každý kalendářní
rok o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2015 – 2019.

•

VÝSLEDKY PROCESU KPSS:

•
•

•
•
•

•

•
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pokračující proces KPSS na Znojemsku pod odborem sociálním MěÚ Znojmo,
zachování existence sociálních služeb na Znojemsku a podpora jejich rozvoje,
nastavení Sítě poskytovatelů sociálních služeb ORP Znojmo,
každoročně aktualizovaná a schválená Zastupitelstvem města Znojma,
jednoleté Akční plány rozvoje sociálních služeb Znojemska
(prováděcí dokumenty ke SPRSS Znojemska) s konkrétními
záměry naplňování jednotlivých opatření na daný rok sloužící jako podklad pro přidělování dotací z MPSV, JMK,
zavedení dotačního programu pro sociální služby ve městě
Znojmě,

•
•
•

•
•

•
•
•

vytvoření solidárního systému financování a zapojení
obcí v ORP Znojmo do tohoto systému – obce se tak spolupodílejí na financování terénních sociálních služeb,
poskytování nových či rozšíření stávajících sociálních služeb
(nové organizace: Práh jižní Morava, z.ú. Paspoint, z.ú. apod.)
podpora a rozvoj dobrovolnictví,
vytvoření Koncepce Rodinné politiky města Znojma a zavedení pozice koordinátora RPMZ,
do procesu KPSS jsou zapojováni uživatelé, kteří mají možnost vyjádřit své názory a podněty k dané problematice,
rozvíjející se spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb,
zvyšování povědomí o sociální oblasti u představitelů města
Znojma a obcí Znojemska,
zvyšování informovanosti mezi laickou i odbornou veřejností
dlouhodobá spolupráce s JMK v rámci procesu plánování
a financování sociálních služeb,
realizace „Dne sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny“
pořádání přednášek v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve
spolupráci s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb,
existence webového portálu www.socialnisluzby-znojemsko.
cz a jeho průběžná aktualizace.

Implementace a monitoring
Proces implementace, monitorování a vyhodnocování plnění
plánu, který je podkladem pro rozvoj sociálních služeb na
Znojemsku, bude probíhat v rámci organizační struktury komunitního plánování. Po schválení plánu Zastupitelstvem města
Znojma a po předání jednotlivým obcím ve SO ORP Znojmo,
následuje další fáze procesu, kterou je fáze implementace a hodnocení schváleného dokumentu. Tento proces bude probíhat
ve čtyřletém období (2020, 2021, 2022, 2023), ve kterém by se
mělo naplnit co nejvíce naplánovaných cílů, opatření a aktivit.
Pro hodnocení stavu naplňování jednotlivých priorit budou
zpracovány monitorovací zprávy. Zprávy budou předkládány na
vědomí Zastupitelstvu města Znojma, obcím ve SO ORP Znojmo
a zveřejňovány na webovém portálu.
Změny umožní jednoleté AKČNÍ PLÁNY, které zohledňují
aktuální legislativní změny, finanční možnosti města Znojma a aktuální potřeby. Akční plány jsou tvořeny v pracovních
skupinách a organizační skupině KPSS, a vycházejí z nastavených
priorit a opatření ve schváleném dokumentu a z průběžného monitoringu plnění. Akční plány sociálních služeb jsou předkládány
Radě a Zastupitelstvu města Znojma ke schválení.
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PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 5. KOMUNITNÍHO PLÁNU
Při sestavování plánu jsme vycházeli z popisu aktuální situace
na našem území a z vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Znojemska na období 2015–2019 (4. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska).

•

VYUŽITÉ ZDROJE:

•

•

•
•
•

Krajský informační systém sociálních služeb Jihomoravského
kraje - KISSoS
Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 - 2020
SWOT analýzy jednotlivých cílových skupin zpracovaných
v pracovních skupinách
Vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 - 2019
Výstupy z jednání pracovních skupin
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

•
•

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji,
vypracováno pro správní obvod obce s rozšířenou působností Znojmo, březen 2019
Český statistický úřad
Úřad práce Znojmo
Finanční analýza sociálních služeb na Znojemsku

•
•
•

Sociodemografická analýza
VYMEZENÍ ÚZEMÍ

Lančov, Lechovice, Lesná, Litobratřice, Lubnice, Lukov,
Mackovice, Mašovice, Medlice, Mikulovice, Milíčovice, Morašice,
Němčičky, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramkostel, Oleksovice,
Onšov, Oslnovice, Pavlice, Plaveč, Plenkovice, Podhradí nad
Dyjí, Podmolí, Podmyče, Práče, Pravice, Prokopov, Prosiměřice,
Přeskače, Rozkoš, Rudlice, Šafov, Šanov, Šatov, Štítary, Šumná,
Slatina, Slup, Stálky, Starý Petřín, Stošíkovice na Louce,
Strachotice, Střelice, Suchohrdly, Tasovice, Těšetice, Tvořihráz,
Uherčice, Újezd, Únanov, Valtrovice, Velký Karlov, Vevčice,
Višňové, Vítonice, Vracovice, Vranov nad Dyjí, Vranovská Ves,
Vratěnín, Vrbovec, Výrovice, Vysočany, Zálesí, Zblovice, Želetice,
Žerotice, Žerůtky, Znojmo.

Správní obvod ORP Znojmo je součástí JMK, leží v jeho jihozápadní části na hranici s Rakouskem a s krajem Vysočina. ORP
Znojmo je největším správním obvodem obce s rozšířenou
působností v JMK co do počtu obcí, které spadají do jeho působnosti – 111 obcí.
Do správního obvodu ORP Znojmo náleží tyto obce:
Bantice, Běhařovice, Bezkov, Bítov, Blanné, Blížkovice, Bojanovice,
Borotice, Boskovštejn, Božice, Břežany, Čejkovice, Černín,
Citonice, Ctidružice, Dobšice, Dyjákovice, Dyjákovičky, Dyje,
Grešlové Mýto, Havraníky, Hevlín, Hluboké Mašůvky, Hnanice,
Hodonice, Horní Břečkov, Horní Dunajovice, Hostim, Hrabětice,
Hrádek, Hrušovany nad Jevišovkou, Chvalatice, Chvalovice,
Jaroslavice, Jevišovice, Jiřice u Moravských Budějovic, Korolupy,
Kravsko, Krhovice, Křepice, Křídlůvky, Kuchařovice, Kyjovice,

Ve správním obvodu ORP Znojmo o rozloze území 1 242 km2
žilo k 31. 12. 2018 celkem 91 735 (45 221 muži a 46 514 ženy). Ve
Znojmě žilo k tomuto datu celkem 33 780 obyvatel.

2

SO ORP Z N O J M O
k 1. 1. 2016

Rozkoš
u Jevišovic

Střelice
Jiřice
u Jevišovic
u Moravských
!
( Budějovic Střelice
Blanné
!
(
!
(
!
( Prokopov

!
(

Blížkovice

Vysočany

Lubnice

!
(

Uherčice
Vratěnín

!
(

!
(

Štítary na Moravě

!
(

Chvalatice

Korolupy

!
(

Uherčice u Znojma

Jazovice

Štítary
Lančov

Starý Petřín Nový
Petřín

!
(

Onšov

!
(

!
(

Stálky

!
(
Šumná

!
(

!
(

Vranov
!
(
nad Dyjí

Podmyče

!
(

Šafov

!
(
Lesná
Horní
Břečkov
Čížov

Kravsko

Vracovice

!
(

Žerůtky
!
(

Milíčovice

(
!
( Horní !
Lukov
nad Dyjí

!
(

Plaveč

Přímětice

!
(

!
(

Hrušovany nad Jevišovkou

!
(

!
(

!
(

Suchohrdly

Dobšice

!
(

!
(

Dyje

Oblekovice

Nový Znojmo
Šaldorf -Louka

Havraníky

!
(
Šatov

Práče

Tasovice
nad Dyjí

Chvalovice

!
(

!
(
Lechovice

Čejkovice
u Znojma

Mackovice

!
(

Načeratice
Derflice

Vrbovec

Borotice

!
(

Břežany
Pravice

Božice

České
Křídlovice

Hodonice

!
(

!
(

Božice

!
(
Hrušovany

Krhovice

!
(

Hrádek

Valtrovice u Znojma

!
(

!
(

Strachotice
Micmanice

Dyjákovičky

Křídlůvky

!
(

!
(

Slup

Hrádek

!
(

Oleksovičky
Slup

Ječmeniště

!
(

nad Jevišovkou
Šanov
nad Jevišovkou

Velký Karlov

16

2,5

Hrabětice

!
(

!
(

Jaroslavice

10

!
( !
(

Šanov

Dyjákovice

!
(

Hevlín

obec
katastrální území
05

Litobratřice

!
(

Strachotice

!
(

!
(

Břežany
u Znojma

!
(

Čejkovice

Tasovice

Vrbovec

Znojmo

!
(

(
!
(!

!
(

Vranov nad Dyjí

Oleksovice
Stošíkovice
!
(
na Louce

!
(

Sedlešovice

Konice u Znojma
Popice u Znojma
!
(

Hnanice

Kyjovice
!
(
Prosiměřice

!
(

Nový Šaldorf-Sedlešovice

Správní obvod obce
s pověřeným obecním úřadem

!
(

SuchohrdlyTěšetice !
(
Bantice
Kuchařovice u Znojma

Znojmo

Znojmo
-Hradiště

u Znojma

Podmolí

Vítonice

!
(

!
(

Únanov

Znojmo-město

!
(
Mašovice

!
( Želetice

(

!
(

Mramotice

Mašovice

Domčice

Žerotice
Výrovice
!
(
!
Tvořihráz

!
(

!
(
Bezkov

Horní

!
(
Němčičky

!
(

!
(

!
(

!
(

Lukov

Hluboké
Mašůvky

!
(

Višňové

Mikulovice
Dunajovice Morašice
!
(
!
( Horní Dunajovice

!
(
Rudlice

Citonice

Břečkov

Višňové

Křepice

Mikulovice
u Znojma

!
(

!
( !
( Plenkovice

!
(

Medlice

!
(

Křepice

Stupešice

Vevčice

Bojanovice

Olbramkostel

!
(

!
(

!
(

Bojanovice
u Znojma

Vranovská
!
(
Ves

!
(

Starý Petřín
!
(
Podhradí nad Dyjí

Černín

!
(

Pavlice

Zálesí

!
(
!
(
!
(
Oslnovice Bítov

!
(

Mešovice

Zblovice

Ratišovice

Jevišovice
!
Boskovštejn
(
Grešlové
!
(
Boskovštejn
Mýto

!
(

Přeskače
Běhařovice

!
Běhařovice
(

!
(

!
(

Ctidružice

!
(

!
(

Slatina

Hostim

Městys
Blížkovice

!
(

!
(

Rozkoš

!
(

Ves
Blížkovice

Újezd

15

20 km

Tab. č. 2: Pohyb obyvatelstva v ORP Znojmo v letech 2014, 2016, 2018
Vývoj počtu obyvatel

2014

2016

2018

Počet obyvatel celkem

91 198

91 424

91 735

muži

44 928

45 112

45 221

ženy

46 270

46 312

46 514

0–14

13 994

14 261

14 574

15–64

61 734

60 560

59 536

65 +

15 470

16 603

17 625

Průměrný věk (celkem)

41,3

41,8

42,2

Index stáří (65+ / 0 -14 v %)

110,9

116,4

120,9

0–14

7 216

7 358

7 496

15–64

31 359

30 769

30 252

65 +

6 353

6 985

7 473

0–14

6 728

6 903

7 078

15–64

30 425

29 791

29 284

65 +

9 117

9 618

10 152

Celkový přírůstek

76

101

267

Přirozený přírůstek obyvatel (narození - zemřelí)

28

19

49

Přírůstek stěhováním

48

82

218

V tom:

Věkové skupiny

V tom ve věku:

Muži

V tom ve věku:

Ženy

V tom ve věku:

Pohyb obyvatel

Pramen: Statistické ročenky Jihomoravského kraje, ČSÚ, září 2019
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VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL SO ORP ZNOJMO

věk

Strukturu populace správního obvodu ORP Znojmo podle věku
zobrazuje následující graf, který zachycuje absolutní počty
obyvatel v pětiletých věkových skupinách. Skupina obyvatel
v postreprodukčním věku (věk 50 a více let), početně převažuje
nad dětskou složkou (věk 0 až 14 let).
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Graf 1: Počet obyvatel v ORP Znojmo podle pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2014

věk

Zdroj: ČSÚ, listopad 2019; vlastní zpracování
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Graf 2: Počet obyvatel v ORP Znojmo podle pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2018
Zdroj: ČSÚ, listopad 2019; vlastní zpracování
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V celém správním obvodu Znojmo i přímo ve městě Znojmě
se v uplynulých letech snižoval podíl dětí mladších 15 let na
celkovém počtu obyvatel. Podíl seniorů ve věku 65 a více let se
od roku 2003 začal zvyšovat. Od roku 2005 byl již podíl seniorů
vyšší než podíl dětí a rozdíl mezi oběma věkovými skupinami se
stále zvětšuje. K 31. 12. 2014 bylo ve SO ROP Znojmo evidováno
15 470 osob ve věku 65+ z toho 6 353 mužů a 9 117 žen. V roce

2014 bylo v ORP Znojmo 13 994 dětí ve věku 10 – 14 let a v roce
2018 14 574.
Index stáří (65+/0–14) dle ČSÚ k 31. 12. 2018 byl v ORP Znojmo
120,9. Oproti roku 2010 se navýšil o 25,5. Průměrný věk obyvatel
byl ke konci roku 2018 42,2 let.

NEZAMĚSTNANOST
Z důvodu shromažďování a evidence dat jsou údaje v oblasti
zaměstnanosti uvedeny za územní jednotku - okres Znojmo.
Okres Znojmo byl v roce 2018 okresem s nejvyšší hodnotou
podílu nezaměstnaných osob v JMK (5,9 %), a zároveň pátou
nejvyšší úrovní nezaměstnanosti mezi okresy ČR.
Dlouhodobá nezaměstnanost je ovlivněna zejména geografickou vzdálenosti od významných center a nedostatečnou
dopravní infrastrukturou, která limituje možnosti denní dojížďky
za prací.
Průmysl je koncentrován do Znojma a jeho blízkého okolí.
Nedostatek pracovních příležitostí je zejména v okrajových mikroregionech Vranovska a Hrušovanska, kde se rovněž nejvíce
projevuje sezónnost.
Na okrese Znojmo byl v roce 2014 podíl nezaměstnanosti ve výši
10,9% a v roce 2018 došlo k poklesu na 5,9%. I při tomto poklesu se okres Znojmo stále řadí mezi okresy s nejvyšším podílem
nezaměstnanosti v JMK.
V roce 2014 bylo na okrese Znojmo celkem 8384 uchazečů
o zaměstnání na 456 volných pracovních míst a v roce 2018 pak

na 1459 volných pracovních míst bylo evidováno 4545 nezaměstnaných.
Došlo také k poklesu počtu uchazečů na jedno pracovní místo
z 18,4 v roce 2014 na 3,1 uchazečů na jedno pracovní místo
v roce 2018.
K 30. 9. 2019 bylo ve městě Znojmo 1062 uchazečů o zaměstnání na 626 volných pracovních míst. Podíl nezaměstnaných
osob byl k tomuto datu 4,6%.
V rámci okresu Znojmo bylo k 30. 9. 2019 evidováno 3169
uchazečů o zaměstnání na 1560 volných pracovních míst. Podíl
nezaměstnaných osob v okrese Znojmo činil 4,1%.
Ke stejnému datu bylo v ORP Znojmo 2647 uchazečů o zaměstnání na 1349 volných pracovních míst. Podíl nezaměstnaných osob činil 4,2%.
Z hlediska členění podle správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem je míra nezaměstnanosti na Hrušovansku 4,2%
(14% v roce 2014) a na Vranovsku 3,8% (19% v roce 2014).
Oproti roku 2014 došlo také v těchto oblastech k výraznému
poklesu.

Okres Znojmo patří dlouhodobě mezi nezaměstnaností nejvíce postižené
okresy.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Dle analýzy zpracované pro JMK docházelo u příspěvků na péči
v I. stupni závislosti u osob starších 18 let v letech 2015 až 2017
k celkovému poklesu případů. U vyšších stupňů závislosti na péči
v II., III. a IV. stupni dochází u osob starších 18 let k průběžnému
zvyšování počtu přiznaných příspěvků na péči. Podrobně počty
příspěvků na péči ve stupních I. - IV. u osob starších 18 let v letech
2015 až 2017 dokumentuje následující graf.
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114 922 Kč

111 610 Kč

106 029 Kč

154 718 Kč

151 452 Kč

147 210 Kč

132 482 Kč

132 735 Kč

150 000

133 626 Kč

Celkový počet vyplacených příspěvků na péči u osob od 18 let ve vztahu
k jednotlivým stupňům závislosti v letech 2015-2017 v Jihomoravském kraji

50 000

Příspěvek na péči I. stupeň
závislosti na péči jiné osoby

Příspěvek na péči II. stupeň
závislosti na péči jiné osoby

2015

2016

64 797 Kč

62 433 Kč

56 871 Kč

100 000

Příspěvek na péči III. stupeň Příspěvek na péči IV. stupeň
závislosti na péči jiné osoby závislosti na péči jiné osoby

2017

Graf 3: Celkový počet vyplacených příspěvků na péči u osob od 18 let ve vztahu k jednotlivým stupňům závislosti v letech
2015–2017 v Jihomoravském kraji
Zdroj dat: ÚP. (Údaje jsou platné k 31. 12. 2017.)
Analýza čerpání příspěvku na péči a charakteristik příjemců této
dávky byla mezi sociální ukazatele zařazena proto, že příspěvek na péči lze chápat jako indikátor počtu a míry potřebnosti
obyvatel závislých na pomoci druhých osob či institucí při péči
o vlastní osobu a zajištění základního živobytí, a to bez ohledu
na to, zda se jedná o seniory, osoby se zdravotním postižením
nebo chronicky nemocné.
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách náleží lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí
na pomoci jiné osoby v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu
a v soběstačnosti.
Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby,
a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Těmto stupňům
následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.
Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
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9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají
pobytové sociální služby,
13 900 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby,
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby,
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby.
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají
pobytové sociální služby,
12 800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby,
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby,
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby.

Financování sociálních služeb
Část zjišťovacího nástroje pro zástupce obcí III. typu se zabývala
financováním sociálních služeb – výdaji obcí III. typu na sociální
služby poskytované ve správním obvodě ORP. Z výsledků analýzy
vyplynulo, že nejvyšší výdaje na sociální služby v přepočtu na

jednoho obyvatele v roce 2017 byly vydány Statutárním městem
Brnem (1 365 Kč na 1 obyvatele), nejnižší pak Šlapanicemi (10 Kč
na 1 obyvatele). Názorně výsledky dokumentuje následující graf.

Výdaje obcí III. typu na poskytování sociálních služeb v roce 2017
v přepočtu na jednoho obyvatele (v Kč)
Šlapanice
Veselí nad Moravou
Bučovice
Moravský Krumlov
Tišnov
Kyjov
Blansko
Znojmo
Boskovice
Mikulov

10 Kč
14 Kč
32 Kč
39 Kč
45 Kč
51 Kč
72 Kč
75 Kč
83 Kč
102 Kč
104 Kč
109 Kč
121 Kč
124 Kč
127 Kč
134 Kč
184 Kč
278 Kč
295 Kč

Brno

944 Kč
0 Kč

200 Kč

400 Kč

1365 Kč
600 Kč

800 Kč

1000 Kč

1200 Kč

1400 Kč

Graf 4: Výdaje obcí III. typu na poskytování sociálních služeb v roce 2017 v přepočtu na jednoho obyvatele (v Kč).
Zdroj: Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji, AUGUR Consulting s.r.o., březen 2019
Výzkum mapoval také oblast spolupodílení se obcí I. a II. typu na
financování sociálních služeb. Jedná se o finanční příspěvky obcí
III. typu na činnost sociálních nebo návazných sociálních služeb
poskytovaných ve správním obvodu ORP. Celkem 15 z 18 obcí
III. typu (83,4%) odpovědělo, že jejich obce I. a II. typu finančně
přispívají.

a udržení současné výše financování těchto sociálních služeb,
kterou vnímá většina ORP Jihomoravského kraje (celkem 20 obcí
III. typu z 21 obcí III. typu). Tato priorita zároveň výrazně převyšuje ostatní priority. Celkem 11 obcí III. typu ORP vnímá jako
prioritu vtáhnutí do financování sociálních služeb ostatní obce
v rámci SO ORP, tedy sdružování financí v rámci všech obcí v ORP.

Nejvýraznější prioritou v oblasti financování sociálních služeb
je pro ORP zajištění financování současné sítě sociálních služeb

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO
Dle platné legislativy je pro zajištění fungování sociálních služeb
nutné vícezdrojové financování.
Na financování sociálních služeb se podílejí stát, kraje a obce.
Nabídku sociálních služeb v ORP Znojmo zajišťují NNO a příspěvková organizace, jimž město poskytuje každoročně finanční
dotaci ze svého rozpočtu na jejich činnost.

Do roku 2016 se na vícezdrojovém financování poskytovatelů působících na území ORP Znojmo podílelo pouze město
Znojmo v rámci svého rozpočtu. Některé obce v rámci svého
rozpočtu přispívaly poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím daru či příspěvku. Jednalo se však o minimální částky.
V roce 2016 začaly být obce odborem sociálním oslovovány ke
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spolupráci ve věci solidárního systému financování (to vycházelo
z požadavků MPSV a JMK na spolufinancování sociálních služeb
ze strany jednotlivých ORP). Na základě konsensu byl nastaven
systém solidárního financování terénních sociálních služeb,
které v ORP Znojmo působí. V roce 2017 obce v ORP Znojmo
poprvé přispěly ze svých rozpočtů na terénní sociální služby
v celkové výši 1 510 172,- Kč.
Výpočet podílu obcí na spolufinancování sociálních služeb je
založen na principu solidárním a vychází z počtu obyvatel dle
údajů zjištěných k poslednímu dni předcházejícímu roku, na
které se finanční spoluúčast vypočítává a vypočtené částky na

jednu osobu, která se vypočítá z celkových nákladů dané služby
a počtu klientů z obcí v ORP Znojmo.
Prostřednictvím solidárního systému financování terénních
sociálních služeb je zajištěna dostupnost daných služeb
z hlediska personálního i z hlediska volné kapacity tak, aby
poskytovatelé sociálních služeb mohli poptávku po službách
uspokojit v průběhu celého roku i v obcích, kde doposud
žádná služba využívaná nebyla.

FINANCOVÁNÍ TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCEMI V ORP ZNOJMO
A MĚSTEM ZNOJMEM V LETECH 2017 – 2020
Do těchto částek nejsou počítány dotace poskytované městem
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY
Znojmem na financování pobytových a ambulantních sociálních
MĚSTA ZNOJMA
služeb, které jsou také využívány občany obcí v ORP Znojmo.

ROK 2017
V rámci ORP Znojmo se v roce 2017 do solidárního systému
financování na TERÉNNÍ sociální služby zapojilo celkem 101
obcí ze 110. Celková poskytnutá částka ze strany 101 obcí činila
v roce 2017 1 510 172,- Kč.
Obce Čejkovice, Hluboké Mašůvky, Jevišovice, Korolupy, Krhovice, Kuchařovice, Suchohrdly, Velký Karlov, Vracovice do solidárního systému financování terénních sociálních služeb nepřispěly.
Město Znojmo poskytlo na TERÉNNÍ sociální služby příspěvek
ve výši 5 382 269,- Kč.

ROK 2018
V roce 2018 se do tohoto systému financování TERÉNNÍCH sociálních služeb zapojilo rovněž 101 obcí částkou 1 240 073,- Kč.
Obce Ctidružice, Čejkovice, Hluboké Mašůvky, Jevišovice, Korolupy, Krhovice, Kuchařovice, Suchohrdly, Vracovice do solidárního
systému financování terénních sociálních služeb nepřispěly.
Celková výše příspěvku na TERÉNNÍ sociální služby poskytnutá
v roce 2018 městem Znojmem činila 5 588 530,- Kč.

ROK 2019
Pro rok 2019 činila výše finančního příspěvku na TERÉNNÍ
sociální služby ze strany obcí 2 215 584,- Kč, kterou dohromady
zaslalo 102 obcí ORP Znojmo. Obce Borotice, Ctidružice, Čejkovice, Grešlové Mýto, Jevišovice, Korolupy, Krhovice, Vracovice
do solidárního systému financování terénních sociálních služeb
nepřispěly.
Město Znojmo přispělo na TERÉNNÍ sociální služby v roce 2019
částkou ve výši 6 243 486,- Kč.

ROK 2020
Pro rok 2020 se počítá s příspěvkem od obcí ORP Znojmo v oblasti solidárního systému financování TERÉNNÍCH sociálních
služeb ve výši 2 712 756,- Kč
Město Znojmo na TERÉNNÍ sociální služby vydá ze svého rozpočtu v roce 2020 celkem 5 954 144,- Kč.
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Město Znojmo - odbor sociální každoročně v měsíci říjnu vyhlašuje dotační program „Podpora sociálních služeb pro daný rok“,
jehož účelem je poskytnutí finanční podpory formou dotace
nebo příspěvku na provoz v rámci vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby. Prioritou programu je podpora sociálních
služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu.
Poskytování a rozvoj sociálních služeb musí být v souladu se
strategickými dokumenty města Znojma a JMK.
K zajištění poskytování sociálních služeb je v rámci vícezdrojového financování zajištěno spolufinancování ze strany měst a obcí.
Město Znojmo v roce 2018 podpořilo sociální služby působící
v ORP Znojmo částkou celkem ve výši 12.573.701,- Kč. Tato částka
je určena pouze na poskytování registrovaných sociálních služeb
a není zde započítán příspěvek na provoz příspěvkové organizaci
Centrum sociálních služeb, která poskytuje 8 sociálních služeb
občanům města Znojma a ORP Znojmo.
Pro rok 2020 se z rozpočtu města Znojma vydá na ambulantní
a pobytové sociální služby 12 485 500 Kč a 5 954 144 Kč na
terénní sociální služby poskytované ve městě Znojmě. Obce ve
SO ORP Znojmo by pak měly v rámci solidárního systému financování poskytnout částku 2 712 756 Kč na terénní sociální služby
poskytované v obcích ORP Znojmo.

Tab. č. 3 : Dotace z rozpočtu města Znojma poskytovatelům sociálních služeb dle obecného hospodářského zájmu
2015

2016

částka v Kč

částka v Kč

21 000

17 000

7 500 000

10 736 000*

19 000

0

0

0

0

1 700 000

3 048 029

3 031 000

3 097 689

6 027 400

47 000

58 000

66 000

60 625

106 000

Paspoint, z.ú.

0

0

0

0

25 800

Práh Jižní Morava, z. ú.

0

0

96 745

90 300

364 000

15 000

17 000

0

0

0

0

16 000

0

0

0

Společnost podané ruce o.p.s.

231 000

333 000

332 592

316 300

316 300

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

28 000

12 000

31 882

46 656

79 000

Spondea, o.p.s.

10 000

16 000

0

0

36 100

Svaz tělesně postižených v ČR, z.ú.,

42 000

0

0

0

0

TyfloCentrum Brno, o.p.s. prac. Znojmo

103 000

142 000

83 728

114 448

169 400

0

12 000

16 657

0

32 700

9 716 000

14 407 029

Poskytovatelé sociálních služeb
Centrum pro dětský sluch
Tamtam Olomouc, o.p.s.
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
DCHB, Oblastní charita Třebíč - Středisko
rané péče Třebíč
DCHB, Oblastní charita Znojmo
Liga vozíčkářů, z.ú.

Salebra, o.s.
Slezská diakonie – Raná péče DOREA

Tyfloservis, o.p.s.
Celkem

2017

2018

částka v Kč částka v Kč
14 453

46 000

2019
částka v Kč
48 300

7 977 310** 8 801 683** 13 686 300**

11 650 367 12 573 701

20 891 300

Zdroj: Údaje odboru sociálního Městského úřadu Znojmo, listopad 2019.
* včetně příspěvku na provoz příspěvkové organizace
** pouze na sociální služby, bez příspěvku na provoz příspěvkové organizace

K meziročnímu navýšení financování sociálních služeb ovlivnily
legislativní změny. V souladu se změnou ve správě systému
sociálních služeb od 1. ledna 2015 vstoupil v účinnost §101a
zákona o sociálních službách, který decentralizoval rozhodování
o finanční podpoře na regionální – krajskou úroveň.
Od roku 2016 tak došlo k postupné změně financování sociálních
služeb, kdy prostřednictvím směrných čísel byla alokována částka z MPSV na sociální služby jednotlivým krajům, které si musely
vytvořit pravidla financování sociálních služeb v daném kraji,
podle kterých následně danou sumu přerozdělují.

V Pravidlech JMK pro financování sociálních služeb je zavedena
procentní spoluúčast ze strany JMK a obcí a díky této spoluúčasti,
dochází k nárůstu výdajů ze strany obcí na sociální služby.
Pokud dané obce služby finančně dle těchto pravidel nepodpoří,
nebudou služby zařazeny do sítě sociálních služeb JMK a tedy
nebudou moci žádat o dotace ze státního rozpočtu – dojde
k ukončení poskytování nepodpořených služeb.

JMK realizuje finanční podporu ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011).
Finanční podpora je dle platných „Pravidel JMK“ stanovena na
základní „výkonovou“ jednotku sociální služby: lůžko (u pobytových/ lůžkových forem služeb) a úvazek zaměstnance (pro
ostatní nepobytové/nelůžkové formy sociálních služeb).

23

Poskytovatelé sociálních služeb Znojemska
Sociální služby umožňují osobám, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením participovat na každodenním životě společnosti,
čímž se míní přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu.

Základní druhy sociálních služeb
a) sociální poradenství
b) služby sociální péče
c) služby sociální prevence

Zákon o sociálních službách rozlišuje 3 formy poskytování sociálních služeb a 3 jejich základní druhy.

V roce 2019 v ORP Znojmo působilo 19 organizací poskytujících
sociální služby. Organizace poskytují celkem 44 sociálních služeb.

Formy poskytování sociálních služeb
a) ambulantní
b) pobytové
c) terénní

Tab. č. 4: Přehled poskytovatelů sociálních služeb v roce 2019 a jimi poskytované sociální služby
Převažující forma
poskytování

Celková kapacita

pobytová

42 lůžek

ambulantní

3,5 PP

domov pro seniory

pobytová

47 lůžek

domov se zvláštním režimem

pobytová

136 lůžek

noclehárny

ambulantní

1,25 PP (7 lůžek)

odborné sociální poradenství

ambulantní

2,13 PP

odlehčovací služby

pobytová

5 lůžek

pečovatelská služba

terénní

50,8 PP

pobytová

43 lůžek

denní stacionáře

ambulantní

5,74 PP

krizová pomoc

ambulantní

1,06 PP

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

ambulantní

4,8 PP

osobní asistence

terénní

6,15 PP

pečovatelská služba

terénní

13,51 PP

sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

terénní

2,75 PP

sociálně terapeutické dílny

ambulantní

2,42 PP

sociální rehabilitace

ambulantní

3,7 PP

terénní

1,68 PP

ambulantní

1,0 PP

terénní

2,2 PP

ambulantní

3,9 PP

terénní

2,7 PP

Poskytovatel

Druh sociální služby
azylové domy
centra denních služeb

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

azylové domy

DCHB, Oblastní charita
Znojmo

terénní programy
odborné sociální poradenství
TyfloCentrum Brno,
o.p.s.
Centrum pro dětský
sluch, Tamtam, o.p.s.
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průvodcovské a předčitatelské služby
sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
raná péče

Poskytovatel

Druh sociální služby

Převažující forma
poskytování

Celková kapacita

Liga vozíčkářů, z.ú.

sociální rehabilitace

terénní

5,2 PP

Paspoint, z.ú.

sociální rehabilitace

terénní

3,13

Práh jižní Morava, z.ú.

sociální rehabilitace

terénní

28,35 PP

Slezská diakonie

raná péče

terénní

4,42 PP

Společnost Podané
ruce, o.p.s.

kontaktní centra

ambulantní

2,6 PP

SPONDEA, o.p.s.

intervenční centrum

ambulantní

5,4 PP

Středisko rané péče
SPRP Brno

raná péče

terénní

5,4 PP

Tyfloservis, o.p.s.

sociální rehabilitace

terénní

3,0 PP

domov pro seniory

pobytová

17 lůžek

domov se zvláštním režimem

pobytová

70 lůžek

domov se zvláštním režimem

pobytová

67 lůžek

Domov pro seniory
Jevišovice, p.o.

domov pro seniory

pobytová

34 lůžek

domov se zvláštním režimem

pobytová

71 lůžek

Domov pro seniory
Plaveč, p.o.

domov pro seniory

pobytová

12 lůžek

domov se zvláštním režimem

pobytová

61 lůžek

Emin zámek, p.o.

domov se zvláštním režimem

pobytová

60 lůžek

ambulantní

2,04 PP

d o m ov p ro o s o by s e zd ravo t n í m
postižením

pobytová

141 lůžek

chráněné bydlení

pobytová

17 lůžek

ambulantní

35

domov pro osoby se zvláštním režimem

pobytová

84 lůžek

domov pro seniory

pobytová

36 lůžek

Domov Božice, p.o.
Domov pro seniory
Hostim, p.o.

denní stacionáře
Zámek Břežany, p.o.

Služby nezařazené v síti sociálních služeb v ORP Znojmo
DCHB, Oblastní charita
Znojmo
SeneCura Senior
Centrum Šanov

odborné sociální poradenství

Zdroj: Síť sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2019
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PŘIPOMÍNKOVACÍ ŘÍZENÍ A JEHO VYPOŘÁDÁNÍ
V průběhu roku 2019 byl v pracovních skupinách a organizační
skupině KPSS připraven materiál týkající se priorit a opatření
jednotlivých cílových skupin, který byl předložen veřejnosti
k připomínkování.
Byly připraveny materiály týkající se připomínkovacího řízení,
připomínkovací formuláře, popis priorit a opatření, sběrná místa
a informace o možnostech zapojení se do připomínkovacího
řízení.
Připomínkovací řízení probíhalo od 19. prosince 2019 do 6. ledna
2020.
Připomínky k daným materiálům mohla podat široká veřejnost
laická i odborná. Informace o probíhajícím řízení byly zveřejněny
ve Znojemských listech, na webových stránkách města Znojma
a komunitního plánování sociálních služeb Znojemska a na MěÚ
Znojmo.

ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
Každá písemná připomínka podaná na připomínkovacím formuláři byla evidována, vyhodnocena a zpracována.
Po ukončení připomínkovacího řízení bylo evidováno celkem 6
připomínek.
Připomínky se týkaly oblasti rané péče pro osoby s poruchou
autistického spektra a oblasti RPMZ.
Projednání připomínek proběhlo v organizační skupině KPSS dne
9. ledna 2020 a způsob vypořádání byl zaznamenán ve vyhodnocovacím formuláři. Pět připomínek bylo částečně zapracováno
a jedna nezapracována.
Vypořádání připomínek bylo zveřejněno na webových stránkách
www.socialnisluzby-znojemsko.cz.

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
- e-mailem na: lucie.hartova@muznojmo.cz
- poštou na adresu: MěÚ Znojmo, odbor sociální, nám. Armády
8, Znojmo 669 02
- osobně: MěÚ Znojmo, nám. Armády - 2.NP, dveře č. 230 (odbor
sociální) nebo podatelna dveře č. 270
Na obálce uvést: Připomínkovací řízení KPSS

PŘESAHOVÁ TÉMATA
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. je krajům
poskytována ze státního rozpočtu účelově určená dotace na
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.
Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu. Výši dotace kraji stanoví ministerstvo ve výši procentního
podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků
vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb
pro příslušný rozpočtový rok.
Poskytovatelé sociálních služeb a zástupci jednotlivých obcí
dlouhodobě upozorňují na špatně nastavený systém financování
sociálních služeb v ČR. Dochází k nízkému rozpočtu JMK na sociální služby. Na financování sociálních služeb se musejí velkými
částkami spolupodílet také jednotlivé obce v JMK dle procentní
spoluúčasti stanovené JMK.
Současné rozdělování státních prostředků na sociální služby
podle směrného čísla do jednotlivých krajů je nespravedlivé.
Mezi některými kraji jsou velké rozdíly v přepočtu na jednoho

obyvatele kraje z dotace přidělené ze státního rozpočtu jednotlivým krajům na poskytování sociálních služeb.
Každý krajský úřad se musí vypořádat s přerozdělováním státních
prostředků, a proto si stanovují pravidla financování, na základě
nichž státní prostředky rozdělují sociálním službám, které mají
zahrnuty v sítích sociálních služeb. JMK má zpracována „Pravidla
řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje pro léta 2019 – 2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“, na základě nichž přerozděluje státní finanční prostředky sociálním službám v souladu s § 101a zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Na rok 2020 vláda schválila 18 660 000 000 korun na sociální
služby. Je to nejvyšší dotace, kterou stát na sociální služby přispívá. Je ale nutné, aby tyto prostředky byly rozděleny spravedlivě
jednotlivým poskytovatelům.
Do budoucna je z výše uvedených důvodů stěžejní zabývat
se otázkou přijetí novely Zákona o sociálních službách č.
108/2006 Sb., která by upravila nastavený systém financování sociálních služeb a rozdělování státních dotací na sociální
služby, které by mělo vycházet z centrální úrovně.

Rozvoj sociálních služeb v ORP Znojmo bude záviset také na finančních
možnostech města Znojma a jednotlivých obcí v ORP Znojmo.
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Spolupráce s Jihomoravským krajem při plánování sociálních
služeb
Město Znojmo spolupracuje s JMK při plánování sociálních služeb již řadu let. Dochází k přenosu informací mezi JMK a městem
Znojmem a následně obcemi v ORP Znojmo. JMK zpracovává dle
zákona o sociálních službách Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na svém území ve spolupráci se zástupci 21 obcí JMK
a dále sestavuje Síť sociálních služeb pro celý JMK, a to na základě
podnětů a požadavků všech 21 obcí s rozšířenou působností.
ORP Znojmo čítající správní obvod 111 obcí má v krajské síti
sociálních služeb 39 sociálních služeb, které poskytuje 17 poskytovatelů sociálních služeb. Šest z těchto poskytovatelů sociálních
služeb jsou příspěvkové organizace JMK, na kterých se město
Znojmo a obce v ORP Znojmo finančně nespolupodílejí.
Do budoucna je cílem podporovat a rozvíjet spolupráci s JMK
při plánování sociálních služeb, při zpracování a připomínkování nových střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a při

nastavování sítí sociálních služeb v rámci JMK tak, aby byly i do
budoucna zohledňovány potřeby a požadavky ORP Znojmo.
Spolupráce probíhá především účastí v pracovní skupině koordinátorů obcí s rozšířenou působností, setkávání okresních týmů
a setkávání pracovní skupiny vedoucího odboru sociálních věcí
a zdravotnictví KrÚ JMK.
Podstatné je předávat aktuální informace z našeho území tak,
aby se nové sítě stanovovaly na základě potřeb lokality a sítě byly
flexibilnější a mohly reagovat na vzniklé požadavky a potřeby.
JMK nastavil systém financování sociálních služeb, jehož jsme
součástí a spolupodílíme se tak na potřebném zajišťování sociálních služeb na svém území a to dle aktuálně platných Pravidel
JMK, kde jsou stanovené procentní spoluúčasti obcí na jednotlivých sociálních službách.

Podpora a rozvoj spolupráce se zdravotnictvím
V oblasti zdravotnictví se v ORP Znojmo potýkáme s nedostatkem, respektive neexistencí pobytových služeb sociálně-zdravotnického charakteru, kde by bylo o danou osobu postaráno
po všech stránkách bez nutnosti změny ubytování a stěhování
do dalších institucí či služeb. Snahou do budoucna je navázat
spolupráci s Nemocnicí Znojmo, p.o. na řešení oblasti sociálních
či sociálně-zdravotních lůžek.
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PRIORITY ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZNOJEMSKA 2020 – 2023
Priority rozvoje, které jsou součástí tohoto dokumentu, jsou rozděleny na průřezové priority a priority jednotlivých cílových skupin.

PRŮŘEZOVÉ PRIORITY

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRIORITA A	PODPORA A STABILIZACE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP
ZNOJMO

PRIORITA 1	OPTIMALIZACE A DOPLNĚNÍ
STÁVAJÍCÍ SÍTĚ O SLUŽBY
UMOŽŇUJÍCÍ BĚŽNÝ ZPŮSOB ŽIVOTA

Opatření A.1.	Podpora a zachování sociálních služeb v Síti
sociálních služeb ORP Znojmo včetně financování dle aktuální poptávky
Opatření A.2.	Podpora nezbytných subjektů usilujících o zařazení do sítě sociálních služeb JMK
A.2.1.	DCHB – Oblastní charita Znojmo - Charitní
poradna Znojmo
A.2.2.	Senecura SeniorCentrum v Šanov - domov pro
seniory, domov se zvláštním režimem
Opatření A.3.	Podpora zřízení chráněného bydlení pro osoby
s duševním onemocněním
Opatření A.4.	Udržení, rozvoj procesu KPSS a růst vzájemné
spolupráce s obcemi v ORP Znojmo

Opatření 1.1	Zajištění a rozvoj služeb sociální rehabilitace
pro osoby s autismem a duševním onemocněním
Opatření 1.2	Podpora vzniku terapeutických dílen pro osoby
s mentálním postižením
Opatření 1.3	Navyšování personální kapacity u Denního
stacionáře sv. Damiána v návaznosti na cílovou
skupinu osob s autismem a těžkým zdravotním
či kombinovaným postižením
Opatření 1.4	Rozšíření služby denního stacionáře při Zámku
Břežany, p.o.
Opatření 1.5	Navyšování personální kapacity u služby osobní asistence při OCHZ
Opatření 1.6	Realizace aktivit pro podporu osob se zdravotním - mentálním, kombinovaným, duševním
postižením a autismem v pracovní oblasti
Opatření 1.7	Podpora služeb rané péče pro děti s poruchou
autistického spektra

PRIORITA B

PODPORA NÁVAZNÝCH PROJEKTŮ

Opatření B.1.
Opatření B.2.
Opatření B.3.

Realizace dobrovolnictví ve městě Znojmě
Podpora domácích/neformálních pečovatelů
Podpora existence terénní hospicové péče

SENIOŘI
PRIORITA 1	ZAJIŠTĚNÍ A ZKVALITŇOVÁNÍ
NABÍDKY POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO
SENIORY
Opatření 1.1	Podpora a rozvoj služeb v návaznosti na reformu psychiatrické péče včetně navyšování
personálních kapacit
Opatření 1.2	Modernizace a humanizace pobytových služeb
včetně zvyšování personálu a kapacit

PRIORITA 2	PODPORA MOŽNOSTI SETRVÁNÍ
SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ
PROSTŘEDNICTVÍM TERÉNNÍCH
A AMBULANTNÍCH SLUŽEB
Opatření 2.1	Zajištění dostatečných kapacit u terénních
služeb - pečovatelská služba
Opatření 2.2	Zajištění dostatečných kapacit ambulantních
služeb - centra denních služeb

PRIORITA 2	ZŘÍZENÍ KAPACIT POBYTOVÝCH
SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM A S AUTISMEM
Opatření 2.1	Vznik chráněného bydlení ve Znojmě pro osoby
s autismem a kombinovanými vadami
Opatření 2.2	Pronájem bytů se službou chráněného bydlení
s menší mírou podpory
Opatření 2.3	Vznik Chráněného bydlení komunitního typu
se střední mírou podpory
Opatření 2.4	Mapování potřeby odlehčovací služby pro
rodiny s dětmi se zdravotním, kombinovaným
postižením, autismem a duševním onemocněním

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
PRIORITA 1	PODPORA RODINNÉ A SENIORSKÉ
POLITIKY MĚSTA ZNOJMA
Opatření 1.1	Rozvoj aktivit rodinné a seniorské politiky
města Znojma

PRIORITA 2	PODPORA SLUŽBY STREETWORK
PŘI NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ COOLNA
ZNOJMA
Opatření 2.1	Zajištění odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby
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OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY
V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY
PRIORITA 1.	PODPORA VZNIKU A ROZVOJE
AMBULANTNÍCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
Opatření 1.1 	Vznik nízkoprahového denního centra pro
osoby bez přístřeší

PRIORITA 2. 	ZAJIŠTĚNÍ AMBULANTNÍCH
A TERÉNNÍCH SLUŽEB PRO
NÁRODNOSTNÍ, ETNICKÉ
MENŠINYA OSOBY SE ZÁVISLOSTÍ
Opatření 2.1
Podpora terénní práce v romské komunitě
Opatření 2.2 	Vznik komplexního poradenského centra v oblasti závislostí
Opatření 2.3 	Optimalizace personálních kapacit Kontaktního
centra ve Znojmě

PRIORITA 3. 	ZAJIŠTĚNÍ A ZKVALITŇOVÁNÍ
NABÍDKY POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO
OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM
Opatření 3.1 	Podpora, modernizace a rozvoj služby domov
se zvláštním režimem Emin zámek, p.o. v návaznosti na reformu psychiatrické péče včetně
navyšování a stabilizace personálních kapacit
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PRŮŘEZOVÉ PRIORITY
SEZNAM PRŮŘEZOVÝCH PRIORIT A OPATŘENÍ 2020 – 2023
Priorita A
Opatření A.1.
Opatření A.2.
A.2.1.
A.2.2.
Opatření A.3.
Opatření A.4.

Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo
Podpora a zachování sociálních služeb v Síti sociálních služeb ORP Znojmo včetně financování dle aktuální poptávky
Podpora nezbytných subjektů usilujících o zařazení do sítě sociálních služeb JMK
DCHB – Oblastní charita Znojmo - Charitní poradna Znojmo
Senecura SeniorCentrum v Šanov – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
Podpora zřízení chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
Udržení, rozvoj procesu KPSS a růst vzájemné spolupráce s obcemi v ORP Znojmo

Priorita B
Opatření B.1.
Opatření B.2.
Opatření B.3.

Podpora návazných projektů
Realizace dobrovolnictví ve městě Znojmě
Podpora domácích/neformálních pečovatelů
Podpora existence terénní hospicové péče

Průřezové priority
Priorita A

Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo

Cílem priority je udržet poskytování stávajících sociálních služeb v ORP Znojmo dle aktuální poptávky. Potřeba těchto služeb
neustále trvá a je aktuální. Což vyplynulo z jednání pracovních skupin při KPSS a ze statistických údajů nejen od poskytovatelů
sociálních služeb, ale také ze zpracovaných analýz.
Stávající síť sociálních služeb bude nadále podporována, rozvíjena, zkvalitňována tak, aby na Znojemsku působily sociální služby,
které odpovídají potřebám a vycházejí z legislativních požadavků.
Budou podporovány ty aktivity, které jsou pro Znojemsko žádoucí. Vytváření a prohlubování sítě sociálních služeb je určité propojování a spolupráce organizací a institucí tak, aby tyto sociální sítě umožňovaly klientům získávat schopnosti a dovednosti
k osamostatnění se a minimalizaci závislosti
na sociálních službách.
Opatření A.1.

Podpora a zachování sociálních služeb v Síti sociálních služeb ORP Znojmo včetně financování dle
aktuální poptávky

Z dlouhodobého hlediska je patrná potřebnost sociálních služeb, které na Znojemsku působí. Dle statistických údajů a výkaznictví
ze strany organizací jsou služby potřebnými občany využívány a díky jejich existenci dochází k eliminaci nepříznivých sociálních
situací a nežádoucích jevů ve společnosti.
Zachování stávající nabídky sociálních služeb pro cílové skupiny řešené v tomto plánu je stěžejní pro zabezpečení základního
systému sociální pomoci na území ORP Znojmo. Aby bylo možné dané sociální služby v ORP Znojmo poskytovat bude zajištěno
spolufinancování sociálních služeb jak z rozpočtu města Znojma, tak z rozpočtů jednotlivých obcí v ORP Znojmo.
Při zajišťování sociálních služeb je nutné v jednotlivých letech vycházet z aktuálních legislativních změn a především z finančních
možností města Znojma a obcí v ORP Znojmo.

Stávající stav
v roce 2019
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V roce 2019 v ORP Znojmo působí 19 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem 44 sociálních
služeb v 22 typech. Z toho jeden poskytovatel se službami domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
a jedna služba odborného sociálního poradenství nejsou zařazeni v síti sociálních služeb ORP Znojmo ani JMK.
Zastoupeny jsou služby poradenství, služby sociální prevence 11typů a služby sociální péče 10 typů.
Finanční náklady v roce 2019:
Celkové maximální náklady na sociální služby zařazené v Síti sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2019:
448 000 000 Kč.
Příspěvek města Znojma za ORP Znojmo pro rok 2019: 20 891 300 Kč (v částce je zahrnut také příspěvek obcí
na terénní sociální služby ve výši 2 215 584 Kč).

Plán na rok 2020

V roce 2020 bude na Znojemsku působit 18 poskytovatelů sociálních služeb, zajišťující služby odborného
sociálního poradenství, sociální péče a sociální prevence.
Usilováno bude o zařazení sociálních služeb Charitní poradna při DCHB Oblastní charita Znojmo, domov pro
seniory a domov se zvláštním režimem SeniorCentra Senecura do Sítě sociálních služeb ORP Znojmo pro rok
2021 a následně tak sítě sociálních služeb JMK pro rok 2021.
Předpokládané finanční náklady v roce 2020: celkové maximální náklady na sociální služby zařazené v Síti
sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2020 (včetně příspěvkových organizací JMK) se předpokládají ve výši
470 340 360 Kč.
Příspěvek města Znojma za ORP Znojmo pro rok 2020 se předpokládá 21 274 604 Kč dle schválené sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2020 (v částce je zahrnut také příspěvek obcí na terénní sociální služby
ve výši 2 712 756 Kč).

Stav v roce 2021

V roce 2021 a v navazujícím období bude prioritou udržet stávající systém sociálních služeb tak, aby reagoval
na aktuální potřeby a poptávku obyvatel ORP Znojmo. Zajistit finanční podporu sociálním službám zařazeným
do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo.
Předpokládané finanční náklady v roce 2021:
pro rok 2021 nelze určit předpokládané finanční náklady na sociální služby z důvodu chystané novelizace
Zákona o sociálních službách, zpracování nových Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje od roku 2021 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a z důvodu přípravy nového
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021 – 2023.
Příspěvek ORP Znojmo na sociální služby, které by měly být zařazeny v síti ORP Znojmo pro rok 2021 dle
aktuálně platných pravidel pro rok 2019 a 2020 by činil: 23 500 000 Kč (částka zahrnuje také příspěvek obcí
na terénní sociální služby) - částka se bude odvíjet od rozpočtových možností města Znojma a obcí.
Náklady na návazné projekty a služby (hospic, ADRA, RPMZ, RTP) v roce 2021 přibližně: 1 050 000 Kč (dle
získaných dotací z jiných zdrojů).
V roce 2022 a v navazujícím období bude prioritou udržet stávající systém sociálních služeb tak, aby reagoval
na aktuální potřeby a poptávku obyvatel ORP Znojmo.
Zajistit finanční podporu sociálním službám zařazeným do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo dle aktuálních
finančních možností města Znojma a dle aktuálně připravovaného rozpočtu pro daný rok.

Rok 2022

Finanční náklady na sociální služby budou vycházet z aktuálně platných pravidel JMK a legislativních změn
ze strany MPSV ČR.
Příspěvek města Znojma (ORP Znojmo) na sociální služby zařazené v síti ORP Znojmo dle aktuálně platných
pravidel pro rok 2019 a 2020 by činil2:
Rok 2022: 24 000 000 Kč (částka zahrnuje také příspěvek obcí na terénní sociální služby) – částka se bude
odvíjet od rozpočtových možností města Znojma a obcí.
Náklady na návazné projekty a služby (hospic, ADRA, RPMZ, RTP) v roce 2022: přibližně 1 050 000 Kč (dle
získaných dotací z jiných zdrojů).
Existující systém sociálních služeb reagující na potřeby území a reflektující požadavky Zákona o sociálních
službách. Příspěvek města Znojma na sociální služby se bude odvíjet z legislativních požadavků a z finančních
možností města Znojma dle aktuálně připravovaného rozpočtu pro daný rok.

Cílový stav rok
20233

Příspěvek města Znojma (ORP Znojmo) na sociální služby zařazené v síti ORP Znojmo dle aktuálně platných
pravidel pro rok 2019 a 2020 by činil4:
Rok 2023: 25 000 000 Kč (částka zahrnuje také příspěvek obcí na terénní sociální služby) - částka se bude
odvíjet od rozpočtových možností města Znojma a obcí.
Náklady na návazné projekty a služby (hospic, ADRA, RPMZ, RTP) v roce 2023: přibližně 1 050 000 Kč (dle
získaných dotací z jiných zdrojů).

2
Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky. Pravidla řízení o stanovení
a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
3 Jedná se o ideální stav, které ho by bylo možné dosáhnout v případě zajištění dostatečných finančních prostředků jak ze
strany města Znojma, ta ze strany státu a JMK.
4
Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí. K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky. Pravidla řízení o stanovení a přiznání
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Realizátor
a partneři

Poskytovatelé sociálních služeb působící v ORP Znojmo
Město Znojmo

Předpokládané
zdroje
financování

Financování dle platné legislativy, dle rozpočtu města Znojma
MPSV, JMK, Město Znojmo, obce v ORP Znojmo, dary, vlastní zdroje, EU, RVKPP

Rizika realizace
opatření

- nedostatečné finanční prostředky v rozpočtu města Znojmo v jednotlivých letech
- nedostatečné finanční prostředky v rozpočtech obcí v jednotlivých letech
- legislativní změny
- změna Pravidel JMK
- nerealizace služeb z důvodu nenalezení vhodného realizátora, nedostatečných personálních kapacit
- nenalezení vhodných objektů pro realizaci služeb
- nezařazení sociálních služeb do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- nezařazení sociálních služeb do Sítě sociálních služeb v JMK

Opatření A.2.

Podpora nezbytných subjektů usilujících o zařazení do sítě sociálních služeb JMK

A.2.1.

DCHB – Oblastní charita Znojmo - Charitní poradna Znojmo

Z jednání pracovních skupin vyplynula potřeba obnovení a znovuzařazení služby do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a zajistit
odborné sociální poradenství, bezplatné právní a dluhové poradenství pro všechny cílové skupiny osob. Od roku 2016 je služba
Charitní poradna Znojmo vyřazena ze Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo. Na základě vyřazení musela služba z finančních důvodů provoz omezit a snížit úvazek přímé péče z 1,0 na 0,1 úvazku. Byla ukončena spolupráce s právníkem hrazeného ze zdrojů
organizace. Charitní poradna Znojmo poskytuje základní dluhové poradenství pro širokou oblast osob (osoby bez domova, rodiny
s dětma, senioři, osoby v krizi). Nejbližší dluhové poradny jsou dostupné v Brně, čímž se pro některé specifické skupiny klientů
stávají tyto služby nedostupnými. Poptávka po službě je stále velká, žadatelé o službu přicházejí z různých organizací včetně ÚP
Znojmo, MěÚ Znojmo. Služba není schopna kapacitně uspokojit všechny zájemce o službu. V rámci dluhového poradenství služba
pomáhá se sestavením rodinného rozpočtu, s vyjednáváním s věřiteli, se sepisováním žádostí o odklad splátek, sjednání splátkového kalendáře, informujeme o průběhu exekuce, informuje o možnosti oddlužení.
Poskytováno je poradenství v rodinných a mezilidských vztazích, hledání vhodného bydlení či zaměstnání a poskytuje poradenství
v oblastech sociálního zabezpečení a sociálních dávek.
Stávající stav v roce
2019

Charitní poradna Znojmo poskytuje odborné sociální poradenství, dluhové poradenství pro širokou oblast
osob (osoby bez domova, rodiny, senioři, osoby v krizi). V současné době není služba stále zařazena do Sítě
sociálních služeb v ORP Znojmo a nemůže být tak zařazena ani do sítě sociálních služeb v JMK.
V roce 2019 službu využilo 37 klientů. 85 zájemců o službu bylo z kapacitních důvodů odmítnuto, byly jim
poskytnuty informace o jiných typech služeb, na které se případně mohou obrátit o pomoc a poskytnuty
kontakty na tyto služby či organizace.
Kapacita: 35 / počet úvazků v PP: 0,1
Předpokládané finanční náklady na službu odborné sociální poradenství v roce 2019: 110 000 Kč5

Plán na rok 2020

V roce 2020 se předpokládá, že služba bude nadále vyřazena ze sítě sociálních služeb na území ORP Znojmo.
Z toho důvodu bude nadále provozována na 0,1 úvazku přímé péče.
Služba bude nadále nabízet konzultace v rámci základního právního a dluhového poradenství bez poskytnutí konzultace s právníkem.
Podání žádosti o znovuzařazení služby do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2021 a do Sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2021.
Kapacita: 40 / počet úvazků v PP: 0,1
Předpokládané finanční náklady na službu odborné sociální poradenství v roce 2020: 112 000 Kč

finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve znění dodatku č. 5
schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
5 Údaje sdělené ze strany organizace – jedná se o náklady na danou sociální službu (ne o příspěvek města Znojma)
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Stav v roce 2021

Zařazení služby Charitní poradna Znojmo do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a do Sítě sociálních služeb JMK s úvazkem v přímé péči 1,0.
Služba bude nabízet konzultace v rámci základního právního a dluhového poradenství včetně poskytnutí
bezplatné konzultace s právníkem.
Osobní konzultace s právníkem budou probíhat jednou až dvakrát do měsíce, dle zájmu a emailové konzultace bez omezení.
Charitní poradna bude od roku 2021 poskytovat odborné poradenství rodinným příslušníkům a blízkým
hospicových pacientů. Pečujícím rodinám služba bude nabízet poradenství v oblastech: dávky poskytované státem, informace o možnosti zajištění kompenzačních pomůcek, informace o dostupných službách
a zprostředkování další dostupné služby (duchovní péče, psychosociální), plánování kroků péče o nevyléčitelně nemocného člověka, pomoc a podpora v době úmrtí a po něm, psychosociální pomoc a podpora
při zajištění péče i při vyrovnání se se ztrátou blízkého člověka.
Kapacita: 1 osoba – okamžitá kapacita / počet úvazků v PP: 1,0

Rok 2022

Služba zařazená do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK.
Poskytování odborného sociálního poradenství při úvazku 1,0 v PP.
Finanční náklady na sociální službu budou vycházet z aktuálně platných pravidel JMK a legislativních změn
ze strany MPSV ČR.

Cílový stav rok
2023

DCHB - Oblastní charita Znojmo – Charitní poradna Znojmo
Počet úvazků v přímé péči: 1,0
Celkový rozvoj o: + 0,9 úvazky v PP

Realizátor
a partneři

DCHB - Oblastní charita Znojmo – Charitní poradna Znojmo

Předpokládané
zdroje financování 6

Financování dle platné legislativy.
Zdroje: MPSV, JMK, město Znojmo, vlastní zdroje
Finanční podpora na jeden úvazek přímé péče u služby odborné sociální poradenství dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 činí 44 000 Kč.7
Předpokládané náklady na službu odborné sociální poradenství dle těchto pravidel:
Náklady na sociální službu na 1,0 úvazku v přímé péči: 686 400 Kč

Rizika realizace
opatření

- nezískání finančních prostředků ze strany města Znojma, JMK
- nezařazení do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- nezařazení do sítě sociálních služeb v JMK

Opatření A.2.

Podpora nezbytných subjektů usilujících o zařazení do sítě sociálních služeb JMK

A.2.2.

Senecura SeniorCentrum v Šanov – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

Služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem byly v síti sociálních služeb do roku 2018. Od roku 2019 byly tyto služby
ze sítě v ORP Znojmo a JMK vyřazeny, a proto organizace nezískává dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb.
Potřeba těchto služeb v ORP Znojmo je však aktuální z důvodu nedostatečných kapacit pro seniory z pohledu stárnutí populace.
Nedostatečné jsou také kapacity pro seniory se specifickou péčí, s psychiatrickými diagnózami, nepřizpůsobivé a seniory závislé
na návykových látkách.
Dané služby budou do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo zařazeny pouze v případě, že nebude požadována spoluúčast na jejich
financování ze strany města Znojma a obcí v ORP Znojmo.
Bude podpořeno zařazení organizace do Sítě sociálních služeb JMK, a to z důvodu, že služba je využívána také občany ze všech
ORP v JMK a tudíž kapacitně plní stejnou roli jako ostatní příspěvkové organizace kraje poskytující pobytové sociální služby.

6 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
7 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Stávající stav
v roce 2019

Poskytování pobytové sociální služby DS a DZR Senecura SeniorCentra v Šanově bez finanční podpory ORP
a kraje.
Kapacita: 120, z toho 84 DZR, 36 DS
Počet úvazků v PP: 37,5, z toho přepočtený úvazek: 26,25 DZR, 11,25 DS
Předpokládané finanční náklady v roce 2019: 48 936 557 Kč

Plán na rok 2020

Poskytování pobytové sociální služby DS a DZR Senecura SeniorCentra v Šanově bez finanční podpory ORP
a kraje.
Podání žádosti o znovuzařazení pobytových sociálních služeb do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro
rok 2021 a do Sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2021.
Bez finanční spoluúčasti města Znojma.
Kapacita: 120, z toho 84 DZR, 36 DS
Počet úvazků v PP: 37,5, z toho přepočtený úvazek: 26,25 DZR, 11,25 DS
Finanční náklady v roce 2020: 54 150 198 Kč

Stav v roce 2021

Znovuzařazení pobytové sociální služby DS a DZR Senecura SeniorCentra v Šanově do Sítě sociálních služeb
JMK, bez finanční podpory ORP Znojmo.
Tato pobytová služba již byla zařazena v síti JMK v roce 2018
Kapacita:120, z toho 84 DZR, 36 DS
Počet úvazků v PP: 37,5, z toho přepočtený úvazek: 26,25 DZR, 11,25 DS
Předpokládané finanční náklady na sociální služby v roce 2021: 56 857 708 Kč

Rok 2022

Zařazení služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem do sítě sociálních služeb JMK a v ORP
Znojmo.
Bez finanční spoluúčasti města Znojma.
Poskytování těchto služeb při celkové kapacitě 120 lůžek.
Finanční náklady na sociální služby budou vycházet z aktuálně platných pravidel JMK a legislativních změn
ze strany MPSV ČR.

Cílový stav rok
2023

Služby zařazené v síti sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK.
Bez finanční spoluúčasti města Znojma.
SeneCura SeniorCentrum Šanov
Kapacita:120, z toho 84 DZR, 36 DS
Počet úvazků v přímé péči: 37,5 z toho přepočtený úvazek: 26,25 DZR, 11,25 DS

Realizátor
a partneři

SeneCura SeniorCentrum Šanov

Předpokládané
zdroje
financování

Financování dle platné legislativy.
Vlastní zdroje, MPSV prostřednictvím JMK

Rizika realizace
opatření

- nezařazení do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- nezařazení do sítě sociálních služeb v JMK

Opatření A.3.

Podpora zřízení chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním

V současné době probíhá reforma psychiatrické péče, která má za cíl propouštět osoby s chronickým duševním onemocněním
(DO) z psychiatrických nemocnic a integrovat je zpátky do společnosti. Z ORP Znojmo je v Psychiatrické nemocnici (PN) Brno
dlouhodobě hospitalizováno 25 lidí a z ORP Moravský Krumlov 1 pacient se závažným duševním onemocněním.
Ze studie Sčítání osob bez domova v České republice 2019 vyplývá, že v ČR se nachází 23 830 osob bez domova. Podle odhadů trpí
nějakou duševní nemocí až polovina lidí na ulici. Asi 1/3 klientů Azylového domu ve Znojmě na Přímětické ulici tvoří lidi s duševním
onemocněním. Služba azylového domu není na tyto klienty personálně připravena, vlivem konfliktních situací s dalšími uživateli
se často i dekompenzuje jejich zdravotní stav.
Stávající stav
v roce 2019
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V ORP Znojmo není zajištěna služba, která by poskytovala chráněné bydlení pro osoby s DO. Klienti žijí buď
v nevyhovujících podmínkách, nebo dochází k jejich časté hospitalizaci, či jsou dlouhodobě hospitalizování
v PN, případně se ocitají na ubytovnách, v azylovém domě nebo na ulici. Za současných podmínek v ORP
Znojmo je pro tyto klienty velmi těžké se integrovat a zotavit, protože bydlení je stavebním kamenem pro
další životní oblasti a zotavení z onemocnění.

Plán na rok 2020

Výběr vhodných prostor pro chráněné bydlení pro osoby s DO a zajištění jejich provozuschopnosti od roku
2021. Jednání se zástupci města Znojma o možnostech využití bytů v majetku města Znojma. Jednání se
zájemci o chráněné bydlení a podpora v jejich přirozeném prostředí, mapování potřeb. Jednání s PN Černovice Brno kvůli klientům dlouhodobě hospitalizovaným z ORP Znojmo, kteří budou propuštěni zpátky do
přirozeného prostředí a nemají zajištěné bydlení – vytipování klientů pro chráněné bydlení. Vše v režimu
stávající služby sociální rehabilitace – v tomto roce bez navýšení úvazků.
Žádost o zařazení do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a do Sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2021.

Stav v roce 2021

Materiální, technické a provozní zajištění provozu chráněného bydlení.
Dle počtu získaných bytů stěhování daného počtu klientů do těchto bytů.
Poskytování přímé péče klientům s DO v chráněném bydlení.
Spolupráce s návaznými službami na podpoře klientů v chráněném bydlení.
Chráněné bydlení:
Kapacita: do 10 klientů / počet úvazků v PP: 3,0 plné úvazky

Rok 2022

Služba je zařazená do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK.
Poskytování sociální služby v maximální kapacitě 10 klientů při úvazku 3,0 v PP.
Finanční náklady na sociální službu budou vycházet z aktuálně platných pravidel JMK a legislativních změn
ze strany MPSV ČR.

Cílový stav rok
2023

Práh jižní Morava, z.ú. – chráněné bydlení
Počet úvazků v přímé péči: 3,0
Celkový rozvoj o: + 3,0 úvazky v přímé péči

Realizátor
a partneři

Práh jižní Morava, z.ú.

Předpokládané
zdroje
financování 8

Financování dle platné legislativy, MPSV - JMK, město Znojmo.
Finanční podpora na jedno lůžko u služby chráněné bydlení je 2 500 Kč dle Pravidel financování JMK pro rok
2019 a 2020.9
Předpokládané celkové náklady na službu chráněného bydlení dle těchto pravidel:
náklady na 10 lůžek: 9 125 000 Kč

Rizika realizace
opatření

- nezískání bytů pro poskytování služby
- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezařazení do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- nezařazení do sítě sociálních služeb v JMK

Opatření A.4.

Udržení, rozvoj procesu KPSS a růst vzájemné spolupráce s obcemi v ORP Znojmo

Proces plánování sociálních služeb je na Znojemsku realizován od roku 2004, kdy dochází k rozvíjení oblasti sociálních služeb
a prohlubování vzájemné spolupráce mezi organizacemi. Občané participují na přípravě jednotlivých komunitních plánů sociálních
služeb svými podněty, připomínkami, potřebami a zapojením se do realizovaných výzkumů. Cílem toho opatření je zachovat plánovací proces, dále ho rozvíjet a zaměřit se na větší participaci občanů, představitelů města Znojma a obcí ORP Znojmo do řešení
oblasti sociálních služeb. Prioritou je udržet nastavený systém financování sociálních služeb jak ze strany města Znojma, tak ze
strany obcí ORP Znojmo, které jsou zapojeny do solidárního systému spolufinancování sociálních služeb působících v ORP Znojmo.
Stávající stav v roce
2019

Fungující proces plánování sociálních služeb, nastavená organizační struktura, setkávání pracovních skupin,
zapojení organizací, vzájemná spolupráce mezi organizacemi, fungující sociální služby pro širokou škálu
cílových skupin.
Spolupráce s JMK při plánování a síťování sociálních služeb.
Realizace informačních akcí: Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny, Týden sociálních služeb
v ČR, akce v rámci RPMZ.
Spolupráce s RPMZ.
Každoroční vypisování dotačních programů na sociální oblast a zapojení obcí do solidárního systému
spolufinancování sociálních služeb.
Vypsání dotačního programu na sociální služby pro rok 2020 - alokace cca 22 mil. Kč.
Zapojení obcí v ORP Znojmo do spolufinancování terénních sociálních služeb v roce 2020. Sestavení sítě
sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2020.

8 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
9 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Plán na rok 2020

Zachování realizace plánování sociálních služeb včetně pozice koordinátora KPSS na 1,0 úvazku. Zajištění
fungování a činnost organizační struktury při KPSS. Zapojit ke spolupráci představitele města Znojma – zastupitele, radní, komise apod. Realizace setkání se starosty obcí k problematice sociálních služeb.
Podpora nových potřebných subjektů usilujících o zařazení do sítě.
Prohlubování vzájemné spolupráce mezi organizacemi a sociálními službami.
Realizace informačních a propagačních aktivit – Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny, Týden
sociálních služeb – 80 000 Kč.
Aktualizace webového portálu www.socialnisluzby-znojemsko.cz – 20 000 Kč
Zpracování sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2021.
Spolupráce s JMK při KPSS a nastavování sítě sociálních služeb JMK.
Zajistit spolufinancování ze strany obcí v rámci solidárního systému na rok 2021.
Vypsání dotačního programu na sociální služby pro rok 2021 – alokace cca 23 mil. Kč dle nastaveného
rozpočtu města Znojma a jeho možností.

Plánovaný stav
v roce 2021 -2023

Fungující proces KPSS s pozicí koordinátora na 1,0 úvazku, včetně organizační struktur KPSS. Více zainteresovaní představitelé města Znojma do řešení problematiky sociálních služeb. Vzájemná spolupráce
mezi organizacemi. Zajištění pravidelného setkávání v rámci procesu KPSS v rámci nastavené organizační
struktury či nově identifikovaných oblastí potřeb.
Do budoucna se zaměříme na řešení nepříznivých situací napříč cílovými skupinami tak, aby byly řešeny
životní situace klientů služeb (i potenciálních) komplexně. Snaha bude o netříštění plánování dle jednotlivých cílových skupin, ale dle identifikovaných potřeb.
Fungující síť sociálních služeb reagující na potřeby občanů a ORP Znojmo.
Zajištěné financování sociálních služeb ze strany města Znojma a obcí ORP Znojmo. Podpora nových potřebných subjektů usilujících o zařazení do sítě.
Realizace informačních aktivit – Den sociálních služeb, Týden sociálních služeb, přenos informací směrem
ke starostům obcí ORP Znojmo – 80 000 Kč.
Aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb, letáků apod. – 150 000 Kč.
Zpracování Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2022 a 2023.
Spolupráce s JMK při KPSS a nastavování sítě sociálních služeb JMK pro rok 2022 a 2023. Vypsání dotačního programu na sociální služby pro rok 2022 – alokace cca 24 mil. Kč dle nastaveného rozpočtu města
Znojma a jeho možností a dle schválené sítě sociálních služeb.

Stav rok 2023

Fungující proces KPSS a systém financování sociálních služeb dle roku 2022.
Vypsání dotačního programu na sociální služby pro rok 2023 – alokace cca 25 mil. Kč dle nastaveného
rozpočtu města Znojma a jeho možností a dle schválené sítě sociálních služeb.
Příprava navazujícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska.

Realizátor
a partneři

Město Znojmo
Poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládané
zdroje financování

Město Znojmo

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- legislativní změny
- nezájem o realizaci procesu KPSS

Priorita B

Podpora návazných projektů

Potřeby obyvatel města Znojma a obcí v ORP Znojmo nejsou řešeny pouze prostřednictvím registrovaných sociálních služeb, ale
také formou jiných organizací, které s cílovými skupinami pracují a pomáhají jim ve specifických oblastech, které není možné obsáhnout v rámci sociálních služeb. Prioritou je podporovat tyto navazující služby a projekty tak, aby doplňovaly systém sociálních
služeb.
Opatření B.1.

Realizace dobrovolnictví ve městě Znojmě

Postupný a trvale udržitelný rozvoj dobrovolnictví u seniorů, osob se zdravotním postižením, osob s chronickým duševním onemocněním, osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách a osob s mentálním postižením.
Stávající stav v roce
2019
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Propagace DC ADRA Znojmo, komunikace s veřejností, získávání nových dobrovolníků, 3x za rok skupinové
školení a podle potřeby i individuální školení pro nové zájemce. Dobrovolníci docházejí zpravidla 1x týdně
na 1-2h do zařízení. Komunikace koordinátora s dobrovolníky, pravidelné supervize k podpoře a vzdělávání
dobrovolníků
Počet uživatelů: 250
Předpokládané finanční náklady v roce 2019: 521 500,- Kč

Plán na rok 2020

Propagace DC ADRA Znojmo, komunikace s veřejností, získávání nových dobrovolníků, 2x za rok skupinové školení a podle potřeby individuální pro nové zájemce, dobrovolníci docházejí zpravidla 1x týdně na
1-2h do zařízení, komunikace koordinátora s dobrovolníky, pravidelné supervize k podpoře a vzdělávání
dobrovolníků.
Počet uživatelů: 270
Předpokládané finanční náklady na projekt v roce 2020: 595 050,- Kč

Stav v roce 2021

Propagace DC ADRA Znojmo, komunikace s veřejností, získávání nových dobrovolníků, 2x za rok skupinové školení a podle potřeby individuální pro nové zájemce, dobrovolníci docházejí zpravidla 1x týdně na
1-2h do zařízení, komunikace koordinátora s dobrovolníky, pravidelné supervize k podpoře a vzdělávání
dobrovolníků
Počet uživatelů: 280
Předpokládané finanční náklady na projekt v roce 2021: 620 000 Kč

Rok 2022

Poskytování služeb DC ADRA v nastavené kvalitě a kapacitě dle aktuální potřeby a možností DC ADRA.
Finanční náklady budou vyčísleny dle stavu v roce 2021.

Cílový stav rok
2023

Propagace DC ADRA Znojmo, komunikace s veřejností, získávání nových dobrovolníků, 2x za rok skupinové školení a podle potřeby individuální pro nové zájemce, dobrovolníci docházejí zpravidla 1x týdně na
1-2h do zařízení, komunikace koordinátora s dobrovolníky, pravidelné supervize k podpoře a vzdělávání
dobrovolníků.
Počet uživatelů: 300
Předpokládané finanční náklady projektu v roce 2023: 635 000 Kč

Realizátor
a partneři

Předpokládané
zdroje financování

Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA
Partneři:
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Domov pro seniory Jevišovice, p. o.
Domov pro seniory Plaveč, p. o.
Domov důchodců Božice, p. o.
Zámek Břežany, p. o.
Emin zámek, p. o.
Nemocnice Znojmo, p. o
Město Znojmo, MVČR, MZČR, MPSV, nadace, sponzoři, individuální dárci
Město Znojmo: cca 100 000 Kč / rok

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z ostatních zdrojů
- nezájem dobrovolníků

Opatření B.2.

Podpora domácích/neformálních pečovatelů

21,5 % osob jakýmkoliv způsobem alespoň občas pomáhá někomu blízkému (tzn. má s péčí alespoň minimální zkušenost). V minulosti bylo zapojeno do péče 32 % dospělé populace (2,6 mil. osob). Celkově má zkušenost s péčí (pečují v současnosti + pečovali
v minulosti) 45 % dospělé populace (3,9 mil. osob). Podpora pečujících je pojímána často přes podporu služeb pro opečovávaného,
ale už méně se zaměřuje vyloženě na pečující – může vést k redukci pečujících na pouhé poskytovatele péče, bez vlastních potřeb.
Bohužel sledujeme negativní dopady pečovatelského závazku na pečující - zhoršení zdravotního stavu pečujícího (psychické vyčerpání, zhoršení tělesného zdraví), omezení ekonomické aktivity a zhoršení finanční situace, utlumení společenského života (omezení
či zhoršení vztahů s rodinou a přáteli, sociální izolovanost a samota), potlačení osobního života (ztráta volného času a omezení
vlastních koníčků). Péče je životní událost, která ekonomicky i sociálně ohrožuje existenci pečujících, současně této situaci nejsou
schopni vlastními silami předcházet, ani jí bez podpory a pomoci čelit. Péče o blízkého tak naplňuje parametry nepříznivé sociální
události a kvalifikuje pečující osoby jako skupinu ohroženou sociálním vyloučením. Snahou je zaměřit se na tuto cílovou skupinu
a pomoci ji v situacích, které mohou být pro tyto osoby kritické.

37

Stávající stav v roce
2019

V současné době neexistují aktivity, organizace a spolky ve městě Znojmě, které by se zaměřovaly na práci
s cílovou skupinou osob pečujících.
Zcela chybí:
- pomoc v období po propuštění blízkého z nemocnice, podpora a pomoc během již probíhající krátkodobé
či dlouhodobé péče,
- informační a praktická pomoc v oblasti podpůrných mechanismů ze strany státu pro péči v domácnosti –
informace o příspěvcích, kompenzačních pomůckách, sociálních a zdravotních službách,
- předávání praktických dovedností pro usnadnění péče - ošetřování, polohování, rehabilitace, používání
kompenzačních pomůcek apod.
- setkávání s odborníky jako podpora fyzických a psychických sil pečujícího,
- zajištění podpory v domácím prostředí.
V současnosti organizace Práh jižní Morava,z.ú., v rámci poskytování služby sociální rehabilitace pro osoby
s duševním onemocněním poskytuje podporu pečujícím osobám o osoby s duševním onemocněním.

Plán na rok 2020

Mapování potřeb pečujících, zahrnutí cílové skupiny pečujících do koncepčních dokumentů a KPSS, podpora cílové skupiny v rámci sociální práce a sociálních, zdravotních a dalších služeb, zvyšování informovanosti
a osvěty, rozvoj podpory ze strany občanské společnosti.
Zapojení organizaci poskytující sociální služby do rozvoje služeb zaměřených na podporu pečujících osob.
Uskutečnění alespoň 2 přednáškových akcí zaměřených na praktické ukázky péči v domácnosti a na možnosti pomoci, které mohou pečující osoby využít. Hledání navazujících organizací, které by doprovodné
služby pro pečující zajišťovaly.

Stav v roce 2021

Zvýšit podporu neformálních pečujících a zlepšit podmínky pro výkon neformální péče. Vytvořit příručku
pro pečující (s užitečnými kontakty pro lepší orientaci pečujících osob). Ustanovení týmu pečujících – pravidelná setkávání, vzdělávání pečujících osob – zaměřené na edukaci v oblasti péče o osobu blízkou (se
specifikami jednotlivých cílových skupin), prevence syndromu vyhoření, duševní hygieny atp. Zahrnutí
pečujících do KPSS, pečující by měli mít stálé zastoupení v pracovních skupinách, forma a podmínky účasti
by měly reflektovat specifika pečujících – můžeme tím dát šanci vzniku svépomocným skupinám v rámci
jednotlivých pracovních skupin. Zajištění odborného poradenství v rámci jednotlivých služeb (psycholog).

Rok 2022

Existence aktivit podporujících neformální pečovatele.
Stanovená zodpovědná osoba, která se bude danou problematikou zabývat.

Cílový stav rok
2023

Fungující služby pro pečující osoby.

Realizátor
a partneři

Město Znojmo, odbor sociální KPSS
Organizace poskytující sociální služby

Předpokládané
zdroje financování

Město Znojmo
Vlastní zdroje organizací, pečujících osob

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezájem pečujících osob
- nezájem organizací

Opatření B.3.

Podpora existence terénní hospicové péče

Domácí hospic Znojmo je zajišťován multidisciplinárním týmem odborníků, který nabízí specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, kteří o ně doma celodenně pečují. Poskytují rodině podporu tak, aby člověk v posledním období
života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení. Služba plní přání klientů a umožňuje jim v posledním období
života prožít co nejvíce chvil se svými blízkými v jejich domově.
Služba je poskytována odbornými lékaři, kteří zajišťují odbornou péči v domácím prostředí pacienta. Paliativní péče je zaměřená
na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých. Tým zdravotních sester, které jsou speciálně vzdělávány v oblasti práce s pacienty na konci života společně s psychologem,
duchovním, sociálním pracovníkem a Charitní pečovatelskou službou poskytují pomoc dle přání a potřeb klientů a jejich rodin.
Stávající stav v roce
2019
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Domácí hospic ZNOJMO poskytuje své služby ve znojemském regionu klientům, v posledním období života.
Služba je poskytována odborným a vyškoleným personálem složeným z odborných lékařů, zdravotních
sester, psychologa, duchovního sociálního pracovníka a pracovníků pečovatelské služby. Domácí hospic
ZNOJMO poskytuje podporu nejen klientům, ale i jejich rodinným příslušníkům a pečujícím osobám.
Počet klientů: cca 95 klientů
Předpokládané finanční náklady v roce 2019: 5 050 000 Kč

Plán na rok 2020

- Společná duchovní setkání
- Odborné sociální poradenství (V rámci propojení priority Podpora návazných projektů a opatření Podpora
existence terénní hospicové péče bude Charitní poradna od roku 2021 poskytovat odborné poradenství rodinným příslušníkům a blízkým hospicových pacientů. Pečujícím rodinám služba bude nabízet
poradenství v oblastech: dávky poskytované státem, informace o možnosti zajištění kompenzačních
pomůcek, informace o dostupných službách a zprostředkování další dostupné služby (duchovní péče,
psychosociální), plánování kroků péče o nevyléčitelně nemocného člověka, pomoc a podpora v době úmrtí
a po něm, psychosociální pomoc a podpora při zajištění péče i při vyrovnání se se ztrátou blízkého člověka.
- Individuální podpora duchovního
- Individuální podpora psychologa
- Individuální podpora pečovatelů - pečujícím osobám
- Individuální podpora pečovatelů - rodinným příslušníkům
- Individuální podpora pečovatelů - v rámci spolupráce Charitní pečovatelské služby Znojmo
Počet klientů: 150 klientů
Předpokládané finanční náklady na službu v roce 2020: 6 292 000,-

Stav v roce 2021

Pokračování v poskytování služeb dle roku 2020.
Počet klientů: 180 klientů
Předpokládané finanční náklady na službu v roce 2021: 7 295 000,-

Rok 2022

Poskytování služby Domácí Hospic Znojmo dle zájmu a potřeb.
Předpokládané finanční náklady se budou odvíjet od roku 2021 a aktuální kapacity.

Cílový stav rok
2023

Zajištění poskytování služby Domácí Hospic Znojmo
Počet uživatelů: 180 – 200
Předpokládané finanční náklady na službu v roce 2021: 7 295 000,-

Realizátor
a partneři
Předpokládané
zdroje financování

Rizika realizace
opatření

DCHB – Oblastní charita Znojmo – Domácí Hospic Znojmo
JMK, obce, uživatelé, dary
Město Znojmo: 300 000 Kč / rok
- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezájem o využití služby
- legislativní požadavky
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SENIOŘI
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY „SENIOŘI“
Česká republika se stejně jako některé další evropské státy
potýká s demografickým stárnutím obyvatelstva. V roce 2018
tvořila předproduktivní složka populace (0–14 let) 15,9 % všech
obyvatel, produktivní složka (15–64 let) 64,5 % a poproduktivní
(65 a více let) 19,6 %. Podle prognózy populačního vývoje bude
obyvatelstvo stárnout, především shora věkové struktury, tzn.,
že bude přibývat osob ve vyšším věku a podíl produktivní složky
se sníží. Index stáří (počet obyvatel ve věku 60+ na 100 dětí ve
věku 0-14 let) se v ORP Znojmo zvýšil ze 110,9 v roce 2014 na
120,9 v roce 2018.
Stárnutí populace zvyšuje tlak jak na sociální, tak na zdravotní
péči, která se stává stále více nákladnou. Zdravotní péče musí být
dostupná pro stále více osob a její kvalita nesmí přestat růst. Zesilován je tlak na kapacitu volných míst. Protože se zvyšujícím se
počtem osob, které mají s rostoucím věkem stále větší zdravotní
problémy, musí růst i počet lůžek a volných míst, aby seniorům
odpovídající péče mohla být přístupná. S tím souvisí také potřebnost sociálních a sociálně - zdravotních služeb.
Růst seniorů vyššího věku klade nároky na rozvoj sociálních
služeb terénních, ambulantních, ale také pobytových. Problém
vstupuje také do oblasti zdravotnictví, kde chybějí kapacity
služeb sociálně – zdravotnického charakteru, kde je o člověka
postaráno bez nutnosti stěhování v rámci různých služeb.
V ORP Znojmo vyvstala potřeba rozvoje terénních sociálních služeb se zajištěním jejich dostupnosti v odlehlých částech regionu.
Nutné je zabývat se otázkou kapacit odlehčovacích služeb, které
umožní seniorům setrvávat v přirozeném domácím prostředí
díky tomu, že je pečujícím osobám zajištěna podpora v krizových
situacích. Pro seniory, kteří potřebují zvýšenou péči a pečující se
již o seniora nejsou schopni postarat vlastními silami s doprovodnou terénní či ambulantní službou přichází služby pobytové,
jejichž kapacity jsou v současné době v ORP Znojmo naplněny.
Pracovní skupina se v rámci komunitního plánování sociálních
služeb zaměřila na skupinu senioři, která se z důvodu věku ocitla v situaci, kdy potřebuje podporu a pomoc prostřednictvím
sociálních služeb.
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SWOT ANALÝZA – „SENIOŘI“
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hodně kulturních akcí pro seniory
kvalitní stravování v domovech pro seniory
rozšíření provozních hodin pečovatelské služby na Znojemsku
existující pobytové sociální služby pro seniory
nabídka terénních sociálních služeb
vzájemná spolupráce sociálních služeb
stanovené priority pro cílovou skupinu „Senioři“
dodržování a hodnocení priorit
pružné reagování služeb na potřeby klientů
aktivity klientů a jejich rodin
podpora mezigeneračních vztahů
stabilní síť sociálních služeb na Znojemsku
zájem uživatelů o sociální služby
odbornost pracovníků
rozmanitost služeb
spolupracující rodiny (zapojení rodin do péče)
informovanost (dobrá dostupnost)
využívání kompenzačních pomůcek

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb
chybějící sociální lůžka v Nemocnici Znojmo, p.o.
nedostatek dobrovolníků
špatná spolupráce s rodinami
dostupnost terénních služeb v obcích ve větší vzdálenosti
od Znojma
nedostatek pobytových zařízení pro osobys psychiatrickými
diagnózami
nevyhovující materiálně technická základna sociálních
služeb pro seniory Znojemska
nedostatečná personální kapacita terénních a pobytových
služeb
nedostatek kvalifikovaného a angažovaného personálu,
fluktuace pracovníků v sociálních službách
nemožnost navýšit pracovníky ve službách – přitom navýšena míra podpory pro uživatele
omezené kapacity stávajících sociálních služeb pro osoby
s psychiatrickou diagnózou
nemožnost pružně reagovat na aktuální situaci
možné častější zdravotní problémy, zhoršená mobilita
cílové skupiny
potřeba více času k sebeobsluze (úbytek schopností)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

větší rozvoj asistenčních, odlehčovacích a ambulantních
služeb
výstavba nového Domu s pečovatelskou službou v Blížkovicích
demografický vývoj a lokalita
zavedení nových sociálních služeb
rozšíření stávajících sociálních služeb
rozvoj terénních služeb
prohlubování spolupráce rodin
pomoc pečujícím osobám
zvýšit počet dobrovolníků – spolupráce a podpora dobrovolnického centra
nedostatečná kapacita pobytových služeb a domovů pro
nízkopříjmové seniory
materiálně technický standard
podpora trávení volného času u seniorů (věnuje se svým
koníčkům, rodině, aktivitám – pokud může)
podpora klubů pro seniory (příp. senior pointy)
využít volné kapacity u privátních registrovaných zařízení
působící v ORP

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stárnutí populace
ohrožení seniorů z malých obcí, z důvodu špatné dostupnosti sociálních služeb při absenci rodiny
žadatelé bez pečující osoby, kteří nemají nárok na příspěvek
na péči a mohli by zůstat v domácím prostředí s terénní
službou
senioři ohroženi chudobou
odliv zaměstnanců
nedostatek personálu – zdravotní sestry, pečovatelé, provozní zaměstnanci, sociální pracovníci
neustále měnící se potřeby v oblasti sociálních služeb pro
seniory
nedostatek bezbariérových bytů
materiálně technický standard
nedostačující kapacita pobytových služeb
snížená soběstačnost
nízký finanční příjem
nespolupracující rodiny
osamělost
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PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ZNOJEMSKU PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI
Organizace

sociální služba

Centrum sociálních služeb Znojmo,
příspěvková organizace

- pečovatelská služba
- odlehčovací služba
- centrum denních služeb
- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem

DCHB – Oblastní charita Znojmo

- pečovatelská služba
- osobní asistence

Domov Božice, p.o.

- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Hostim, p.o.

- domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Plaveč, p.o.

- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem

ORGANIZACE ZAPOJENÉ DO PLÁNOVACÍHO PROCESU ZA PRACOVNÍ SKUPINU SENIOŘI
Organizace

Název služby – sociální služba

Centrum sociálních služeb Znojmo,
příspěvková organizace

- pečovatelská služba
- odlehčovací služba
- centrum denních služeb
- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem

DCHB – Oblastní charita Znojmo

- pečovatelská služba
- osobní asistence
- domácí hospicová péče

Domov Božice, p.o.

- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Hostim, p.o.

- domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Plaveč, p.o.

- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s.

- dobrovolnický program u seniorů

Klub seniorů
Městský úřad Znojmo, odbor sociální

- oddělení sociální pomoci, prevence
- RSPMZ

Nemocnice Znojmo, p.o.
Senior point
SeneCura Seniorcentrum Šanov
Svaz tělesně postižených ČR, z.ú.
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- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem

SEZNAM PRIORIT A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY „SENIOŘI“ 2020 - 2023
Priorita 1	Zajištění a zkvalitňování nabídky pobytových služeb pro seniory
Opatření 1.1
Podpora a rozvoj služeb v návaznosti na reformu psychiatrické péče včetně navyšování
personálních kapacit
Opatření 1.2	Modernizace a humanizace pobytových
služeb včetně zvyšování personálu a kapacit

Priorita 2

Podpora možnosti setrvání seniorů v přirozeném prostředí prostřednictvím terénních a ambulantních služeb
Opatření 2.1	Zajištění dostatečných kapacit u terénních
služeb - pečovatelská služba
Opatření 2.2	Zajištění dostatečných kapacit ambulantních
služeb - centra denních služeb

PRIORITY A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY „SENIOŘI“
Priorita 1

Zajištění a zkvalitňování nabídky pobytových služeb pro seniory

Z hlediska stárnutí populace dochází k trvalému růstu počtu osob, které budou potřebovat péči jiné osoby. Zvyšuje se počet osob
s různým zdravotním postižením, s různými formami demence, řešena je oblast osob s psychiatrickými diagnózami a také senioři
nízkopříjmoví, kteří nemají nárok na důchod. Otázka potřebnosti a rozvoje pobytových služeb pro seniory a specifické cílové
skupiny seniorů je zásadní.
Opatření 1.1

Podpora a rozvoj služeb v návaznosti na reformu psychiatrické péče včetně navyšování personálních
kapacit

Cílem opatření je podporovat služby v naplňování legislativních povinností a přizpůsobování se potřebám ORP Znojmo v reakci na
zvyšující se poptávku po pobytových sociálních službách. Z důvodu reformy psychiatrické péče jsou na pobytové sociální služby
kladeny větší nároky z hlediska poskytování sociálních služeb širšímu okruhu občanů, mezi něž se řadí také osoby s psychiatrickou
diagnózou. K zajištění kvalitní péče i do budoucna je nutné řešit otázku personálních kapacit v pobytových sociálních službách.
Stávající stav
v roce 2019

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
V současné době má organizace 8 sociálních služeb. Každá služba si řeší své požadavky, dílčí oblasti a s tím
spojené tvoření dokumentů a metodik. Vhledem k velikosti organizace je dlouhodobě řešena potřeba metodika pro celou organizaci, který by zajistil sjednocení dokumentů a metodik.
Pro seniory jsou poskytovány pobytové služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby. V rámci těchto služeb se organizace potýká s nedostatkem personálu. Uživateli pobytových sociálních služeb jsou především osoby pobírající příspěvek na péči ve 3. a 4. stupni, tedy s vysokou mírou závislosti.
Kapacita: domov pro seniory 47/domov se zvláštním režimem 136/odlehčovací služba 5
Počet úvazků v PP: domov pro seniory 14,08/domov se zvláštním režimem 54,40/odlehčovací služba 5,5
Domov Božice, p.o.:
Přijímáni jsou klienti s různými formami duševního onemocnění, u kterých jsou kladeny větší nároky na péči.
Pro individuální péči o tyto klienty je zapotřebí navyšování pracovníků v přímé péči.
V současné době jsou přijímáni klienti ve 3 a 4 stupni příspěvku na péči, to znamená, že potřebují více hodin
přímé péče.
Kapacita: domov pro seniory 17/domov se zvláštním režimem 70
Počet úvazků v PP: domov pro seniory 6,2/domov se zvláštním režimem 27,8
Domov pro seniory Plaveč, p.o.:
Zařízení poskytuje 2 pobytové sociální služby - domov se zvláštním režimem, domov pro seniory. V souvislosti se zhoršujícím se stavem uživatelů sociálních služeb a s ohledem na potřeby cílové skupiny uživatelů,
je nutné zajistit odpovídající péči dostatečným počtem personálu. Od roku 2016 došlo k výrazné změně
v počtu uživatelů služeb ve 3. a 4. stupni příspěvku na péči. V roce 2016 bylo 83% uživatelů ve 3. a 4. stupni
příspěvku na péči a v roce 2019 se jedná o 94%. V roce 2019 bude podána žádost o navýšení počtu sedmi
pracovníků v sociálních službách.
Kapacita: domov pro seniory 12/domov se zvláštním režimem 61
Počet úvazků v PP stávající stav v roce 2019: domov pro seniory: 4,61/domov se zvláštním režimem: 24,23
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Plán na rok 2020

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Posilování personálu o pracovníky v sociálních službách a o psychiatrické zdravotní sestry. Postupné navyšování personálu - pracovníků v sociálních službách – přímá obslužná péče.
Pro rok 2020 o 4,0 úvazky v domově pro seniory a 0,5 úvazku v odlehčovací službě. Cílem je zřízení pozice
metodika. Příprava podkladů na pozici metodika.
Kapacita: domov pro seniory 47/domov se zvláštním režimem 136/odlehčovací služba 5
Počet úvazků v PP: domov pro seniory 18,12/domov se zvláštním režimem 54,40/ odlehčovací služba 6,0
Domov Božice, p.o.
Poskytování sociálních služeb dle stavu v roce 2019.
Kapacita: domov pro seniory 17 / domov se zvláštním režimem 70
Počet úvazků v PP: domov pro seniory 6,2 / domov se zvláštním režimem 27,8
Domov pro seniory Plaveč, p.o.:
Poskytování sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem dle stavu v roce 2019. Bude
posouzená podaná žádost o navýšení počtu pracovníků v sociálních službách v souvislosti se zhoršujícím se
stavem uživatelů sociálních služeb.
Kapacita: domov pro seniory 12 / domov se zvláštním režimem 61
Počet úvazků v PP stávající stav v roce 2020: domov pro seniory: 4,32/domov se zvláštním režimem: 24,20

Stav v roce 2021

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Přijetí metodika sociálních služeb pro celou organizaci. Nástup pracovníka do pozice metodika pro celou
organizaci. Navyšování úvazků ve 3 pobytových službách.
Kapacita: domov pro seniory 47 / domov se zvláštním režimem 136 / odlehčovací služba 5,0
Počet úvazků v PP: domov pro seniory 20,0 / domov se zvláštním režimem 57 / odlehčovací služba 7,0
Domov Božice, p.o.
Navýšení personálu o 3 pracovníky v přímé péči tak, aby na každém oddělení domova byl dostatek personálu
na kvalitní poskytování péče pro klienty, kteří potřebují více dohledu, více individuálního přístupu a více
úkonů pro jejich pokrytí potřeb.
Kapacita: domov pro seniory 17 / domov se zvláštním režimem 70
Počet úvazků v PP: domov pro seniory 7 / domov se zvláštním režimem 30
Domov pro seniory Plaveč, p.o.:
V případě schválení podané žádosti dojde k navýšení počtu pracovníků v sociálních službách s cílem zajištění
kvalitní péče odpovídajícím počtem personálu v souvislosti se zhoršujícím se stavem uživatelů sociálních
služeb a s ohledem na potřeby cílové skupiny uživatelů.
Kapacita: domov pro seniory 12/domov se zvláštním režimem 61
Počet úvazků v PP: domov pro seniory: 4,82/ domov se zvláštním režimem: 24,70

Rok 2022

Poskytování výše uvedených sociálních služeb při Centru sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace,
Domov Božice, p.o., Domov pro seniory Plaveč, p.o.
Kapacity, úvazky v PP a finanční náklady se budou odvíjet dle aktuálně platné legislativy a změn vycházející
ze strany MPSV ČR a JMK.

Cílový stav rok
2023

Úvazky v přímé péči rozvoj ve službách mezi roky 2020 – 2023:
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Domov pro seniory: 21 / celkem rozvoj o: + 2,88
Domov se zvláštním režimem: 58 / celkem rozvoj o: + 3,6
Odlehčovací služba: 8 / celkem rozvoj o: + 2,0
Domov Božice, p.o.
Domov pro seniory: 7 / celkem rozvoj o: + 0,8
Domov se zvláštním režimem: 30 / celkem rozvoj o: + 2,2
Domov pro seniory Plaveč, p.o.
Domov pro seniory: 5,44 / celkem rozvoj o: + 1,12
Domov se zvláštním režimem: 30,08 / celkem rozvoj o: + 5,88

Realizátor

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Domov Božice, p.o.
Domov pro seniory Plaveč, p.o.
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Předpokládané
zdroje
financování 10

Dotace dle § 101a - MPSV.
Finanční podpora na lůžko dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 202011 je u: domov se zvláštním režimem 1050,- Kč / domov pro seniory 1150,- Kč / odlehčovací služba 1200,- Kč
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Domov pro seniory: 47 - celkové maximální náklady: 19 728 250 Kč
Domov se zvláštním režimem: 136 – celkové maximální náklady: 52 122 000 Kč
Odlehčovací služba: 7 – celkové maximální náklady: 3 066 000 Kč
Domov Božice, p.o.
Domov pro seniory: 17 – celkové maximální náklady: 15 555 000 Kč
Domov se zvláštním režimem: 70 – celkové maximální náklady: 32 025 000 Kč
Domov pro seniory Plaveč, p.o.
Domov pro seniory: 12 – celkové maximální náklady: 10 980 000 Kč
Domov se zvláštním režimem: 61 – celkové maximální náklady: 27 907 500 Kč

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- legislativní změny a personální standardy

Opatření 1.2

Modernizace a humanizace pobytových služeb včetně zvyšování personálu a kapacit

Stávající budovy pobytových služeb domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem jsou v nevyhovujícím technickém stavu.
Nabízeny jsou vícelůžkové pokoje, které je nutné přebudovat na pokoje s menší kapacitou. Také u odlehčovací služby je řešena
oblast modernizace a navyšování kapacit. Z důvodu reformy psychiatrické péče budou kladeny větší nároky na pobytové služby
z hlediska materiálně-technických požadavků. Jedná se jak o příspěvkové organizace JMK, tak o příspěvkovou organizaci města
Znojma.
Stávající stav
v roce 2019

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Poskytuje pobytové služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu. V současné době se nachází v nevyhovujících prostorách z hlediska již platného materiálně-technického standardu.
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem má v budově A nevyhovující přístup do pokojů uživatelů,
nelze projet lůžkem, v mnoha pokojích není bezbariérová koupelna, nevyhovuje daný počet metrů vzhledem
k obsazenosti pokojů. Odlehčovací služba je poskytována v nevyhovujícím prostorovém uspořádání služby,
neexistence společného prostoru pro setkávání nebo návštěvy, minimální skladovací prostory a prostory pro
pracovníky. Zázemí pro hygienu a toaletu je společné pro všechny klienty služby.
Odlehčovací služba: Kapacita: 5 lůžek / počet úvazků v PP: 5,5
Domov Božice, p.o.:
V objektu Domova Božice, p.o. je nevyužitá budova, která by mohla být využita na vybudování pokojů pro
klienty, a tím by došlo k uvolnění vícelůžkových (5-ti a 4 lůžkových) pokojů. Zajištěna by mohla být také
paliativní péče.
Kapacita: Domov pro seniory – 17, domov se zvláštním režimem – 70
Domov pro seniory Hostim, p.o.
Poskytuje pobytovou sociální službu „domov se zvláštním režimem“. Služba je poskytována ve dvou budovách. Celková kapacita služby je 67 uživatelů. V budově I. Je služba poskytována 43 uživatelům ve 3 a více
lůžkových pokojích a v budově II. 24 uživatelům ve 2 a 3 lůžkových pokojích. Od roku 2018 je v rekonstrukci
budova III, kde budou 2 lůžkové pokoje.

10 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
11 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

45

Plán na rok 2020

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Vybavení zařízení neodpovídá potřebám cílové skupiny, která se rozšíří o klienty s psychiatrickou diagnózou.
V návaznosti na tuto skutečnost bude řešena úprava pokojů, vybavení, v budově A rekonstrukce koupelen.
V roce 2020 se organizace zaměří na vyčíslení finanční náročnosti na rekonstrukci, možnosti získání finančních
prostředků a projektovou dokumentaci. Vzhledem k potřebám cílové skupiny je plánována rekonstrukce
zahrady, výměna nábytku a postupné zakupování nových televizorů. Projektová dokumentace na dispoziční
uspořádání služeb a jejich změny, hledání finančního zajištění, soulad se strategickými dokumenty města
Znojma.
Odlehčovací služba: kapacita: 5 lůžek / počet úvazků v PP: 6,0
Domov Božice, p.o.:
Provedení studie na proveditelnost vybudování pokojů pro klienty.
Domov pro seniory Hostim, p.o.
Dokončení rekonstrukce budovy III, čímž dojde k poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem
ve 3 budovách. Dojde k navýšení zdravotního personálu o jednoho pracovníka.
Domov se zvláštním režimem: kapacita: 67 lůžek / úvazky v PP: 26

Stav v roce 2021

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Realizace stavebních úprav, rekonstrukce prostor a dovybavení zařízení, revitalizace zahrady. Realizace rekonstrukce odlehčovací služby.
Odlehčovací služba: kapacita: 5 lůžek / počet úvazků v PP: 7,0
Domov Božice, p.o.:
Provedení projektové dokumentace.
Domov pro seniory Hostim, p.o.
Poskytování pobytové sociální služby „domov se zvláštním režimem“ ve 3 budovách ve 2 a 3 lůžkových
pokojích.
Podání žádosti navýšení o 5 pracovníků v přímé péči, na výsledný počet 31 PSS. Obojí z důvodu zvýšených
nároků při poskytování sociální služby ve 3 budovách.
Domov se zvláštním režimem: kapacita: 67 / počet úvazků v PP: 31

Rok 2022

Poskytování výše uvedených sociálních služeb při Centru sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace,
Domov Božice, p.o.,
Domov pro seniory Hostim, p.o. Průběžná realizace plánovaných stavebních úprav a rekonstrukcí zajišťujících
humanizaci a transformaci prostředí pobytových služeb.
Kapacity, úvazky v PP a finanční náklady se budou odvíjet dle aktuálně platné legislativy a změn vycházející
ze strany MPSV ČR a JMK.

Stav rok 2023

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Dokončené stavební úpravy, rekonstrukce a dovybavení pokojů u služeb domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem.
Dokončená rekonstrukce a rozšiřování odlehčovací služby. Navýšení počtu lůžek o 2 a navýšení pracovníků
v přímé péči.
Odlehčovací služba: kapacita: 7 lůžek / počet úvazků v PP: 8,0
Celkový rozvoj v letech 2020-2023: o + 2,0 úvazky PP a 2 lůžka
Domov Božice, p.o.:
Realizace rekonstrukce.
Domov pro seniory Hostim, p.o.
Poskytování sociální služby ve třech budovách.
Kapacita: 67 / počet úvazků v PP: 31
Celkový rozvoj v letech 2020-2023 o + 5,0 úvazků v PP

Realizátor

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Domov Božice, p.o.
Domov pro seniory Hostim, p.o.

Předpokládané
zdroje
financování

Investiční dotace JMK, MPSV
Město Znojmo, dotační tituly
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Rizika realizace
opatření

Priorita 2

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- legislativní změny a personální standardy
Podpora možnosti setrvání seniorů v přirozeném prostředí prostřednictvím terénních a ambulantních služeb

Podpora terénních služeb je jednou z možností, jak zabezpečit, aby senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním
postižením a rodiny s dětmi, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci, mohli co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném prostředí
domova. Tato cílová skupina osob pak zůstává ve svém přirozeném prostředí, jsou dále součástí své přirozené komunity a své
rodiny. Podpora možností setrvání v přirozeném prostředí pro terénní služby je v souladu s Regionální kartou JMK.
Opatření 2.1

Zajištění dostatečných kapacit u terénních služeb - pečovatelská služba

V současné době se zvyšuje poptávka po pečovatelské službě pro seniory tak, aby byla dostupná jak místně (v rámci celého ORP
Znojmo), tak časově (např. ve večerních hodinách, o víkendech). Snahou je prostřednictvím podpory poskytovatelů nabízejících
tuto terénní službu zajistit seniorům a jejich příbuzným či blízkým takové možnosti, aby mohli setrvat ve svém domácím prostředí
co nejdéle a došlo tak k oddálení či vyloučení nástupu do pobytového zařízení. Podporou této služby dojde ke zvýšení povědomí
o dané službě a k vytvoření aktivní sítě terénní dostupnosti pečovatelské služby v potřebné lokalitě směrem k potřebných osobám
ve znojemském regionu.
Stávající stav v roce
2019

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Pečovatelskou službou je zajišťována péče o seniory, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním ve městě Znojmě a ostatních obcích ORP Znojmo. V roce 2019 byla zajišťována služba u 815
uživatelů (stav k 30. 9. 2019) s předpokladem 840 do konce roku. V roce 2019 na pečovatelské službě započala transformace spočívající v omezování úkonů, které lze zajistit komerčními službami (rozvoz obědů,
úklidy) a rozšiřování a zintenzivňování péče u stávajících uživatelů.
Počet uživatelů: k 30.9.2019 – 815 / počet úvazků v PP: 50,8
DCHB – Oblastní charita Znojmo – Charitní pečovatelská služba Znojmo
V roce 2019 působí Charitní pečovatelská služba Znojmo v ORP Znojmo, a to přímo ve Znojmě, ale i v obcích
znojemského regionu.
Počet uživatelů: 220 / počet úvazků v PP: 13,51

Plán na rok 2020

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Služba bude v roce 2020 svou činností reagovat na aktuální poptávku a měnící se potřebnost u svých uživatelů. Dle měnící se potřebnosti bude služba pro následující období aktivně plánovat personální zajištění,
časovou dostupnost a kapacitu tak, aby došlo k uspokojení aktuální poptávky.
Počet uživatelů: 950 (maximální roční kapacita) / počet úvazků v PP: 50,8
DCHB – Oblastní charita Znojmo – Charitní pečovatelská služba Znojmo
Poskytování pečovatelské služby dle registru poskytovatelů sociálních služeb, zajištění služby v ORP
Znojmo, jednání se zástupci obcí, průběžné mapování potřeb služby v regionu, propagace služby v ORP
Znojmo, zachování nebo navýšení stávajícího počtu uživatelů, spolupráce s rodinami uživatelů služeb,
soulad s vizí JMK, spolupráce s Domácím hospicem ZNOJMO, individuální podpora pečovatelů - v rámci
spolupráce s Domácím hospicem ZNOJMO.
Počet uživatelů: 240 / počet úvazků v PP: 13,51

Stav v roce 2021

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Pro rok 2021 pečovatelská služba dále plánuje navýšení úvazku sociálního pracovníka o 1,0.
Počet uživatelů: 550 / počet úvazků v PP: 51,8
DCHB – Oblastní charita Znojmo – Charitní pečovatelská služba Znojmo
Nadále bude služba poskytovat činnosti tak, jak v roce 2020. Služba plánuje navýšení úvazku o 1,0.
Počet uživatelů: 245 / počet úvazků v PP: 14,51

Rok 2022

Poskytování pečovatelské služby v potřebné kapacitě a s úvazky odpovídajícími aktuální poptávce po
službě.
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Pro rok 2022 pečovatelská služba dále plánuje navýšení úvazku v PP o 2,0.
Počet úvazků v PP: 51,8
DCHB – Oblastní charita Znojmo – Charitní pečovatelská služba Znojmo
Nadále bude služba poskytovat činnosti tak, jak v roce 2024. Služba plánuje navýšení úvazku o 0,49
Počet úvazků v PP: 15,0
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Cílový stav rok 2023

Rozvoj úvazků v letech 2020 – 2023:
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – pečovatelská služba
Počet úvazků v PP: 53,8 / celkový rozvoj o + 3,0 úvazky PP
DCHB – Oblastní charita Znojmo – Charitní pečovatelská služba Znojmo
Počet úvazků v PP: 15 / celkový rozvoj o + 1,49 úvazky PP

Realizátor a partneři

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – pečovatelská služba
DCHB – Oblastní charita Znojmo – Charitní pečovatelská služba Znojmo

Předpokládané
zdroje financování 12

Úhrady od uživatelů, finanční podpora dle §101a a §105 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů – JMK, MPSV
Finanční podpora od obcí (město Znojmo město Moravský Krumlov).
Příspěvek zřizovatele, ostatní (výnosy za stravné, fakult. činnosti, dary, úroky, aj.).
Finanční podpora na úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 je u pečovatelské
služby 41 000 Kč.13
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – pečovatelská služba
Počet úvazků v PP: 53,8 / celkový rozvoj o + 3,0 úvazky PP
Celkové maximální náklady včetně Moravského Krumlova: 31 763 520 Kč
DCHB – Oblastní charita Znojmo – Charitní pečovatelská služba Znojmo
Počet úvazků v PP: 15 / celkový rozvoj o + 1,49 úvazky PP
Celkové maximální náklady včetně Moravského Krumlova: 8 856 000 Kč

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- legislativní změny a personální standardy

Opatření 2.2

Zajištění dostatečných kapacit ambulantních služeb - centra denních služeb

Zvyšuje se poptávka po ambulantních službách pro seniory, které doplňují nabídku terénních sociálních služeb a umožňují tak
setrvání cílové skupiny v domácím přirozeném prostředí. Roste potřeba péče (zvyšující se věk, zhoršující se zdravotní stav, příjem
uživatelů s vyšší mírou podpory než bylo v předchozích letech, aj.). V důsledku toho vyplývají různorodější individuální potřeby
jednotlivců, a tím i zvyšující se nároky na personál a prostředí.

Stávající stav v roce
2019

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – Centrum denních služeb
Centrum denních služeb umožňuje uživatelům trávit volný čas aktivně, ve společnosti přátel a posilovat
svoji soběstačnost a samostatnost. Pečujícím osobám dovolí vykonávat své pracovní povinnosti s vědomím,
že je o jejich blízké dobře postaráno. Služba je poskytována v pracovní dny od 7 do 15:30 hodin.
Kapacita: 20 (maximální denní kapacita) / počet úvazků v PP: 3,5

12 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
13 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Plán na rok 2020

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – Centrum denních služeb
Služba centrum denních služeb od roku 2020 musí dle vizí JMK poskytovat službu minimálně v rozsahu 10
hodin/denně, nově se tedy bude poskytovat v čase od 6:30 do 16:30 hodin. Další změna je v uzpůsobení
všech prostor služby dané cílové skupině. Služba se bude dle aktuálních možností transformovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám uživatelů.
Kapacita: 20 (maximální denní kapacita) / počet úvazků v PP: 4,0

Stav v roce 2021

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – Centrum denních služeb
Bude se pokračovat v transformaci služby vzhledem k aktuálním potřebám osob.
Kapacita: 20 (maximální denní kapacita) / počet úvazků v PP: 4,0

Rok 2022

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – Centrum denních služeb
Bude se pokračovat v transformaci služby vzhledem k aktuálním potřebám osob.
Kapacita: 20 (maximální denní kapacita) / počet úvazků v PP: 4,5

Stav rok 2023

Celkový rozvoj v letech 2020 – 2023:
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. – Centrum denních služeb
Kapacita: 20
Počet úvazků v PP: 4,5 / celkový rozvoj o + 0,5 úvazku PP

Realizátor a partneři

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – Centrum denních služeb

Předpokládané
zdroje financování 14

Úhrady od uživatelů, finanční podpora dle §101a a §105 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů – JMK, MPSV. Finanční podpora od obcí (město Znojmo město Moravský
Krumlov). Příspěvek zřizovatele, ostatní (výnosy za stravné, fakult. činnosti, dary, úroky, aj.).
Finanční podpora na úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 je u centra
denních služeb 43 000 Kč.15
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – Centrum denních služeb
Počet úvazků v PP: 4,5 / celkový rozvoj o + 0,5 úvazku PP
Celkové maximální náklady na sociální službu: 3 018 600

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- legislativní změny

14 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
15 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

49

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY „OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Pro pojem postižení se v České republice většinou používá
spojení zdravotní postižení, pro jedince pak označení osoba se
zdravotním postižením. Definice pojmu postižení či zdravotního
postižení není jednotná a v různých politických resortech se liší.
V rámci plánování sociálních služeb se řídíme definicí vycházející
ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zde se zdravotním postižením rozumí „tělesné, mentální, duševní, smyslové
nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou
činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“.
V oblasti zaměstnanosti jsou osoby se zdravotním postižením
definovány jako osoby, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce, dle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Osobami se
zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem
sociálního zabezpečení uznány: a) invalidními ve třetím stupni
(osoby s těžším zdravotním postižením), b) invalidními v prvním
nebo druhém stupni, nebo c) zdravotně znevýhodněnými.
Osoby se zdravotním postižením jsou skupinou osob s velmi specifickými potřebami. Tito lidé tvoří nesourodou skupinu proto,
že každé postižení je specifické a s věkem s sebou přináší různé
potřeby a požadavky na rozsah pomoci a druh sociálních služeb.
Zdravotní postižení s sebou vedle zdravotních a duševních potíží
přináší také sociální handicap, jelikož brání jedinci vykonávat některé aktivity – to může vést až k jeho sociální exkluzi. Zdravotní
postižení je významnou okolností, která ovlivňuje nejen život
jedince, ale klade značné nároky na jeho rodinu a okolí. Své specifické potřeby mají i osoby pečující, na které v této souvislosti
nesmíme zapomínat.
Počty lidí se zdravotním postižením lze těžce odhadnout a neexistuje centrální evidence těchto osob.
V ORP Znojmo vyvstala potřeba rozvoje pobytových, ambulantních i terénních sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu.
V rámci terénních sociálních služeb je nutné se zaměřit na
rozvoj a zvyšování kapacit u služeb sociální rehabilitace
a osobní asistence. Ambulantní služby pak zaznamenávají
poptávku po navýšení kapacity služby denní stacionář
a zřízení služby sociálně terapeutických dílen. U pobytových služeb je poptávka směřována do oblasti chráněného
bydlení a odlehčovacích služeb. Roste poptávka po službách
pro skupiny osob s duševním onemocněním a s poruchami
autistického spektra.
Neřešenou oblastí je také oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením a oblast zaměřující se na podporu osob
pečujících.
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Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo,
příspěvková organizace vykazuje, že v roce 2020 bude školu
opouštět 15 žáků s těžkým zdravotním postižením a kombinovanými vadami. Stejný počet je možné předpokládat také
v období 2021-2023. Proto je do budoucna nutné připravit
se v rámci sociálních služeb také na tuto cílovou skupinu
osob. Tzn. služby sociálně terapeutických dílen, chráněné
bydlení, sociální rehabilitace, denní stacionář apod.
Pracovní skupina se v KPSS zaměřila na skupinu bez věkového
omezení:
- osoby se zdravotním postižením,
- osoby s tělesným postižením,
- osoby s mentálním postižením,
- osoby se zrakovým postižením,
- osoby se sluchovým postižením,
- osoby s kombinovanými vadami,
- osoby s duševním onemocněním,
- osoby s poruchami autistického spektra.

SWOT ANALÝZA – „OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

hustá síť sociálních služeb reagující na aktuální potřeby
podpora rodičovských klubů
navázání spolupráce s terénní službou Práh jižní Morava, z.ú
nastavení sítě spolupracujících organizací
vyšší míra potencionálních zaměstnavatelů
pro osoby s duševním onemocněním
provoz služby soc. terapeutické dílny - Dílny sv. Kláry při
DCHB – OCHZ
aktivní rodičovská základna osob s PAS
oblast školství pro osoby s PAS
sociální odbor při MěÚ Znojmo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chybějící bydlení komunitního typu pro OZP s autismem
a psychiatrickou diagnózou
chybějící odlehčovací péče pro děti a mládež OZP a s PAS
nedostatek uzpůsobeného pracovního uplatnění pro OZP
(vytváření uzpůsobených míst na úřadech)
nedostatečná kapacita terénní služby osobní asistence
nedostatek finančních prostředků
nedostatek bydlení (chráněného) pro osoby s duševním
onemocněním
nedostatek pracovníků s dopovídajícím vzděláním a chutí
pracovat
nedostupnost specializovaných terénních a ambulantních
služeb pro lidi s PAS
nedostatek kvalifikovaných diagnostiků (klinický psycholog/psychiatr) - platí pro celý JMK
neflexibilní síť soc. služeb - platí pro celý JMK
nespolupráce malých obcí - platí pro celý JMK

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

čerpání zkušeností ze zahraničí
příklady dobré praxe, výměna zkušeností
propagace/seznámení s fungováním a výstupy práce skupin
KPSS mezi uživateli služeb
seznamování uživatelů s požadavky/změnami ze strany JMK
seznamování veřejnosti s plánovanými investicemi v oblasti
bydlení OZP
pořádání aktivit, kde se setkávají lidé s postižením s lidmi
bez postižení
legislativa
stigmatizace cíl. skupin ve společnosti
rozšiřování kapacit služeb – v případě rozšíření je možné
poskytnout v ORP Znojmo více pomoci – např. ranou péči
pro osoby s PAS - ostatní organizace se mohou specializovat
mezirezortní spolupráce
větší účast malých obcí na financování služeb

•
•
•
•
•
•
•
•

nedostatek vhodných prostor pro občanské aktivity a OZP
nedostatek financí pro zavádění nových sociálních služeb
pro OZP
nezájem o provozování komunitního bydlení ze stran organizací
nedostatek financí pro zřízení či vybudování komunitního
bydlení
možný odpor obyvatelstva proti zbudování komunitního
bydlení
chybějící lokalita pro vybudování komunitního bydlení
velké množství dětí a dospívajících s PAS, kteří potřebují
návazné služby
pobytová zařízení - nákladnost a náročnost
nemožnost rozšířit kapacitu v rámci sítě
„Ekonomická krize“ - méně peněz na služby
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PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ZNOJEMSKU PRO CÍLOVOU SKUPINU „OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“¨
Organizace

sociální služba

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

- odlehčovací služba
- centrum denních služeb
- pečovatelská služba

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

- raná péče

DCHB – Oblastní charita Znojmo

- pečovatelská služba
- osobní asistence
- denní stacionář
- sociální rehabilitace
- sociálně terapeutické dílny

Dotyk II, o.p.s.

- raná péče

Paspoint, z.ú.

- sociální rehabilitace
- raná péče
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Práh jižní Morava, z.ú.

- sociální rehabilitace

Slezská Diakonie, z.ú.

- raná péče

Společnost pro ranou péči Brno, z.ú. pobočka Brno

- raná péče

Tyfloservis, o.p.s.

- sociální rehabilitace

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

- odborné sociální poradenství
- průvodcovské a předčitatelské služby
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Zámek Břežany, p.o.

- denní stacionář
- domov pro osoby se zdravotním postižením
- chráněné bydlení

ORGANIZACE ZAPOJENÉ DO PLÁNOVACÍHO PROCESU ZA PRACOVNÍ SKUPINU „OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Organizace

Název služby – sociální služba

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
- Klub Pharos

- podpůrná skupina rodičů osob se zdravotním postižením

Buďme v tom spolu

- podpůrná skupina rodičů dětí s PAS

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

- odlehčovací služba
- centrum denních služeb

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

- raná péče

DCHB – Oblastní charita Znojmo

- pečovatelská služba
- osobní asistence
- denní stacionář
- sociální rehabilitace
- sociálně terapeutické dílny

Dotyk II, o.p.s.

- raná péče

Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro děti, p.o.

- centrum zdravotních služeb pro děti

Městský úřad Znojmo, odbor sociální

- oddělení sociální pomoci, soc. prevence, opatrovnictví

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace
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Paspoint, z.ú.

- sociální rehabilitace
- raná péče
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- volnočasové aktivity pro děti s PAS

Práh jižní Morava, z.ú.

- sociální rehabilitace

Slezská Diakonie, z.ú.

- raná péče

Společnost pro ranou péči Brno, z.ú. pobočka Brno

- raná péče

Svaz tělesně postižených ČR, z.ú.
Tyfloservis, o.p.s.

- sociální rehabilitace

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

- odborné sociální poradenství
- průvodcovské a předčitatelské služby
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Úřad práce ČR, KoP Znojmo
Zámek Břežany, p.o.

- denní stacionář
- domov pro osoby se zdravotním postižením
- chráněné bydlení

SEZNAM PRIORIT A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY „OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
Priorita 1	Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby
umožňující běžný způsob života
Opatření 1.1 Zajištění a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro
osoby s autismem a duševním onemocněním
Opatření 1.2	Podpora vzniku terapeutických dílen pro osoby
s mentálním postižením
Opatření 1.3 Navyšování personální kapacity u Denního
stacionáře sv. Damiána v návaznosti na cílovou
skupinu osob s autismem a těžkým zdravotním
či kombinovaným postižením
Opatření 1.4	Rozšíření služby denního stacionáře při Zámku
Břežany, p.o.
Opatření 1.5	Navyšování personální kapacity u služby osobní
asistence při OCHZ
Opatření 1.6 Realizace aktivit pro podporu osob se zdravotním
- mentálním, kombinovaným, duševním postižením a autismem v pracovní oblasti
Opatření 1.7 Podpora služeb rané péče pro děti s poruchou
autistického spektra

Priorita 2	Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby
se zdravotním postižením a s autismem
Opatření 2.1	Vznik chráněného bydlení ve Znojmě pro osoby
s autismem a kombinovanými vadami
Opatření 2.2	Pronájem bytů se službou chráněného bydlení
s menší mírou podpory
Opatření 2.3	Vznik Chráněného bydlení komunitního typu se
střední mírou podpory
Opatření 2.4 Mapování potřeby odlehčovací služby pro rodiny
s dětmi se zdravotním, kombinovaným postižením, autismem a duševním onemocněním
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PRIORITY CÍLOVÉ SKUPINY „OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“ 2020 - 2023
Priorita 1

Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života

Na základě naléhavé poptávky rodičů dětí s autismem vyvstala potřeba specializovaných služeb na problematiku autismu pro dospívající a dospělou klientelu, které by podporovaly jejich samostatnost. V návaznosti na reformu psychiatrické péče je podstatné
zajistit služby pro osoby s duševním onemocněním a podporovat jejich rozvoj.
Se stárnoucí populací osob s mentálním postižením, pro které přestanou být dostupné stávající sociální služby poskytované v ORP
Znojmo je důležité se do budoucna zaměřit na řešení potřeb osob s mentálním postižením a autismem v oblasti pracovní a dalších
možností začlenění se do běžného života společnosti.
Dle informací zástupců MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, p.o. v roce 2020 ukončí školní docházku 15 žáků, kteří by se mohli stát zájemci o sociální službu. Také v následujících letech budou opouštět školu další žáci, u kterých bude nutné zajistit návazné sociální služby.
Opatření 1.1

Zajištění a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro osoby s autismem a duševním onemocněním

Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány osobám napříč poruchami autistického spektra a osobám s duševním onemocněním.
V ORP Znojmo se na tyto cílové skupiny zaměřují dvě organizace poskytující službu sociální rehabilitace a to Paspoint, z.ú. a Práh
jižní Morava, z.ú.
Paspoint z.ú.
Služba sociální rehabilitace je určena výhradně lidem napříč poruchami autistického spektra, kteří po ukončení školní docházky
mají velmi problematickou návaznost na další sociální služby. Této skupině osob nejsou služby vedoucí k posílení dovedností k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti poskytovány. Cílem sociální rehabilitace je posílení schopností a dovedností - mládeže
a dospělých s PAS – potřebných pro dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. S dorůstající generací jsou evidováni
neuspokojení zájemci o služby. V JMK existuje pouze jedna organizace, která se specializuje pouze na osoby s PAS. Kromě stárnoucí autistické populace se hlásí také nově diagnostikovaní dospělí lidé s PAS. Potřebují řešit rodinu, práci, bydlení, dluhovou
problematiku.
Cílem organizace je doplnit tým o psychologa a další pracovníky, protože klienti často řeší problémy nad rámec kompetencí sociálních pracovníků.
Práh jižní Morava, z.ú.
V regionu Znojemsko je poskytována podpora lidem s duševním onemocněním už více jak tři roky díky projektu EU, který bude
končit v roce 2021. Od tohoto roku nebude služba finančně podporována ze strany EU a nebudou dostačovat možnosti na pokrytí
všech klientů, pokud se nezajistí navýšení zdrojů financování z ORP Znojmo. V současné chvíli máme hrazené pouze 2 plné úvazky
na celé ORP Znojmo služba je však zajištěna úvazky v PP ve výši 3,8 (v rámci projektu).
V souladu s reformou psychiatrické péče je cílem lidi s duševním onemocněním, kteří byli dlouhodobě hospitalizováni v psychiatrických nemocnicích, integrovat zpět do přirozeného prostředí. Z ORP Znojmo je v PN Brno dlouhodobě hospitalizováno 25 lidí
a z ORP Moravský Krumlov 1 pacient se závažným duševním onemocněním.
Stávající stav v roce
2019

Paspoint, z.ú. – sociální rehabilitace
V roce 2019 eviduje služba nárůst zájemců z ostatních regionů mimo ORP Brno. Služba funguje ambulantně/terénně a svým klientům nabízí individuální i skupinové aktivity. Nově také rozšířila svou nabídku o pobytovou akci za účelem tréninku sociálních a komunikačních dovedností a samostatnosti. Předpokládaný
počet klientů v ORP Znojmo bude pravděpodobně 6 v roce 2019.
Kapacita/počet uživatelů: 30/ 35 (za celou službu v JMK)/ 6 ORP Znojmo
Počet úvazků v PP: 3,13 v síti (celý JMK)
Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace
V přímé péči je v rámci projektu celkem 3,8 úvazku. V roce 2019 byla poskytnuta podpora více jak 100 lidem
s duševním onemocněním a více jak 20 neformálním pečovatelům.
Kapacita/počet uživatelů: 35 klientů
Počet úvazků v PP: 2,3 úvazku

Plán na rok 2020

Paspoint, z.ú. – sociální rehabilitace
V tomto roce bychom rádi rozvíjeli služby po celém JmK. Dojde k posílení týmu pracovníků a vytvoření
multidisciplinárního týmu, který nabídne kromě služeb sociálních pracovníků také psychologa, pro klienty
s přesahovými zakázkami, na které již kompetenčně sociální pracovník nestačí. Budou rozvíjeny skupinové
aktivity a to i s rodiči, pomoc při hledání zaměstnání apod.
Kapacita/počet uživatelů: 60 (celý JMK) – z toho 20 ORP ZNOJMO
Počet úvazků v PP: 7,13 (celý JMK) / z toho 2,5 ORP Znojmo
Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace
Jednání se zájemci o plány zotavení – přechodu do přirozeného prostředí, mapování potřeb. Jednání
s PN Černovice Brno kvůli klientům dlouhodobě hospitalizovaným z ORP Znojmo, kteří budou propuštěni
zpátky do přirozeného prostředí. Vše v režimu stávající služby soc. rehabilitace – v tomto roce bez navýšení
úvazků. Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb na podpoře klientů – tvorba společných
plánů podpory.
Kapacita/počet uživatelů: 35 klientů
Počet úvazků v PP: 2,3 úvazků
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Stav v roce 2021

Paspoint z.ú. – sociální rehabilitace
Zajištění služby sociální rehabilitace dle roku 2020 v reakci na aktuální poptávku.
Kapacita/počet uživatelů: 60 (celý JMK) – z toho 20 ORP ZNOJMO
Počet úvazků v PP: 7,13 (celý JMK) / z toho 2,5 ORP Znojmo
Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace
Poskytování přímé péče klientům zejména v rámci terénní formy služby sociální rehabilitace v rámci multidisciplinárního týmu.
Kapacita/počet uživatelů: 70 klientů
Počet úvazků v PP: 6,0 úvazků

Rok 2022

Paspoint z.ú. – sociální rehabilitace
Zajištění služby sociální rehabilitace dle roku 2021 v reakci na aktuální poptávku.
Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace
Poskytování přímé péče klientům zejména v rámci terénní formy služby sociální rehabilitace v rámci multidisciplinárního týmu.
Počet úvazků v PP: 6,0 úvazků

Cílový stav rok 2023

Paspoint, z.ú. – sociální rehabilitace
Počet úvazků v PP: 9 (celý JMK) / z toho 2,5 ORP Znojmo
Celkový rozvoj o 5,87 úvazků (celý JMK)
Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace
Počet úvazků v PP: 6,0
V letech 2020 – 2023 celkový rozvoj o 3,7 úvazků PP

Realizátor a partneři

Paspoint, z.ú. – Centrum podpory lidí s autismem a jejich blízkých
Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace

Předpokládané
zdroje financování 16

§101 MPSV, §105 Kraj, obce, dary
Finanční podpora na úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 je u sociální
rehabilitace 43 000 Kč.17
Paspoint, z.ú. – sociální rehabilitace (ambulantní)
Počet úvazků v PP: 9 (celý JMK) / z toho 2,5 ORP Znojmo
Celkový rozvoj o 5,87 úvazků (celý JMK)
Celkové maximální náklady na sociální službu v ORP Znojmo: 1 677 000 Kč
Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace (terénní)
Počet úvazků v PP: 6,0
Celkové maximální náklady na sociální službu v ORP Znojmo: 3 715 200 Kč

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK

Opatření 1.2

Podpora vzniku terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením

Osoby s mentálním postižením, které nenašly pracovní uplatnění ani v chráněných dílnách, podporovaném či jiném zaměstnání na
otevřeném trhu práce, a rády by se realizovaly pracovními činnostmi, postrádají vhodnou sociální službu, která by jim to umožnila.
Vznik sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením by tuto absenci pomohl řešit. Jedná se o navazující službu
sociální rehabilitace. Tato potřeba se bude týkat také uživatelů stávající služby sociální rehabilitace DCHB – Oblastní charity Znojmo
při dosažení jejich 40 let věku, který je limitující pro využívání stávající sociální služby.
Stávající stav v roce
2019

V současné době není služba sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením ve městě
Znojmě zajištěna.

16 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
17 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Plán na rok 2020

Mapováním a zjišťováním potřeby se ukazuje, že v roce 2021 budou aktuální požadavky od 3 uživatelů
sociální rehabilitace mimo absolventů Praktické a základní školy. Také je nutno u této služby myslet na
specifické potřeby osob s autismem, kterých stále přibývá.
Zajištění vhodného prostoru, registrace, materiální zajištění, personální zajištění, finanční zajištění, vypracování rozpočtu projektu. Žádost o vstup do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK.

Stav v roce 2021

Poskytování služby sociálně terapeutické dílny pro 4 uživatele s mentálním postižením a autismem.
Kapacita: 4 / Počet úvazků v PP: 2,0

Rok 2022

Poskytování služby sociálně terapeutické dílny pro 4 uživatele s mentálním postižením a autismem.
Kapacita: 4 / Počet úvazků v PP: 2,0

Cílový stav rok 2023

Poskytování služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením a autismem.
Kapacita: 4 / Počet úvazků v PP: 2,0
Celkový rozvoj o: + 2,0 PP

Realizátor a partneři

DCHB - Oblastní charita Znojmo
město Znojmo

Předpokládané
zdroje financování 18

§101 MPSV, 105 Kraj, obce, dary
Finanční podpora na úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 je u sociálně
terapeutické dílny 40 000 Kč.19
DCHB - Oblastní charita Znojmo
Počet úvazků v PP: 2,0
Celkové maximální náklady sociální služby na 2,0 úvazky v přímé péči: 1 248 000 Kč

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu

Opatření 1.3

Navyšování personální kapacity u Denního stacionáře sv. Damiána v návaznosti na cílovou skupinu
osob s autismem a těžkým zdravotním či kombinovaným postižením

Postupný nárůst a zájem osob s vyšším stupněm zdravotního postižení – s mentálním, kombinovaným postižením a autismem
- o služby denního stacionáře s sebou přináší značnou míru péče, podpory a nepřetržitý dohled. Jedná se o navýšení docházky
stávajících uživatelů, kteří se zvyšujícím se věkem paralelně využívají větší míru podpory, tak i o nové uživatele s těžkým typem
postižení, kteří cítili negativní dopady nepříznivé sociální situace na celou rodinu. Tato služba poskytuje také služby pro osoby
s autismem, které kladou vysoké nároky na personální zajištění. Dále probíhá úzká spolupráce s dalšími organizacemi v kraji
a s regionální skupinou rodičů dětí s PAS.
Z revize a hodnocení změn potřeb zájemců a uživatelů - čerpání míry podpory uživatelů - (a dalších kritérií) vyplývá nutnost změn
nastavení kapacit a personálního zabezpečení, aby bylo možné zachovat kvalitu poskytovaných služeb (bezpečnost pro uživatele,
dodržování zásad poskytovaných služeb).
Stávající stav v roce
2019

Žádosti do sítě o zvýšení úvazků v PP nebylo vyhověno. Příchod dalších uživatelů s těžkým ZP a zvýšení
času potřebného pro individuální péči o osoby s autismem. Proběhla revize personálního zajištění služby,
ze které vyplývá potřeba navýšení úvazků do přímé péče. Dle informací zástupců MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo,
v roce 2020 ukončí školní docházku 15 žáků, kteří by se mohli stát zájemci o službu denní stacionář.
Kapacita: 20 okamžitá kapacita / 25 denní kapacita / počet úvazků v PP: 5,74

Plán na rok 2020

Žádosti do sítě o zvýšení úvazků v PP nebylo vyhověno. Předpokládá se příchod dalších uživatelů s těžkým
ZP a zvýšení času potřebného pro individuální péči o osoby s autismem.
Podání žádosti o navýšení úvazků v PP v roce 2021 do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK.
Kapacita: 20 okamžitá kapacita / 25 denní kapacita
Počet úvazků v PP: 5,74

18 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
19 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Stav v roce 2021

Zachování poskytování sociální služby v náležité kvalitě dle poptávky.
Podání žádosti o navýšení úvazků v PP v roce 2022 do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK.
Navýšení úvazků v PP o 1,0 úvazku.
Kapacita/počet uživatelů: 21 okamžitá kapacita/ 25 denní kapacita
Počet úvazků v PP: 6,74

Rok 2022

Zachování poskytování sociální služby v náležité kvalitě dle poptávky.
Kapacita: 25 okamžitá kapacita
Navýšení úvazků v PP o 1,36 úvazku.
Počet úvazků v PP: 8,1

Cílový stav rok 2023

DCHB - Oblastní charita Znojmo – denní stacionář
Počet úvazků v PP: 8,1
Kapacita: 25 okamžitá kapacita
V letech 2020 – 2023 celkový rozvoj o: +2,36 PP

Realizátor a partneři

DCHB - Oblastní Charita Znojmo – Denní stacionář sv. Damiána

Předpokládané
zdroje financování 20

Dotace, vlastní zdroje (dary a ostatní výnosy)
Finanční podpora na úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 je u služby denní
stacionář 43 000 Kč.21
DCHB - Oblastní charita Znojmo – denní stacionář
Počet úvazků v PP: 8,1
Celkové maximální náklady na 8,1 úvazky: 5 433 480 Kč

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu

Opatření 1.4

Rozšíření služby denního stacionáře při Zámku Břežany, p.o.

Zámek Břežany již provozuje denní stacionář pro 7 klientů. V poslední době se na službu obrací další rodiče z regionu Hrušovansko
a Moravskokrumlovsko s žádostí o zařazení svého dítěte s mentálním postižením a lehkým kombinovaným postižením (dle posouzení) do této služby. Z důvodu malých prostor není možné zajistit službu pro zcela imobilní klienty. Zároveň se v areálu uvolnil
vhodný prostor pro poskytování této služby.
Stávající stav v roce
2019

Existující služba s naplněnou kapacitou 7 klientů. Evidence žádostí ze strany rodičů.

Plán na rok 2020

Příprava projektové dokumentace, vyjednávání se zřizovatelem o zařazení služby do sítě sociálních služeb
JMK. Realizace služby od roku 2022.

Stav v roce 2021

Realizace stavebních úprav a příprava prostor na zřízení služby a její provoz v kapacitě 5 a počtu úvazků
2,0 od roku 2022.

Rok 2022

Poskytování služby denní stacionář v kapacitě 5 a úvazky v PP2,0.

Cílový stav 2023

Poskytování sociální služby denní stacionář pro 5 klientů z ORP Znojmo a Moravský Krumlov.
Kapacita: 5 / počet úvazků v PP: 2,0 ZVNČ
Celkový rozvoj úvazků v PP: o + 2,0 ZVNČ

Realizátor a partneři

Zámek Břežany p.o.

Předpokládané
zdroje financování

Stavební úpravy majitel objektu
Vybavení Zámek Břežany p.o.

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu

20 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
21 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Opatření 1.5

Navyšování personální kapacity u služby osobní asistence při OCHZ

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje dle potřeb osob a to bez
časového omezení (24 hod denně), v přirozeném sociálním prostředí osob – podstatou osobní asistence je tedy pomoc na místě,
v čase a při činnostech, které osoba potřebuje.
V ORP Znojmo poskytuje osobní asistenci pouze Oblastní charita Znojmo – Osobní asistence Znojmo. V případě, že by se
nepodařilo rozšířit personální kapacitu služby od roku 2021, tak by v daném regionu neexistovala možnost zajistit v požadovaném rozsahu potřeby zejména osob s mentálním postižením, dětí s tělesným či kombinovaným postižením a osob s poruchou
autistického spektra. Cílem opatření je poskytnout službu stávajícím i novým uživatelům v potřebném rozsahu a celém regionu
působnosti služby.
Stávající stav v roce
2019

Služba Osobní asistence Znojmo od 1. 1. 2019 poskytuje pomoc a podporu nejen osobám se zdravotním
postižením, ale i seniorům a osobám s chronickým onemocněním. Služba nemůže z kapacitních důvodů
dostatečně pokrýt poptávku stávajících uživatelů ani nových zájemců o službu.
Kapacita/počet uživatelů: okamžitá kapacita 12 uživatelů/celkový plánovaný počet uživatelů za rok je 46
osob
Počet úvazků v PP: 6,15

Plán na rok 2020

Poskytování služby dle stávající personální kapacity služby. Zajišťování navýšení personální kapacity na
následující rok. Podání žádostí do sítí sociálních služeb ORP Znojmo a JMK na rok 2021.
Kapacita/počet uživatelů: okamžitá kapacita služby 10 uživatelů/celkový plánovaný počet uživatelů za rok
je 50 osob (v závislosti na rozsahu požadované péče u jednotlivých uživatelů)
Počet úvazků v PP: 6,15

Stav v roce 2021

Rozšíření personální kapacity služby o 1,0 úvazek přímé péče. Navýšení poskytované péče stávajícím uživatelům. Poskytnutí péče novým uživatelům.
Kapacita/počet uživatelů: okamžitá kapacita 12 uživatelů/celkový plánovaný počet uživatelů za rok je 54
osob (v závislosti na rozsahu požadované péče u jednotlivých uživatelů).
Počet úvazků v PP: 7,15

Rok 2022

Poskytování služby osobní asistence dle aktuální poptávky při úvazku v PP 7,15.

Cílový stav rok 2023

Poskytování sociální služby osobní asistence v rozšířené kapacitě.
V roce 2023 navýšení úvazků v PP o 0,85.
Kapacita: 60 / Počet úvazků v PP: 8,0
V letech 2020 – 2023 celkové navýšení úvazků o: +1,85 PP

Realizátor a partneři

DCHB - Oblastní charita Znojmo – Osobní asistence Znojmo

Předpokládané
zdroje financování 22

Finanční podpora na jeden úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 je u osobní
asistence 41 000 Kč.23
Předpokládané maximální náklady sociální služby na 8,0 úvazky: 4 723 200 Kč
dotace z JMK, dotace od obcí, tržby od uživatelů, dary, jiné ostatní výnosy

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu

22 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
23 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Opatření 1.6

Realizace aktivit pro podporu osob se zdravotním - mentálním, kombinovaným, duševním postižením a autismem v pracovní oblasti

Pracovní uplatnění je jednou z nejvýznamnějších integračních rovin společnosti. OZP jsou pracovním uplatnění znevýhodněny:
zdravotním stavem, vlastními nedostatky v oblasti sociálních kompetencí a psychologických vlastností, nízkou a nevhodnou
kvalifikací, absencí programů podporujících zaměstnání OZP v některých regionech, setrváním v dlouhodobé nezaměstnanosti,
společenským náhledem na postižení (malá motivace zaměstnavatelů k zaměstnání OZP), situací na trhu práce (nedostatek volných
míst pro OZP), nízkou účastí OZP v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (naprostá většina OZP v registru ÚP se nemůže účastnit
opatření aktivní politiky zaměstnanosti). V rámci opatření bude docházet k podpoře osob se zdravotním postižením v oblasti
hledání, nalezení a udržení vhodného zaměstnávání.
Služba Sociální rehabilitace při Lize vozíčkářů, která se zaměřovala na aktivní vyhledávání potencionálních zaměstnavatelů, svoji
činnost ukončila.
Stávající stav v roce
2019

Nepřiměřené vnímání svých pracovních dovedností a schopností. OZP jsou často přinuceni vykonávat pracovní pozice neodpovídající jejich vzdělání či pracovnímu zaměření. OZP doprovází výrazná stigmatizace
při přijímání, ale i přímo na pracovišti.
Zaměstnavatelé mají obavu zaměstnat osoby s duševním či jiným onemocněním, což pramení zejména
z nedostatku informací o OZP. OZP jsou v našem regionu konfrontováni se skutečností, že pracovní uplatnění
v jejich případě není žádoucí a ani možné.

Plán na rok 2020

Zahájena bude činnost na doplnění chybějícího mezičlánku mezi stávající služby a to Sociální rehabilitaci
Znojmo, Sociálně terapeutickou Dílnu sv. Kláry a Práh jižní Morava. Pokud vznikne sociálně terapeutická
dílna pro osoby s mentálním postižením a autismem, bude do tohoto opatření také zahrnuta.
Tyto služby budou mezi sebou propojeny tak, aby vznikla společná databáze potencionálních zaměstnavatelů OZP, která se bude každého půl roku aktualizovat, služby budou mezi sebou úzce spolupracovat
a pravidelně se setkávat. Součástí opatření bude také aktivní spolupráce s potencionálními zaměstnavateli
a úřadem práce (oslovování, navazování spolupráce, poradenství pro zaměstnavatele) s cílem motivovat
je k vytváření pracovních míst vhodných pro OZP či k obsazování stávajících pracovních míst osobami se
zdravotním postižením.
Při kontaktování potencionálních zaměstnavatelů budou služby předávat informace o specifikách jednotlivých cílových skupin OZP a o možnostech podpory přímo na pracovišti.
Služby také budou spolupracovat s úřadem práce na případném zajištění rekvalifikace, pracovní rehabilitace
či ergodiagnostiky.
Bude potřeba se zaměřit na implementaci nových metod zaměstnávání OZP - např. metody individual
placement and support, která se využívá při zaměstnávání lidí s duševním onemocněním.
Práh jižní Morava, z.ú. v roce 2020 ve svém týmu vyčlení pozici IPS specialistu, který se bude zaměřovat na
kontakt se zaměstnavateli a vytváření podpůrné sítěa bude se specializovat pouze na zaměstnávání lidí
s DO.

Stav v roce 2021

Fungující spolupráce mezi službami a úřadem práce, databáze spolupracujících zaměstnavatelů a komunikace s nimi.
1x ročně budou služby pořádat workshop práce pro OZP ve spolupráci s ÚP, kterého se budou účastnit
zaměstnavatelé a bude tak možné sdílet dobré zkušenosti se zaměstnáváním lidí s jakýmkoli zdravotním
omezením.
Na workshop budou zvány také OZP, aby se inspirovaly dobrými zkušenostmi ostatních klientů služeb.
V roce 2021 bude vydána příručka Pracovat se zdravotním omezením je možné – se specifikami jednotlivých
cílových skupin. Příručka bude obsahovat výhody zaměstnávání OZP, dobré příklady praxe….

Rok 2022

Probíhající aktivity na podporu osob se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti. Dle aktuální potřeby
a poptávky.

Cílový stav rok
2023

Fungující spolupráce mezi službami a úřadem práce, databáze spolupracujících zaměstnavatelů a komunikace s nimi.

Realizátor
a partneři

DCHB – Oblastní charita Znojmo - Sociální rehabilitace Znojmo
DCHB – Oblastní charita Znojmo - Sociálně terapeutická dílna sv. Kláry
Práh Jižní Morava Znojmo, z.ú.
Paspoint, z.ú.
Úřad práce Znojmo

Předpokládané
zdroje financování

Město Znojmo, JMK, MPSV, organizace

Rizika realizace
opatření

- nezájem organizací spolupracovat
- nezájem cílové skupiny o nabízené aktivity
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Opatření 1.7

Podpora služeb rané péče pro děti s poruchou autistického spektra

V ORP Znojmo jsou zajištěny služby rané péče pro cílové skupiny osob se zdravotním, kombinovaným postižením, sluchovým či
zrakovým, které jsou zařazený v síti sociálních služeb v ORP Znojmo.
Služba rané péče zaměřená na cílovou skupinu dětí s poruchami autistického spektra v síti sociálních služeb v ORP Znojmo zařazena
není i když do ORP Znojmo a města Znojma organizace nabízející tuto službu zajíždějí a službu zde rodinám poskytují.
V rámci opatření bude řešena otázka zařazení a podpory služeb rané péče zaměřené na cílovou skupinu děti s poruchou autistického spektra.
Stávající stav v roce
2019

V ORP Znojmo jsou poskytovány služby rané péče organizací Paspoint, z.ú. a Dotyk II.
Služby těchto organizací nejsou podporovány ze strany města Znojma a obcí v ORP Znojmo.

Plán na rok 2020

Mapování potřebnosti a počtu klientů využívající služby rané péče pro děti s autismem. Zájem ze strany
rodičů o službu.
Zařazení vybraných služeb do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK pro rok 2021.

Plánovaný cílový
stav v roce 2021

Poskytování služeb rané péče pro danou cílovou skupinu ve městě Znojmě a v obcích ORP Znojmo.
Zařazení vybraných služeb do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK pro rok 2022.
Zajištění spolufinancování sociálních služeb rané péče.

Rok 2022

Poskytování služeb rané péče pro danou cílovou skupinu ve městě Znojmě a v obcích ORP Znojmo.
Zařazení vybraných služeb do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK pro rok 2023.
Zajištění spolufinancování sociálních služeb rané péče.

Cílový stav rok 2023

Poskytování sociální služby raná péče.
Zajištění spolufinancování sociálních služeb rané péče.

Realizátor a partneři

Paspoint, z.ú.
Dotyk II.

Předpokládané
zdroje financování 24

Finanční podpora na jeden úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 je u rané
péče 56 000 Kč.25
Náklady budou vypočteny dle aktuální kapacity služeb.

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu

Priorita 2

Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a s autismem

V regionu Znojemska narůstá počet osob s autismem. Tento fakt se odráží na potřebě sociálních služeb zaměřených na tuto cílovou skupinu, mimo jiné i na službu chráněného bydlení komunitního typu. Tato cílová skupina je vzhledem ke své specifičnosti
často velmi zátěžová pro běžné sociální služby a bývá často vyloučená z okruhu potencionálních uživatelů. Zátěž života rodin
s takovýmto členem domácnosti je enormní.
Současné je zapotřebí řešit oblast osob s mentálním a jiným zdravotním postižením, které dorůstají vyššího věku a mohly by se
osamostatnit v rámci bydlení, kde jim bude poskytnut dohled.
Opatření 2.1

Vznik chráněného bydlení ve Znojmě pro osoby s autismem a kombinovanými vadami

Cílem opatření je zajistit pobytovou sociální službu pro osoby s autismem, které za dohledu sociálních pracovníků budou moci žít
běžným způsobem života v přirozeném prostředí komunity.
Výstavba domku pro 8 uživatelů s autismem a kombinovanými vadami, bydlení komunitního typu s podporou asistentů co nejblíže
k formě přirozeného bydlení.
Stávající stav v roce
2019
Plán na rok 2020

V současné době není ve městě Znojmě tato služba zajištěna.
V roce 2020 budou probíhat aktivity směřující k možné realizaci služby.
Nalezení vhodného realizátora, komunikace se službami a rodinami a následné vytipování uživatelů,
zajištění pozemku/objektu, financování, zpracování projektu.

24 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
25 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Plánovaný stav
v roce 2021

V případě nalezení realizátora a vhodného pozemku bude zahájena výstavba domku, vybavení domku,
zajištění kvalifikovaného personálu, registrace sociální služby a následné zahájení provozu. Podání žádostí
o zařazení do sítí sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK.
Kapacita: 8 / počet úvazků v PP: 3,0

Rok 2022

Provoz služby chráněného bydlení ve stanovené kapacitě.
Zajištění spolufinancování sociální služby ze strany města Znojma.

Cílový stav rok 2023

Existence služby chráněné bydlení pro osoby s autismem.
Kapacita: 8 / počet úvazků v PP: 3,0
Zařazení služby v síti sociálních služeb ORP Znojmo a JMK.
Zajištění spolufinancování sociální služby.

Realizátor a partneři

Není určen realizátor.

Předpokládané
zdroje financování 26

Město Znojmo, JMK, EU-strukturální fondy, MPSV
Finanční podpora na lůžkoden dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 je u chráněného bydlení
2 500 Kč.27
Předpokládané maximální náklady sociální služby na 8 lůžek: 7 300 000 Kč

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu
- nenalezení vhodného realizátora
- nevypsání výzvy z EU
- nezískání pozemku, nezískání prostředků na objekt

Opatření 2.2

Pronájem bytů se službou chráněného bydlení s menší mírou podpory

Popis opatření

V současném chráněném bydlení stoupá postupně samostatnost klientů do té míry, že jsou schopni být
zaměstnáni a tím i finančně zvládnout pronájem bytu/garsoniéry a bydlet tam s dohledem pracovníka
ráno a navečer.

Stávající stav v roce
2019

2 klienti stávajícího skupinového chráněného bydlení projevují opakovaně zájem bydlet samostatně ve
svém bytě.

Plán na rok 2020

Nalezení vhodného pronájmu garsoniéry v Hrušovanech nad Jevišovkou nebo okolních obcí. Pracovní
smlouva klienta v současném zaměstnání na dobu neurčitou. Plnění přechodového plánu. Žádost o zařazení
služby do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK.

Stav v roce 2021

Zahájení služby chráněného bydlení s menší mírou podpory v pronajatém bytu typu garsoniéry. Příprava
dalšího klienta na přechod do bytu.
Kapacita: 1
Počet úvazků v PP: 0,5 ZVNČ

Rok 2022

Poskytování služby chráněného bydlení s menší mírou podpory v pronajatém bytu typu garsoniéry. Příprava
dalšího klienta na přechod do bytu.
Kapacita: 1
Počet úvazků v PP: 0,5 ZVNČ

Cílový stav rok
2023

Poskytování sociální služby chráněné bydlení s menší mírou podpory pro 2 klienty.
Kapacita: 2
Počet úvazků v PP: 0,5 / Celkový rozvoj o úvazků v PP: 0,5

Realizátor
a partneři

Zámek Břežany p.o.

26 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
27 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Předpokládané
zdroje financování

Dotace dle §101 a §105 zákona o soc. službách, klienti

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu

Opatření 2.3

Vznik Chráněného bydlení komunitního typu se střední mírou podpory

Popis opatření

V Hrušovanech nad Jevišovkou je poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu. 6 klientů z tohoto zařízení bude schopno po 1 – 2 letech přejít do služby chráněného bydlení.
Na jejich místa by přešli, v rámci transformace, klienti velkého zařízení DOZP Zámek Břežany. Předpokládané
zahájení nové služby je leden 2022.

Stávající stav v roce
2019

Potřeba služby chráněného bydlení komunitního typu pro klienty DOZP Zámek Břežany.

Plán na rok 2020

Souhlas zřizovatele, začlenění projektu do transformace v JMK, jednání s obcemi o umístění stavby, stavební
projekt, žádost o zařazení do sítě. Předpokládané finanční náklady v roce 2020: stavební projekt cca 500 tis.

Stav v roce 2021

Výstavba objektu pro chráněné bydlení, přechodový plán pro obě skupiny klientů.
Kapacita:0 / počet úvazků v PP:0
Předpokládané finanční náklady v roce 2021: 12 mil.

Rok 2022

Realizace služby dle uskutečnění výstavby objektu.

Cílový sav rok 2023

Poskytování služby chráněného bydlení komunitního typu pro 6 uživatelů.
Kapacita: 6
Počet úvazků v PP: 3,0 PSP ZVNČ (základní výchovná nepedagogická činnost)
Celkový rozvoj úvazků v PP o: + 3,0 ZVNČ

Realizátor
a partneři

Zámek Břežany p.o.

Předpokládané
zdroje financování

Zřizovatel Jihomoravský kraj
Dotace

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu

Opatření 2.4

Mapování potřeby odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se zdravotním, kombinovaným postižením,
autismem a duševním onemocněním

Popis opatření

Cílem opatření je zmapovat poptávku po službě „odlehčovací služba“ pro rodiny s dětmi se zdravotním
postižením. Obsahem bude vysvětlení náplně odlehčovací služby včetně finanční náročnosti vzhledem
k uživatelům této sociální služby.

Stávající stav v roce
2019

V současné době odlehčovací službu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, autismem a duševním
onemocněním neposkytuje žádná organizace v rámci ORP Znojmo.
Odhadovaný počet zájemců o službu: 5

Plán na rok 2020

Proběhne výzkum potřebnosti této služby a vyhodnocení potřebnosti. Tvorba dotazníků, distribuce a sběr
dotazníků. Určená míra potřebnosti. Vyjednávání se stávajícími službami o možnostech zajištění služeb
odlehčení pro rodiny.

Stav v roce 2021

V návaznosti na výsledek dotazníkového šetření bude zpracovaná zpráva a dle výsledků tohoto šetření
bude s tímto opatřením dále pracováno.

Rok 2022

Realizace opatření k zajištění odlehčení rodinám s dětmi z cílové skupiny.

Cílový stav rok
2023

Dle výsledků dotazníkového šetření - existence možností zajišťující odlehčení pro rodiny dětí s mentálním,
kombinovaným, zdravotním, duševním postižením či autismem
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Realizátor
a partneři
Předpokládané
zdroje financování
Rizika realizace
opatření

Rodiče cílové skupiny dětí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, členy pracovních skupin při KPSS

- bude vyčísleno dle zjištění
- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu
- nezískání vhodného realizátora
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OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY
V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY
Popis cílové skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby v krizi, etnické menšiny“
Skupina osob ohrožených sociálním vyloučením je skupinou
velmi diferencovanou, shlukující odlišné lidi.
Osoby, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, je velmi těžké
vymezit a charakterizovat z důvodu velké rozmanitosti lidí a životních situací, na základě nichž se tyto osoby začnou obracet
a žádat o pomoc v sociálním systému.
Mezi tyto osoby je možné zahrnout osoby bez domova, bez
přístřeší, osoby v krizi, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby
užívající návykové látky, osoby závislé nebo přímo ohrožené
závislostí. Dále lze do této skupiny zahrnout osoby s obtížemi
v dluhové problematice, zatížené zadlužením či předlužením,
mladé dospělé opouštějící některé ze školských zařízení pro
výkon ústavní výchovy, osoby s psychiatrickou diagnózou.
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, definuje sociální vyloučení jako vyčlenění osoby mimo
běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou je myšleno oslabení
nebo ztráta schopnosti řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení
podporovalo sociální začlenění.
Dle Eurostatu bylo v ČR v roce 2017 ohroženo příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením 12,2 % celkové populace.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. zveřejnil výsledky
celorepublikového sčítání osob bez domova realizovaného
v roce 2019. Aktivně se do sčítání zapojilo 403 obcí a instituce
(azylové domy, domy na půl cesty, věznice a zdravotnická zařízení). S ohledem na počet zapojených subjektů a obcí nelze výsledný údaj považovat za celkový počet osob bez domova v ČR.
Cílovou skupinou osob byly osoby bez střechy (osoby přežívající
venku, osoby v noclehárnách) a osoby bez bytu (osoby v ubytovnách pro bezdomovce, osoby v institucích)28.
Podle mezinárodní typologie ETHOS na území ČR je 23 830 osob
bez střechy a osob bez bytu. Z toho je 2 600 osob mladších 18
let (duben 2019).
Dle provedeného výzkumu je ve městě Znojmě v rámci sledovaných kategorií 81 dospělých osob bez domova. Mezi osobami
přespávajícími venku je 73 % mužů a 27 % žen, v noclehárně přespávají dvě třetiny mužů a jedna třetina žen, v azylovém domě 78
% mužů a 22 % žen. Více než polovina osob přespávajících venku
žije na ulici 5 a více let.
V roce 2018 odbor sociální při MěÚ Znojmo pracoval celkem se
176 osobami bez přístřeší, se 74 nezaměstnanými a osobami
s materiálními problémy, s 18 osobami ohroženými rizikovým
způsobem života a 71 osobami ohroženými sociálním vyloučením.

28 Sčítání osob bez domova v České republice 2019, VÚPSV,
v.v.i. Praha, 2019
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Sociální služby všeobecně udávají zvyšující se trend poskytování pomoci osobám se závislostí na návykových látkách,
ale také v oblasti gamblerství, zadluženosti a finanční gramotnosti.
Pracovní skupina se v rámci KPSS zaměřila na skupinu „Osoby
ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny“,
která se důvodu sociální situace ocitla v situaci, kdy potřebuje
podporu a pomoc prostřednictvím sociálních služeb.

SWOT ANALÝZA – „OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY“
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

existence sítě sociálních služeb pro OOSV
profesionální přístup k uživatelům služby
zájem cílové skupiny OOSV o službu
jedinečnost služeb pro OOSV v regionu
dobré umístění sociální služby Azylový dům
snaha změnit svou životní situaci
pocit podpory – klient se má na koho obrátit
rodinné zázemí – zachování rodiny díky poskytování sociální
služby Domov pro matky a otce v tísni
spolupráce a komunikace mezi PSS a dalšími subjekty
spolupráce města s PSS
fungující pracovní skupina KPSS
velký zájem o službu domova se zvláštním režimem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

financování služeb pro OOSV
rizika poskytování sociální služby v terénu
chybí cenově dostupné soc. bydlení, ubytovny
chybí denní centrum pro lidi bez domova
nedostatečné bezplatné právní a dluhové poradenství pro
všechny cílové skupiny
nezaměstnanost, narůstající životní náklady
špatný přenos informací ke klientům
chybí bydlení pro jednotlivce v krizi
nedostatek poskytovaných služeb vzhledem ke specifickému životnímu stylu romské komunity
negativní vnímání cílové skupiny OOSV veřejností
nedostatek zařízení pro osoby závislé na návykových látkách
nízké příjmy – důchody, dávky hmotné nouze
ztížený přístup k jinému bydlení – kauce
závislosti – alkohol, zdravotní stav
zhoršené uplatnění na trhu práce, nízká možnost integrace
klientů do společnosti
absence rodiny, zázemí
nepříznivé návyky bránící změně životního stylu vedoucího
k sociálnímu vyloučení
nedostatek lékařů – psychiatrů

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

využít granty a dotace na vzdělávání → vyšší nezaměstnanost v regionu Znojmo → pořádání kurzů bez nutnosti
dojíždění
znovunalezení rovnováhy u klienta
hospodaření s financemi z pohledu klienta
možnost získat bezplatnou podporu při řešení svých pohledávek
možnost vlastního bydlení
zaměstnání
stmelení rodiny
spolupráce s jinými organizacemi, krajem
návazné služby na služby sociální
využití procesu KPSS
využití dobrovolníků
výměna zkušeností a spolupráce se zahraničními organizacemi
spolupráce s komerčními firmami
průkazy OZP – uplatnění na trhu práce
DPS - podmínkou je příjem-důchod (kauce)
boj s předsudky a sociálním vyloučením – podpora oboustranné informovanosti
hledání pracovních míst vhodných pro cílovou skupinu
vytvoření pracovních míst pro občany z obcí
transformace psychiatrické péče

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nedostatek financí, nezájem klientů o službu
málo pracovních příležitostí, nezaměstnanost
neprovázanost rekvalifikací z ÚP na skutečnou potřebu
zaměstnavatelů
nárůst mladých do 30-ti let bez kvalifikace, s problémy s návykovými látkami, krimi minulostí, bez domova a rodinného
zázemí
neschopnost začlenit se do společnosti
exekuce, trestná činnost, násilí, odebrání dětí
přibývá osob bez finančních prostředků
neschopnost uživatelů hradit za služby
nedostatek kapacity pracovníků ve službách
veřejné mínění (předsudky, odmítavý přístup)
chybí prostory pro poskytování soc. služeb
jedinečnost sociálních služeb – v případě zániku není, kdo
by službu poskytoval, nedostatek kapacit
omezení/ztráta soběstačnosti
ztráta bydlení, závislost na systému
zhoršování psychického stavu
není vyplácen důchod – není nárok na výplatu, nesplnění
dob pojištění
přibývá osob ohrožených závislostí, ztrátou přístřeší, sociálním vyloučením
společnost má velkou toleranci vůči alkoholu a drogám
neochota blízkých klientů (rodin) pro navrácení klientů do
přirozeného prostředí.
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Přehled organizací poskytující sociální služby na Znojemsku pro cílovou skupinu „Osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby v krizi, etnické menšiny“
Organizace

sociální služba

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

- azylový dům
- noclehárna

DCHB – Oblastní charita Znojmo

- odborné sociální poradenství
- azylový dům
- krizová pomoc

Emin zámek, p.o.

- domov se zvláštním režimem

Práh jižní Morava, z.ú.

- sociální rehabilitace

Společnost Podané ruce, z.ú.

- kontaktní centra

Organizace zapojené do plánovacího procesu za pracovní skupinu „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi,
etnické menšiny“
Organizace

Název služby – sociální služba

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

- azylový dům
- noclehárna

DCHB – Oblastní charita Znojmo

- odborné poradenství
- azylový dům
- krizová pomoc

Emin zámek, p.o.

- domov se zvláštním režimem

Městský úřad Znojmo, odbor sociální

- oddělení sociální pomoci
- romský terénní pracovník

Práh jižní Morava, z.ú.

- sociální rehabilitace

Probační a mediační služba ČR

-

Společnost Podané ruce, z.ú.

- kontaktní centra

Nemocnice Znojmo, p.o.

- sociální pracovnice

Seznam priorit a opatření pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny“
Priorita 1 Podpora vzniku a rozvoje ambulantních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší
Opatření 1.1
Vznik nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
Priorita 2
Zajištění ambulantních a terénních služeb pro národnostní, etnické menšiny a osoby se závislostí
Opatření 2.1
Podpora terénní práce v romské komunitě
Opatření 2.2
Vznik komplexního poradenského centra v oblasti závislostí
Opatření 2.3
Optimalizace personálních kapacit Kontaktního centra ve Znojmě
Priorita 3
Opatření 3.1
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Zajištění a zkvalitňování nabídky pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním
Podpora, modernizace a rozvoj služby domov se zvláštním režimem Emin zámek, p.o. v návaznosti na reformu
psychiatrické péče včetně navyšování a stabilizace personálních kapacit

PRIORITY A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY „OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI,
ETNICKÉ MENŠINY“ 2020 – 2023
Priorita 1

Podpora vzniku a rozvoje ambulantních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší

Priorita reaguje na dlouhodobě neřešenou oblast služeb pro osoby bez přístřeší v oblasti ambulantních sociálních služeb. Ve městě
Znojmě je tato problematika řešena od roku 2007. Je evidována potřeba zajištění komplexní nabídky služeb pro osoby bez přístřeší
se zajištěním hygieny, pomoci při zajištění stravy, při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Opatření 1.1

Vznik nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší

Z důvodu nenaplnění opatření v předchozím plánovacím období 2015 – 2019 a přetrvávající potřeby zařízení, je realizace převedena do období 2020 – 2023.
Jedná se o ambulantní sociální službu, která bude zajišťovat komplex služeb pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi a nepříznivé
sociální situaci a to jak pro muže tak i ženy.
Bude tak zvýšena dostupnost služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociální exkluzí.
Dlouhodobá poptávka vyvstává jak ze strany sociálních pracovníků MěÚ Znojmo, jednotlivých organizací pracujících s touto cílovou skupinou (Městská policie, Nemocnice Znojmo, p.o., PSS apod.). Zakázka na tuto služby vyvstává také z řad obyvatel města
Znojmo, kteří vznáší podněty na představitele města Znojma, aby byla oblast bezdomovectví řešena.
Bude umožněno sdružování osob bez přístřeší v bezpečném místě s možností získání informací a pomoci s řešením situace, ve
které se ocitli. Hygienický standard, možnost zabezpečení stravy. Služba vznikne v návaznosti na sociální službu Noclehárna, kterou
již organizace provozuje.
Na službu bude dále navazovat fungující služba azylového bydlení. Osoby, které využijí služby nízkoprahového denního centra,
budou směřovány na návazné sociální služby, které jim pomohou řešit jejich nepříznivou sociální situaci také v budoucnu.
Stávající stav v roce
2019

V současné době služba neexistuje.
Vyjednávání s JMK o možném zařazení služby do sítě sociálních služeb v JMK.

Plán na rok 2020

Zařazení služby do Sítě sociálních služeb JMK a ORP Znojmo. Vyjednávání o získání finančních prostředků,
vyhledávání vhodného objektu, registrace sociální služby.
Hledání možností pro získání finančních prostředků na objekt – vypsané výzvy z národních a evropských
fondů.

Stav v roce 2021

Spuštění provozu nízkoprahového denního centra, jehož součástí bude:
- pobytová místnost pro osoby v krizové situaci,
- zabezpečení osobní hygieny, čistého prádla, praní prádla,
- potravinová pomoc,
- zajištění základních životních potřeb,
- pomoc a podpora při uplatnění na trhu práce individuální plánování individuální přístup k řešení nepříznivých sociálních.
Kapacita: 10 / Počet úvazků v PP: 2,0

Rok 2022

Poskytování služby nízkoprahové denní centrum.
Kapacita: 10 / Počet úvazků v PP: 2,0

Cílový stav rok 2023

Fungující sociální služba nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
Kapacita: 10 / Počet úvazků v PP: 2,0
Celkový rozvoj o 2,0 úvazky v PP

Realizátor a partneři

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Město Znojmo

Předpokládané
zdroje financování 29

Provoz sociální služby – MPSV, JMK, město Znojmo
Finanční podpora na jeden úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 je 43 000
Kč.30
Předpokládané náklady:
Náklady na 2,0 úvazky v přímé péči: 1 341 600 Kč
Dále se počítá s investičními náklady do výstavby nového objektu – EU, národní či jiné fondy

29 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
30 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Rizika realizace
opatření

Priorita 2

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu
- nezískání finančních prostředků na zajištění objektu
- nenalezení vhodného objektu

Zajištění ambulantních a terénních služeb pro národnostní, etnické menšiny a osoby se závislostí

Snahou je zajistit dostupné služby pro tyto specifické cílové skupiny osob, které se potýkají s nepříznivou sociální situací.
Z důvodu specifické příhraniční poloze je Znojmo v množství herních zařízení, heren a kasin, v popředí mezi jednotlivými regiony
v rámci celé ČR. Z toho plyne také vysoké ohrožení hazardním hráčstvím v ORP Znojmo.
Dochází k nárůstu osob ohrožených užíváním alkoholu a nealkoholových drog. Nedostatečné jsou kapacity služeb zaměřených
na pomoc lidem ohroženým užíváním alkoholu a gamblerstvím.
Roste počet osob závislých nebo ohrožených závislostí na návykových látkách, proto je nutné podporovat personální rozvoj terénních služeb, které pracují s touto cílovou skupinou.
Podpora romské minority v oblasti terénní sociální práce je stále prioritní.
Opatření 2.1

Podpora terénní práce v romské komunitě

Z dlouhodobého hlediska je terénní práce v romské komunitě přínosná jak pro společnost, tak pro cílovou skupinu romského
etnika. Terénní pracovník dochází do přirozeného prostředí komunity, kde pomáhá při vyřizování sociálních dávek, při zajišťování
bydlení a v dalších oblastech života, které vyvolávají nepříznivou sociální situaci. Cílem je zachování a podpora pozice romského
terénního pracovníka (dále jen „RTP“) při MěÚ Znojmo.
Stávající stav v roce
2019

V roce 2019 byla prostřednictvím RTP poskytována pomoc příslušníkům romské komunity při vyřizování
sociálních dávek, při zajišťování bydlení a při problémech s bydlením vůbec.
RTP je zaměstnanec MěÚ Znojmo zařazený pod odbor sociální.
V tomto roce pracoval RTP na úvazek 0,75.

Plán na rok 2020

Činnost RTP je prováděna v souladu se Zásadami dlouhodobé koncepce romské integrace do r. 2025. Plánované aktivity pro rok 2020: fotbalový turnaj, vánoční besídka pro romské děti.
Počet uživatelů: 370
Předpokládané finanční náklady v roce 2020: 346 195,-Kč z toho 225 000,- je požadováno v rámci dotace
z Úřadu vlády.

Stav v roce 2021

V roce 2021 budou realizovány činnosti dle roku 2020.
Počet uživatelů: asi 400
Předpokládané finanční náklady v roce 2021: zhruba stejné jako v roce 2020.

Rok 2022

V roce 2022 obdobná situace jako v minulých letech.
Počet uživatelů: asi 400
Předpokládané finanční náklady v roce 2022: zhruba stejné jako v roce 2021

Cílový stav rok
2023

Do roku 2023 bude usilováno o každoroční podporu pozice RTP a o realizaci aktivit pro cílovou skupinu.
RTP bude pracovat na zapojení co největšího počtu osob z cílové skupiny do připravovaných akcí a bude
kladen důraz na integraci těchto osob do společnosti.
Počet uživatelů: asi 400 / Předpokládané náklady: 360 000,- Kč

Realizátor
a partneři

Město Znojmo – odbor sociální

Předpokládané
zdroje financování

Město Znojmo: cca 135 000 Kč
Úřad vlády ČR: cca 225 000 Kč

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezájem o spolupráci ze strany cílové skupiny
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Opatření 2.2

Vznik komplexního poradenského centra v oblasti závislostí

Cílem opatření je rozvíjet rozsah působení Terapeutického centra v JMK v detašovaném pracovišti ve Znojmě a zintenzivnit nabídku
sociálně - terapeutických intervencí pro znojemské klienty tak, aby nebylo nutné přistupovat k jejich hospitalizaci či pobytové léčbě.
Terapeutické centrum v JMK realizuje komplexní péči o klienty s problémem závislosti ambulantní formou léčby. Terapeutické
centrum v JMK provozuje ve Znojmě pobočku od června 2016 pouze pro cílovou skupinu osob ohrožených hazardním hráčstvím.
V roce 2019 došlo k rozšíření cílové skupiny o osoby ohrožené užíváním alkoholu a nealkoholových drog.
Od vzniku detašovaného pracoviště Terapeutického centra v JMK ve Znojmě do konce roku 2018 využilo jeho služby 32 klientů.
Jednalo se o 22 lidí s problémem s hraním hazardních her a 10 osob blízkých. V daném období proběhlo 265 jednotlivých výkonů
individuální terapie, 17 výkonů rodinné terapie a 374 jednotlivých výkonů sociální práce. Daná práce byla v období 2016 – 2018
realizována na úvazek 0,2.
Stávající stav v roce
2019

Došlo k rozšíření cílové skupiny o osoby ohrožené užíváním alkoholu a nealkoholových drog. Aktuálně
je to však možné v minimálním rozsahu a hlavní cílovou skupinou tak nadále zůstávají osoby ohrožené
hazardním hráčstvím.
Vzhledem k rozšíření rozsahu působení detašovaného pracoviště ve Znojmě v průběhu roku 2019 bylo
poskytování služeb přestěhováno z prostorů služby Společnosti Podané ruce o.p.s. Kontaktního centra ve
Znojmě do samostatných a kapacitně vyhovujících prostor. Detašované pracoviště ve Znojmě aktuálně
působí na adrese nám. Armády 10.
Kapacita: 8 klientů (týdenní kapacita) / Počet úvazků v PP: 0,7

Plán na rok 2020

Cílem je provozovat komplexní péči o klienty s problémem závislosti ambulantní formou léčby. Stabilizace
a posílení personálního zázemí, které umožní zintenzivnit nabídku sociálně - terapeutických intervencí
pro znojemské klienty a rozšířit kapacitu pro osoby ohrožené užíváním alkoholu a nealkoholových drog.
Kapacita: 20 klientů (týdenní kapacita) / Počet úvazků v PP: 1,5

Stav v roce 2021

Provozovat komplexní péči o klienty s problémem závislosti ambulantní formou léčby. Stabilizace a posílení personálního zázemí, které umožní zintenzivnit nabídku sociálně - terapeutických intervencí pro
znojemské klienty a rozšířit kapacitu pro osoby ohrožené užíváním alkoholu a nealkoholových drog.
Kapacita: 30 klientů (týdenní kapacita) / Počet úvazků v PP: 2,0

Rok 2022

Provozovat komplexní péči o klienty s problémem závislosti ambulantní formou léčby. Stabilizace a posílení personálního zázemí, které umožní zintenzivnit nabídku sociálně - terapeutických intervencí pro
znojemské klienty a rozšířit kapacitu pro osoby ohrožené užíváním alkoholu a nealkoholových drog.
Kapacita: 30 klientů (týdenní kapacita) / Počet úvazků v PP: 2,0

Cílový stav rok 2023

Zajištění poskytování sociální služby dle poptávky.
Kapacita: 30 klientů (týdenní kapacita)
Počet úvazků v PP: 2,0
Celkový rozvoj v letech 2019 – 2023 v přímé péči o úv.: +1,3

Realizátor a partneři

Realizátor: Společnost Podané ruce, o.p.s.
Partneři: poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb v Znojmě, školy

Předpokládané
zdroje financování 31

Finanční podpora na jeden úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 je u kontaktního centra 43 000 Kč32.
Předpokládané náklady:
Náklady v sociální službě na úvazky v PP 1,5 celkem: 1 341 600 Kč

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu

31 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
32 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Opatření 2.3

Optimalizace personálních kapacit Kontaktního centra ve Znojmě

Stávající počet pracovníků a pracovních úvazků již delší dobu neodpovídá reálným číslům a potřebám uživatelů dané sociální
služby. Na tuto situaci je potřeba reagovat doplněním stavu pracovníků tak, aby byl výkon kontaktní, poradenské, ale i terénní
služby dostatečně zabezpečen.
Stávající stav v roce
2019

Žádost pro rok 2019 byla definována na 4,0 úvazku pro přímou péči. Realitu se však vzhledem k nedostatečnému finančnímu zajištění nepodařilo naplnit v plné výši. Oproti předchozím rokům se však podařilo
překonat hranici historického maxima v podobě 3,0 úvazku pro přímou péči. Navýšení úvazků se projevilo v rozšířené provozní době, a to zejména prostřednictvím posílení terénní práce jak na území města
Znojma, tak i v obcích ORP Znojmo.
Kapacita: 231 / Počet úvazků v PP: 3,0

Plán na rok 2020

Žádost na rok 2020 byla podána s žádostí o 4,0 úvazku pro přímou péči. V žádosti je zohledněna odbornost
pracovníků a prostor pro rozvoj terénní sociální práce směrem na venkov.
Kapacita: 300 / Počet úvazků v PP: 4,0

Stav v roce 2021

Udržení stavu personálu určeného pro přímou péči o klienty v součtu 4,0 úvazku pro optimální výkon
kontaktní, terénní i poradenské práce.
Kapacita: 320 / Počet úvazků v PP: 4,0

Rok 2022

Poskytování sociální služby dle roku 2021.
Kapacita: 320 / Počet úvazků v PP: 4,0

Cílový stav rok 2023

Udržení stavu personálu určeného pro přímou péči o klienty v součtu 4,0 úvazku pro optimální výkon
kontaktní, terénní i poradenské práce.
Kapacita: 320 / Počet úvazků v PP: 4,0
Celkový rozvoj v letech 2019 – 2023 v přímé péči o 1,0 úvazku

Realizátor a partneři

Společnost Podané ruce o.p.s. – Kontaktní centrum ve Znojmě

Předpokládané
zdroje financování 33

Finanční podpora na jeden úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020 je u kontaktního centra 43 000 Kč.34
Předpokládané náklady:
Náklady sociální služby na úvazky 4,0 celkem: 2 683 200 Kč
Zdroje financování: MPSV ČR, ÚV ČR - RVKPP, KÚ - JMK, Město Znojmo,

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
- nezařazení rozvoje do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo
- neumožnění rozvoje v rámci sítě sociálních služeb v JMK
- nezájem ze strany klientů o službu

33 Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že každoročně budou tato
pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb a míře spolufinancování ze strany obcí.
K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o závazné a konečné částky.
34 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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Priorita 3

Zajištění a zkvalitňování nabídky pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním

Priorita reaguje na potřebnost zvyšování kvality a humanizaci pobytových služeb ve stávajícím prostředí. Snahou bude snížit sociální a zdravotní rizika u sociální služby domov se zvláštním režimem. Posilování sociálního začleňování a zajištění kvalitní péče
i do budoucna lze dosáhnout navýšením personálních kapacit v pobytových službách.
Opatření 3.1

Podpora, modernizace a rozvoj služby domov se zvláštním režimem Emin zámek, p.o. v návaznosti
na reformu psychiatrické péče včetně navyšování a stabilizace personálních kapacit

Z dlouhodobého hlediska je patrná potřebnost pobytových sociálních služeb tohoto typu. V rámci humanizace stávajícího prostředí je budova pobytové služby domova se zvláštním režimem nevyhovující. Nabízeny jsou vícelůžkové pokoje, které je nutno
předělat na pokoje s menší kapacitou. Dispozice ubytovacích prostor – objekt je památkově chráněn, nelze tyto prostory upravit
ve prospěch klientů.
Stávající stav v roce
2019

Emin zámek, p.o.
V současné době poskytuje organizace pobytovou službu domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osoby ve věku od 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu jejich chronického duševního
onemocnění nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách.
Kapacita: domov se zvláštním režimem 60 klientů
Počet úvazků v PP: domov se zvláštním režimem 21,0

Plán na rok 2020

Emin zámek, p.o.
Posilování personálu o pracovníky v sociálních službách. Postupné navyšování personálu – pracovník
v sociálních službách – přímá obslužná péče, pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická
výchovná činnost. Plán navýšení úvazků v přímé péči o 2 zaměstnance z důvodu zkvalitnění sociální služby.
Kapacita: domov se zvláštním režimem: 60 klientů
Počet úvazků v PP: domov se zvláštním režimem: 23,0

Stav v roce 20212022

Emin zámek, p.o.
Elektroinstalace prvního podlaží. Vyhledávání vhodných pozemků v přilehlých lokalitách za účelem
výstavby nového zařízení odpovídajícího moderním trendům. Zjištění možností financování projektu
na JMK. Následné vytváření projektu. Posilování personálu o pracovníky v sociálních službách. Postupné
navyšování personálu – pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče
Navýšení technickoadministrativního personálu o 3 zaměstnance.
Kapacita: domov se zvláštním režimem 60 klientů
Počet úvazků v PP: domov se zvláštním režimem 25,0

Cílový stav rok 2023

Úvazky v přímé péči rozvoj ve službě mezi roky 2020 – 2023:
Emin Zámek, p.o.
Kapacita: domov se zvláštním režimem 60 klientů
Počet úvazků v PP: 25,0 /celkem rozvoj o: 4,0 úvazky

Realizátor

Emin Zámek, p.o.

Předpokládané
zdroje financování

Dotace dle § 101a - MPSV

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory
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DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY „DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA“
Rodina je jedním ze základních prvků společnosti a nabývá mnoha forem. Tradiční model rodiny byl nahrazen modelem moderním, který s sebou nepřináší pouze změnu struktury rodiny, ale
také odlišné chápání a pojetí jejích základních funkcí.
Sociální a demografické změny (např. prodlužování lidského
života, vyšší rozvodovost, snižování sňatečnosti, nárůst počtu mimomanželsky narozených dětí) probíhající v ČR, ale také v jiných
zemích, jsou podmíněny hodnotově normativními proměnami
v české společnosti. Snižuje se rozsah času společně tráveného
se členy rodiny. Nedostatek času spolu s nároky zaměstnání jsou
hlavními faktory zužování prostoru pro rozvíjení partnerských
a mezigeneračních vztahů i výchovu dětí. Snižují se možnosti
mezigenerační podpory a soužití širší rodiny. V dnešní společnosti se nestabilita rodiny stává důsledkem i příčinou oslabování
rodinných pout.
Z důvodu demografických a sociálních vlivů dochází ke skutečnosti, že se rodina stává závislá na společnosti a státu. Rodiny
jsou vystavovány ekonomickým, sociálním a psychologickým
rizikům což má vliv na růst podílu rodin ohrožených ekonomicky
(nezaměstnaní, nízkopříjmové rodiny) s dopadem na psychologické a sociální potíže.
Pracovní skupina se v rámci KPSS zaměřila na skupinu děti, mládež, rodinu ohroženou sociálním vyloučením.
Blíže je možné tuto cílovou skupinu specifikovat následovně:
• děti a mládež do 26 let inklinující k rizikovým formám chování,
• sociálně slabé a nefunkční rodiny,
• rodina - rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti ve
věku od 0 do 26 let, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, a u kterého existují
další rizika ohrožení jeho vývoje.
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SWOT ANALÝZA – DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupráce s obcemi, krajem
pestrost organizací/subjektů – sociální služby, školství, volnočasové organizace atd.
rozdělení a vymezení PS DMR a RPMZ včetně koordinátorek
dosavadní podpora dobrovolnictví a nízkoprahového zařízení
existence a kvalitní poskytování sociální ch služeb pro cílovou skupinu
vzájemná spolupráce mezi sociálními službami a dalšími
organizacemi
terénní sociální práce ve vytipovaných lokalitách
dostatek volnočasových aktivit ve Znojmě a při některých
ZŠ na vesnici
odhodlání lidí zabývajících se touto cílovou skup.
zájem členů PS a ochota pracovat v dané oblasti
znalost terénu města i regionu
dobré vztahy a tím i komunikace mezi PSS
pravidelná společná jednání PSS a to i nových (KPSS, RSPMZ,
komise prev. krim.)
zvýšila se trochu spolupráce škol
podpora rodin jako celku z hlediska RPMZ
silnou stránku tvoří rodina sama o sobě – zakládání nových
„zdravých rodin“ se zájmem žít plnohodnotný život

•
•
•
•
•
•
•
•

omezený počet spojů MHD zejména o víkendech
právní poradenství, dluhové pro rodiče v tíživé sociální
situaci nebo řešící rozpad rodiny – nedostatečná kapacita
terénní sociální práce s mládeží je z důvodu personální
kapacity nedostatečná
nedostupnost služeb uživatelům ze vzdálenějších částí
regionu
nepokryté obce službami, nezájem obcí
problém dostat se ke klientům (k dětem)
omezené finanční prostředky
postupný úbytek či omezování služeb (Trialog, Střed) díky
omezení financování
nedostatečná podpora služeb (ze strany JMK, státu) potřebných pro děti, mládež a rodiny
chybí preventivní sociální služba na obcích – Vranovsko,
Hrušovansko, Višňové

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupráce/provázanost zejména s PS OZP
vzájemná spolupráce s RSPMZ s respektem na odlišné cílové
skupiny apod.- koncepce RSPMZ
opora/podpora v organizační skupině KPSS
zkušenosti z jiných měst, obcí
různorodost dotačních řízení – např. MPSV, MŠMT, MMR,
obce, kraje
prezentace služby, spolupráce s obcemi
využití potenciálu multidisciplinárního týmu při MÚ
práce s celými rodinami – koncepčně nejen s dětmi
rozvoj a zlepšení spolupráce škol a sociálních sl.
zavádění nových programů v dalších vyloučených lokalitách
ve Znojmě, rozšíření služeb do obcí ORP
motivace rodičů pro spolupráci, pro práci na sobě, pro zlepšování svých dovedností
propojenost spolupráce participujících subjektů na problému klienta
limity rodičů (intelekt, dovednosti) – cílená a konkretizovaná
pomoc, směřování k harm reduction
zvýšení podpory terénní práce
podpora prorodinných aktivit v rámci RSPMZ – zájem MěÚ
na rozvoji rodinného života a života seniorů

•
•
•
•
•
•
•

•

do budoucna nezájem organizací/subjektů
úplné zrušení PS DMR bez alternativy
nezájem/nepodpora v organizační skupině KPSS, v RM a ZM
nedostatek financí na provoz sociálních služeb
prohlubování soc. rozdílů ve společnosti
děti nemají dostatek informací o službách a o tom na koho
se v případě problému obrátit
nedůvěra v instituce
demotivace rodičů a absence motivačních podnětů
z venku i formou direktivního vedení, nastavení hranic
vyhoření lidí, kteří se již touto problematikou zabývají
nezájem obcí ORP, pasivní spolupráce obcí
nepodchycení vzdálenějších částí regionu může vést k rozšíření problémů a rizikových jevů v těchto oblastech
nedostatečné možnosti pro neorganizované vyžití věkové
skupiny 12–17 let může vést k její větší problematičnosti
z hlediska projevů
- zvyšující se výskyt patologických jevů mezi dětmi a mládeží (drogy, alkohol, sexuální život před 15. rokem, záškoláctví
apod.)
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PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ZNOJEMSKU PRO CÍLOVOU SKUPINU „DĚTI,
MLÁDEŽ, RODINA“
Organizace

Název služby – sociální služba

Centrum sociálních služeb Znojmo,
příspěvková organizace

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy - odborné sociální poradenství

DCHB – Oblastní charita Znojmo

Domov pro matky a otce v tísni - azylový dům
Charitní poradna Znojmo – odborné sociální poradenství
Klub COOLNA Znojmo - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Rodinný sociální asistent – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tereza Znojmo – krizová pomoc

Spondea, o.p.s.

Intervenční centrum

Organizace zapojené do plánovacího procesu za pracovní skupinu „Děti, mládež, rodina“
Organizace

Název služby – sociální služba

Centrum sociálních služeb Znojmo,
příspěvková organizace

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy - odborné sociální poradenství

DCHB – Oblastní charita Znojmo

Domov pro matky a otce v tísni - azylový dům
Charitní poradna Znojmo – odborné sociální poradenství
Klub COOLNA Znojmo - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Rodinný sociální asistent – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tereza Znojmo – krizová pomoc

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s.

Program Pět P – pomoc dětem

Městský úřad Znojmo, odbor sociální

Oddělení sociálně – právní ochrany dětí
Rodinná a seniorská politika města Znojma

Mateřské centrum Miniklub Znojmo, z.s.

Péče o děti 2-6 leté

Pedagogicko - psychologická poradna,
p.o.
Rodinné centrum Maceška

Služby pro rodiny s dětmi

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo

Obor sociální činnost

Spondea, o.p.s.

Intervenční centrum

Seznam priorit a opatření pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“
Priorita 1		
Podpora rodinné a seniorské politiky města Znojma
Opatření 1.1
Rozvoj aktivit rodinné a seniorské politiky města Znojma
Priorita 2
Podpora služby Streetwork při Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Coolna Znojma
Opatření 2.1
Zajištění odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby
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PRIORITY A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY „DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA“2020 - 2023
Priorita 1

Podpora rodinné a seniorské politiky města Znojma

Rodinná politika má ve městě Znojmě své koncepční ukotvení od roku 2015, kdy vznikla první Koncepce rodinné politiky města
Znojma na období 2016-2019. Koncepce vzešla z podnětů diskutovaných v KPSS a multidisciplinárním týmu při odboru sociálním.
Stala se nedílnou součástí rodinného života ve Znojmě. Klade si za cíl podpořit rodinu prostřednictvím vzájemně propojených
opatření týkajících se všech oblastí života rodiny. RPMZ se stále rozvíjí a dotýká se všech rodin ve městě Znojmě nejen prostřednictvím akcí pořádaných pro rodiny a jejich členy, ale také finanční podporou aktivit a organizací díky dotačnímu programu města
Znojma na podporu rodinných aktivit v daném roce.

Opatření 1.1

Rozvoj aktivit rodinné a seniorské politiky města Znojma

K rozvoji aktivit rodinné politiky dochází při plnění jednotlivých Akčních plánů rodinné politiky města Znojma na daný rok, které
obsahují konkrétní aktivity, popis kroků vedoucích k naplnění těchto aktivit včetně subjektů zodpovědných za jejich realizaci. Rodinná politika bude rozšířena o seniorskou politiku a bude podporovat aktivity jednotlivých subjektů prostřednictvím dotačních
programů na podporu rodinných aktivit či aktivit pro seniory na konkrétní rok. Nedílnou součástí rozvoje rodinné politiky ve Znojmě
je pravidelné setkávání pracovní a řídící skupiny, spolupráce všech zapojených subjektů a provázanost s KPSS.
Stávající stav v roce
2019

V roce 2019 probíhá aktualizace Koncepce rodinné politiky města Znojma na následující čtyřleté období.
Dále probíhá hodnocení původní koncepce a tvorba Akčního plánu na rok 2020. Vznikla nová pracovní
pozice koordinátora zodpovědného za realizaci RPMZ
Aktivity:
únor - realizace akcí v Národním týdnu manželství
květen - realizace akcí v rámci Týdne pro rodinu
říjen - realizace Dne seniorů
Předpokládané finanční náklady v roce 2019:
Na dotační program 450.000 Kč a na realizaci rodinné politiky a aktivit, které zaštiťuje 100.000 Kč.

Plán na rok 2020

Schválení aktuální verze Koncepce rodinné a seniorské politiky města Znojma na období 2020 – 2023
a Akčního plánu rodinné a seniorské politiky města Znojma na rok 2020 jakožto prováděcího dokumentu
koncepce. Rodinná politika je rozšířena o seniorskou politiku.
Aktivní spolupráce jednotlivých resortů při řešení všech důležitých oblastí rodiny, podpora rodin a vzájemných vztahů ve všech životních fázích, podpora mezigeneračních aktivit, pečujících osob a dobrovolnictví.
Tím bude postupně docházet k upevňování role rodiny, posílení její stability a funkce v naší společnosti.
Důležitou součástí rodinné a seniorské politiky města Znojma nadále zůstává zvyšování informovanosti
o prorodinných aktivitách či službách a motivace zúčastněných i nově vzniklých subjektů na rozvoji rodinné politiky formou realizace stanovených priorit.
Předpokládané finanční náklady v roce 2020: Na dotační program 500.000 Kč a na realizaci rodinné a seniorské politiky a aktivit, které zaštiťuje 100.000 Kč.

Stav v roce 2021

Udržení stávajícího stavu, tzn. aktivní spolupráce členů pracovní i řídící skupiny, rozvoj jednotlivých priorit,
naplňování stanovených opatření, realizace společných aktivit pro rodiny s dětmi a pro seniory, podpora
pečujících osob, mezigeneračních vztahů a dobrovolnictví ve spolupráci s KPSS.
Jedním z plánovaných opatření v následujících čtyřech letech je Audit Family Friendly Community.
Předpokládané finanční náklady v roce 2021:
Na dotační program 500.000 Kč a na realizaci rodinné politiky a aktivit, které zaštiťuje 102.000 Kč.

Rok 2022

Realizace aktivit v rámci rodinné a seniorské politiky dle aktuálně platné koncepce.
Předpokládané finanční náklady v roce 2021:
Na dotační program 500.000 Kč a na realizaci rodinné a seniorské politiky a aktivit, které zaštiťuje 102.000
Kč.

Cílový stav v roce
2023

Realizace aktivit v rámci rodinné a seniorské politiky dle aktuálně platné koncepce.
Předpokládané finanční náklady v roce 2021:
Na dotační program 500.000 Kč a na realizaci rodinné a seniorské politiky a aktivit, které zaštiťuje 102.000
Kč.

Realizátor a partneři

Realizátor – Město Znojmo
Partneři – DCHB – Oblastní charita Znojmo, Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace,
Městská policie Znojmo, školská zařízení, Úřad práce ČR – pobočka Znojmo, Rodinné centrum Maceška,
Mateřské centrum Miniklub Znojmo, Dobrovolnické centrum ADRA, Kruh Znojmo, centrum zdravotních
služeb pro děti, p.o., Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, p.o., Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí ČR – Klub Pharos, Nemocnice Znojmo, p.o., Středisko volného času Znojmo, p.o.
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Předpokládané
zdroje financování

Město Znojmo, JMK

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezájem ze strany občanů a organizací o aktivity v rámci RSPMZ

Priorita 2

Podpora služby Streetwork při Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Coolna Znojma

Maringotka Klubu Coolna Znojmo je „prodlouženou rukou“ terénní formy poskytování NZDM Klubu Coolna Znojmo. Streetworkeři
zde řeší nepříznivé životní (sociální) situace, se kterými se děti, mládež a mladí dospívající potýkají ve věku 11-26 let. Služba se
aktivně věnuje této cílové skupině, ale dosah a vliv je i na prostředí, ve kterém se tato skupina pohybuje. Řešenými tématy jsou
např. vztahy, rodina, škola, šikana, sebepoškozování, drogy (legální i nelegální), aktivní trávení volného času, rizikové chování
obecně, chování ve společnosti, vztahy k autoritám, kyberšikana a rizika ve virtuálním světě, sexuální identita a témata související
s dospíváním atd.
Opatření 2.1

Zajištění odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby

Maringotka má již 7 let svého provozu a její technický stav již dosluhuje. Je potřeba zajistit dětem a mládeži, kteří se ocitají
v nepříznivé životní situaci prostor, kde budou moci řešit své akutní problémy či učit se trávit aktivně svůj volný čas s podporou
odborných pracovníků.
Stávající stav v roce
2019

Maringotka v roce 2019 již je ve stavu, kdy se doporučuje ji kompletně vyměnit za novou z důvodů nevyhovujících interiérových prostor. Její technický stav je nevyhovující k poskytování a provozování stávající
sociální služby pro cílovou skupinu i pracovníky. V současnosti jsou u maringotky zjištěny tyto závady:
uvnitř i z venku pláště maringotky jsou díry, rozpadá se, nejdou otevřít okna a díky tomu je uvnitř nevyhovující teplota (nejen v létě) a v zimě je tam opět chladno díky tomu, že maringotka není dostatečně
zateplená atd.
Počet uživatelů sociální služby v této lokalitě: min. 35 nově podpořených uživatelů/ročně, kteří jsou v nepříznivé životní situaci.

Plán na rok 2020

Zakoupení nové maringotky/mobilheimu či zajištění jiného místa (garáž, prostor z bývalé kotelny atd.)
k účelům specifické sociální práce s dětmi a mládeží v rámci sociální služby, kterou provozuje v rámci
terénní formy Oblastní charita Znojmo (NZDM Klub Coolna Znojmo).
Předpokládané investiční finanční náklady v roce 2020: 300 000 Kč
Počet uživatelů sociální služby v této lokalitě: min. 35 nově podpořených uživatelů/ročně, kteří jsou v nepříznivé životní situaci.

Stav v roce 2021

Místo je po technické stránce zajištěné a poskytuje se sociální služba pro cílovou skupinu 11-26 let (děti,
mládež a mladí dospělí), kteří využívají bezpečný prostor pro své potřeby. Pro personál je zajištěn důstojný
prostor k vykonávání jejich práce.
Počet uživatelů sociální služby v této lokalitě: min. 35 nově podpořených uživatelů/ročně, kteří jsou v nepříznivé životní situaci.

Rok 2022

Poskytování sociální služby pro cílovou skupinu 11-26 let (děti, mládež a mladí dospělí), kteří využívají
bezpečný prostor pro své potřeby. Pro personál je zajištěn důstojný prostor k vykonávání jejich práce.
Počet uživatelů sociální služby v této lokalitě: min. 35 nově podpořených uživatelů/ročně, kteří jsou v nepříznivé životní situaci.

Cílový stav rok 2023

Poskytování sociální služby pro cílovou skupinu 11-26 let.

Realizátor a partneři

DCHB - Oblastní charita Znojmo
Město Znojmo

Předpokládané
zdroje financování

Město Znojmo
Dotační programy či donátoři

Rizika realizace
opatření

- nezískání finanční podpory ze strany města Znojma
- nezískání finanční podpory z jiných zdrojů
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VÝKLAD POJMŮ - POJMOSLOVÍ
Plán = vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče dle zákona
o obcích.
Síť = reálné spolufinancování a každoroční úpravy kapacit sociálních služeb. Bez rozvoje sítě není možné navyšování kapacit.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb zajišťuje podmínky pro rozvoj sociální péče na území obce (u nás i ORP) Znojmo,
což je zákonný požadavek zákona o obcích. Jedná se o souhrn
všech zjištěných a ověřených potřeb, které jsou v oblasti sociálních služeb na území požadovány.
Síť sociálních služeb v ORP Znojmo, která se schvaluje na každý
jednotlivý rok, je pak reálným nástrojem obce (u nás i celého
ORP) pro realizaci případného rozvoje či úprav kapacit sociálních
služeb. Tzn. co není povoleno v naší síti na daný rok, není spolufinancováno ani z naší strany a není dále podpořeno.
Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Znojmo každoročně rozpracovává stanovené priority a opatření vycházející z aktuálně platného SPRSS v návaznosti na aktuální finanční možnosti
města Znojma, obcí, JMK a státního rozpočtu. Rozvoj pro daný
rok je pak v souladu se sítí sociálních služeb v ORP Znojmo a se
sítí sociálních služeb JMK.
Základní síť sociálních služeb v JMK je tvořena registrovanými
sociálními službami se zařízením na území JMK, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě, požadované efektivitě a odpovídající dostupnosti napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci
potřebných osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje. Součástí Základní sítě JMK
jsou sociální služby a jejich kapacity podporované a financované

z veřejných zdrojů prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu,
dle § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, případně současně financované z dotačního programu JMK, rozpočtů
obcí v JMK, nebo prostřednictvím individuálních projektů kraje.
Základní síť JMK je tvořena na období jednoho roku.
Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb obsahují závazný mechanismus
přiznání finanční podpory, redukční mechanismy, uznatelnost
nákladů a další procesní náležitosti včetně spolufinancování
služby z úrovně JMK a obcí. Spolufinancování z úrovně územně
samosprávných celků se počítá z celkových obvyklých (průměrných) nákladů příslušného druhu sociální služby.
Pracovníci v přímé péči jsou zaměstnanci organizace, kteří
zajišťují úkony v přímé práci a vykonávají odbornou činnost.
Rámcový výčet profesí v přímé péči: • sociální pracovníci za
podmínek stanovených v §109 a 110 zákona č. 180/2006 Sb., •
pracovníci v sociálních službách • pedagogičtí pracovníci • manželští a rodinní poradci • další odborní pracovníci, kteří přímo
poskytují sociální služby. Úvazky zdravotnického personálu se
nezapočítávají do úvazků pracovníků v přímé péči, a proto se
i náklady s nimi spojené nezohledňují.
Finanční náklady na sociální službu uvádějí celkové náklady na
poskytování sociální služby dle aktuálně platných Pravidel JMK
vypočtených na úvazek přímé péče (služby ambulantní, terénní)
či na počet lůžek (služby pobytové).

SEZNAM ZKRATEK
DCHB – Diecézní charita Brno
DC – dobrovolnické centrum
DMR – děti, mládež, rodina
DO – duševní onemocnění
DOZP – domov pro osoby se zdravotním postižením
DS – domov pro seniory
DZR – domov se zvláštním režimem
EU – Evropská unie
JMK – Jihomoravský kraj
KPSS – komunitní plánování sociálních služeb
MěÚ – městský úřad
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
o.p.s. - obecně prospěšná společnost
ORP – obec s rozšířenou působností

OOSV – osoby ohrožené sociálním vyloučením
OZP – osoby se zdravotním postižením
PAS – porucha autistického spektra
PN – psychiatrická nemocnice
p.o. - příspěvková organizace
PP – přímá péče
PS – pracovní skupina
PSS – poskytovatel sociálních služeb
RPMZ – rodinná politika města Znojma
RSPMZ – rodinná a seniorská politika města Znojma
RTP – romský terénní pracovník
S - senioři
ZŠ – základní škola
z.ú. - zapsaný ústav
ZVNČ - základní výchovná nepedagogická činnost

77

SEZNAM GRAFŮ A TABULEK
Tab. č. 1: Procento spolufinancování služby z úrovně Jihomoravského kraje a obcí
Tab. č. 2: Pohyb obyvatelstva v ORP Znojmo v letech 2014, 2016,
2018
Tab. č. 3: D otace z rozpočtu města Znojma poskytovatelům
sociálních služeb dle obecného hospodářského zájmu
Tab. č. 4: Přehled poskytovatelů sociálních služeb v roce 2019
a jimi poskytované sociální služby

78

Graf 1: Počet obyvatel v ORP Znojmo podle pětiletých věkových
skupin k 31. 12. 2014
Graf 2: Počet obyvatel v ORP Znojmo podle pětiletých věkových
skupin k 31. 12. 2018
Graf 3: Celkový počet vyplacených příspěvků na péči u osob od
18 let ve vztahu k jednotlivým stupňům závislosti v letech
2015–2017 v Jihomoravském kraji
Graf 4: Výdaje obcí III. typu na poskytování sociálních služeb
v roce 2017 v přepočtu na jednoho obyvatele (v Kč).

PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1: PŘÍSPĚVKY OBCÍ V ORP ZNOJMO NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V LETECH 2018 – 2019

Finanční příspěvky obcí ORP Znojmo na terénní sociální služby do rozpočtu
města Znojma 2018 - 2019

Pořadí

OBEC/MĚSTYS

Poskytnutá částka příspěvku
2018

Poskytnutá částka příspěvku
2019

1.

Bantice

6 854 Kč

13 056 Kč

2.

Běhařovice

9 229 Kč

16 723 Kč

3.

Bezkov

4 920 Kč

9 166 Kč

4.

Bítov

3 843 Kč

6 528 Kč

5.

Blanné

1 787 Kč

3 309 Kč

6.

Blížkovice

28 886 Kč

52 761 Kč

7.

Bojanovice

4 480 Kč

8 361 Kč

8.

Borotice

10 477 Kč

0 Kč

9.

Boskovštejn

3 770 Kč

6 707 Kč

10.

Božice

37 796 Kč

37 800 Kč

11.

Břežany

20 661 Kč

37 693 Kč

12.

Citonice

14 174 Kč

26 336 Kč

13.

Černín

3 354 Kč

5 992 Kč

14.

Dobšice

60 318 Kč

109 010 Kč

15.

Dyjákovice

21 077 Kč

21 077 Kč

16.

Dyjákovičky

12 803 Kč

24 056 Kč

17.

Dyje

11 187 Kč

20 747 Kč

18.

Grešlové Mýto

5 483 Kč

0 Kč

19.

Havraníky

8 519 Kč

15 515 Kč

20.

Hevlín

35 055 Kč

64 252 Kč

21.

Hluboké Mašůvky

0 Kč

15 000 Kč

22.

Hnanice

8 519 Kč

16 141 Kč

23.

Hodonice

44 749 Kč

81 512 Kč

24.

Horní Břečkov

6 316 Kč

9 613 Kč

25.

Horní Dunajovice

14 859 Kč

27 901 Kč

26.

Hostim

10 820 Kč

19 137 Kč

27.

Hrabětice

21 297 Kč

40 152 Kč

28.

Hrádek

22 399 Kč

41 225 Kč

29.

Hrušovany nad Jevišovkou*

50 000 Kč

50 000 Kč

30.

Chvalatice

2 595 Kč

4 784 Kč

31.

Chvalovice

15 814 Kč

29 198 Kč

32.

Jaroslavice

31 211 Kč

55 846 Kč
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Pořadí
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OBEC/MĚSTYS

33.

Jiřice u Moravských Budějovic

34.

Poskytnutá částka příspěvku
2018

Poskytnutá částka příspěvku
2019

1 322 Kč

2 414 Kč

Kravsko

13 243 Kč

25 173 Kč

35.

Křepice

2 742 Kč

4 918 Kč

36.

Křídlůvky

5 704 Kč

10 856 Kč

37.

Kuchařovice

0 Kč

41 896 Kč

38.

Kyjovice

3 843 Kč

6 930 Kč

39.

Lančov

5 606 Kč

10 329 Kč

40.

Lechovice

12 754 Kč

24 413 Kč

41.

Lesná

6 609 Kč

11 759 Kč

42.

Litobratřice

11 432 Kč

20 747 Kč

43.

Lubnice

1 616 Kč

2 862 Kč

44.

Lukov

6 438 Kč

11 178 Kč

45.

Mackovice

9 082 Kč

16 454 Kč

46.

Mašovice

12 436 Kč

23 117 Kč

47.

Medlice

4 088 Kč

7 199 Kč

48.

Mikulovice

15 349 Kč

28 572 Kč

49.

Milíčovice

5 067 Kč

9 211 Kč

50.

Morašice

5 483 Kč

10 150 Kč

51.

Němčičky

2 154 Kč

3 711 Kč

52.

Nový Šaldorf-Sedlešovice

37 356 Kč

69 171 Kč

53.

Olbramkostel

13 170 Kč

23 698 Kč

54.

Oleksovice

16 793 Kč

30 673 Kč

55.

Onšov

1 836 Kč

3 309 Kč

56.

Oslnovice

2 032 Kč

3 666 Kč

57.

Pavlice

11 505 Kč

21 283 Kč

58.

Plaveč

11 040 Kč

20 076 Kč

59.

Plenkovice

8 984 Kč

16 901 Kč

60.

Podhradí nad Dyjí

1 273 Kč

2 325 Kč

61.

Podmolí

4 088 Kč

7 556 Kč

62.

Podmyče

2 350 Kč

4 427 Kč

63.

Práče

19 877 Kč

36 754 Kč

64.

Pravice

8 127 Kč

7 600 Kč

65.

Prokopov

2 350 Kč

4 114 Kč

66.

Prosiměřice

20 759 Kč

38 185 Kč

67.

Přeskače

2 644 Kč

4 650 Kč

68.

Rozkoš

4 284 Kč

7 869 Kč

69.

Rudlice

2 472 Kč

4 203 Kč

70.

Slatina

5 924 Kč

10 910 Kč

Pořadí

Poskytnutá částka příspěvku
2018

OBEC/MĚSTYS

71.

Slup

72.

Poskytnutá částka příspěvku
2019

11 628 Kč

21 239 Kč

Stálky

3 133 Kč

5 455 Kč

73.

Starý Petřín

5 483 Kč

10 150 Kč

74.

Stošíkovice na Louce

6 267 Kč

11 804 Kč

75.

Strachotice

25 557 Kč

46 500 Kč

76.

Střelice

3 917 Kč

7 109 Kč

77.

Suchohrdly

0 Kč

30 000 Kč

78.

Šafov

3 672 Kč

4 350 Kč

79.

Šanov

37 233 Kč

67 025 Kč

80.

Šatov

27 123 Kč

49 855 Kč

81.

Štítary

15 251 Kč

27 320 Kč

82.

Šumná

15 226 Kč

28 393 Kč

83.

Tasovice

33 733 Kč

61 391 Kč

84.

Těšetice

14 418 Kč

26 828 Kč

85.

Tvořihráz

9 792 Kč

18 243 Kč

86.

Uherčice

9 376 Kč

17 125 Kč

87.

Újezd

1 860 Kč

3 488 Kč

88.

Únanov

30 526 Kč

56 607 Kč

89.

Valtrovice

10 526 Kč

19 003 Kč

90.

Velký Karlov

9 890 Kč

9 890 Kč

91.

Vevčice

1 738 Kč

3 219 Kč

92.

Višňové

26 438 Kč

47 753 Kč

93.

Vítonice

6 414 Kč

11 625 Kč

94.

Vranov nad Dyjí

20 049 Kč

36 843 Kč

95.

Vranovská Ves

7 221 Kč

13 414 Kč

96.

Vratěnín

7 515 Kč

13 324 Kč

97.

Vrbovec

28 249 Kč

51 643 Kč

98.

Výrovice

4 137 Kč

7 735 Kč

99.

Vysočany

2 252 Kč

4 114 Kč

100.

Zálesí

4 137 Kč

4 137 Kč

101.

Zblovice

1 053 Kč

1 878 Kč

102.

Želetice

6 732 Kč

12 117 Kč

103.

Žerotice

8 348 Kč

15 471 Kč

104.

Žerůtky

6 095 Kč

11 670 Kč

1 240 073 Kč

2 215 584 Kč

Celkem

* Jedním z důvodů nižší částky příspěvku Hrušovan nad Jevišovkou je skutečnost, že v loňském roce zakoupili pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace vykonávanou v dané lokalitě automobil za cca 300.000 Kč
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PŘÍLOHA Č. 2: SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020
SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020
Tato síť sociálních služeb byla schválena Zastupitelstvem města
Znojma dne 29. 4. 2019 usnesením č. 20/2019 bod č. 938.
Na základě projektu Jihomoravského kraje „Podpora plánování
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III“ a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu v letech
2014 – 2015, byl zpracován a pro rok 2020 aktualizován přehled
sociálních služeb odborného sociálního poradenství, sociální
péče a sociální prevence.
Tento přehled byl vytvořen na základě procesu optimalizace
sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje, který reaguje na
potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytnou pro
sociální stabilitu daných obcí v celém kraji. Níže uvedené sociální
služby odráží na okresní úrovni priority a potřeby jednotlivých
obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“).
Předkládaný přehled služeb zahrnuje definice sociálních služeb
a jejich kapacit, jejichž zachování je na daném území žádoucí,
a které představují základ pro sociální stabilitu dané lokality.
Zájem na udržení služeb zařazených do přehledu služeb pro rok
2020 je deklarován ochotou obce/obcí podílet se na spolufinancování služeb. V souladu se změnou ve správě systému sociálních
služeb, od 1. ledna 2015 vstoupil v účinnost §101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který decentralizoval rozhodování o finanční podpoře na
regionální – krajskou úroveň.
Podle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro léta 2019 - 2020 v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb (dále jen „Pravidla“) je určeno
spolufinancování ze strany obcí v následující podobě:
•

•
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služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které jsou obětmi domácího násilí nebo
trestních činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy: 10%
z nákladů služby
služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové
skupiny: 20% z nákladů služby

•

•

•
•

služby sociální prevence (bez sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, soc. aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež): 20% z nákladů služby
služby sociální prevence: sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, soc. aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež: 30% z nákladů služby
služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8% z nákladů
služby
pečovatelská služba: 22% z nákladů služby

Služby jsou v rámci ORP Znojmo zařazeny do následujících
kategorií:
• skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v požadované výši stanovené JMK
• skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných
potřeb, bez deklarace financování
• skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti,
z objektivních důvodů však není možno služby financovat
v požadované výši (např. příspěvkové organizace kraje, jedinečné služby v kraji se zařízením v malých obcích, pobytové
služby apod.). Objektivní důvody, uvede ORP v písemném
zdůvodnění, které předloží odboru sociálních věcí. Zdůvodnění neplatí pro příspěvkové organizace kraje.
• Vykazování kapacit se liší podle územního působení sociálních služeb. Některé služby působí pouze v ORP Znojmo, jiné
v rámci celého Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“) a přesahují do ORP Znojmo a do ORP Moravský Krumlov. U těchto
přesahových služeb, jsou uváděny kapacity vždy za obě ORP.
U pobytových služeb je uveden počet lůžek v zařízení, jinak
se jedná o počty klientů daných služeb.

Znojmo

Poskytovatel

TyfloCentrum
Brno, o.p.s.

Sociální služba

Poradny pro zrakově
postižené v JMK Poradna pro zrakově
postižené Brno

Cílová skupina

osoby se zrakovým postižením, nad 15 let věku

JMK35 161/34/28/
13 MK36

JMK
160/35/30/
15 MK

C*

Plán 2020
celková
kapacita/
ORP/ZN

Zařazení do
kategorie

ORP

Plán 2020
Celková kapacita
celková ka(uzavřený rok 2018)/
pacita/ORP/
ORP/ZN
ZN

Zařazení do
kategorie

SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

ORP

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Celková
kapacita
(uzavřený
rok 2018)/
ORP/ZN

osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc,
jiné fyzické osoby a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku - senioři, osoby
s chronickým onemocněním nebo osoby 231/224/131 240 /230/135
s tělesným postižením, věkové vymezení
7 MK
10 MK
cílové skupiny: mladí dospělí 19 - 26 let,
dospělí 27 - 64 let, mladší senioři 65 - 80
let

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Pečovatelská
služba

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

osoby s mentálním postižením, kombiDenní stacionář novanými vadami a rysy autismu, 7 - 64
let

31/31/31

30/30/30

C

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Osobní
asistence

osoby se zdravotním postižením, osoby
s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby s jiným zdravotním
postižením, 1 - 64 let

46/42/24
4 MK

50/46/28
4 MK

C

Znojmo

TyfloCentrum
Brno, o.p.s.

Průvodcovské
osoby se zrakovým postižením, nad 15
a předčitatelské
let věku
služby JMK

JMK 60/4/3

JMK 45/4/3

C

Znojmo

Domov Božice,
p.o.

Domov se
zvláštním
režimem

70 lůžek

70 lůžek

C

Znojmo

Domov Božice,
p.o.

Domov pro
seniory

17 lůžek

17 lůžek

C

osoby s chronickým duševním onemocněním, senioři
senioři, od 62 let

C

35 JMK = Jihomoravský kraj. Organizace poskytuje sociální službu v celém Jihomoravském kraji a uvedená kapacita je celková v JMK.
36 MK = ORP Moravský Krumlov. Tato hodnota je uvedena pouze u druhů sociálních služeb, které poskytují službu také v Moravském
Krumlově a z hlediska jejich přesahu je číslo relevantní.
*důvodem k zařazení služeb do skupiny C je, že i když jsou známa Pravidla financování, neznamená to, že vypočtená částka spolufinancování ORP Znojmo bude finální. JMK předestřel, že se pravděpodobně bude vytvářet dodatek k těmto Pravidlům, kterým by se
navýšily normativy. Město Znojmo se prozatím nemůže zavázat k plnému financování všech sociálních služeb.
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Poskytovatel

Cílová skupina

Plán 2020
celková
kapacita/
ORP/ZN

Zařazení do
kategorie

ORP

Sociální
služba

Celková
kapacita
(uzavřený
rok 2018)/
ORP/ZN

67 lůžek

67 lůžek

C

Znojmo

Domov pro
seniory Hostim,
p.o.

Domov se
zvláštním
režimem

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se syndromem demence,
osoby trpící Alzheimerovou chorobou,
osoby, syndromem demence, osoby trpící Alzheimerovou chorobou, které mají
z důvodu těchto onemocnění sníženou
soběstačnost a jejich situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Dospělí od 55 let, Mladší senioři (65 - 80
let), Starší senioři (nad 80 let)

Znojmo

Domov
pro seniory
Jevišovice, p.o.

Domov se
zvláštním
režimem

osoby s demencí nebo s chronickým
duševním onemocněním, 60+

71 lůžek

71 lůžek

C

Znojmo

Domov
pro seniory
Jevišovice, p.o.

Domov pro
seniory

senioři, 60+

34 lůžek

34 lůžek

C

Znojmo

Domov pro
seniory Plaveč,
p.o.

Domov se
zvláštním
režimem

senioři, od 65 let

61 lůžek

61 lůžek

C

Znojmo

Domov pro
seniory Plaveč,
p.o.

Domov pro
seniory

senioři, od 65 let

12 lůžek

12 lůžek

C

Znojmo

Domov se
Emin zámek, p.o. zvláštním
režimem

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby ohrožené nebo závislé na
návykových látkách, osoby s mentálním
postižením, osoby se zdravotním postižením.

60 lůžek

60 lůžek

C

Znojmo

Zámek Břežany,
p.o.

Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením / vždy
v kombinaci s mentálním postižením/,
mládež a dospělé osoby od 16 do 64 let

147 lůžek

141 lůžek

C

Znojmo

Zámek Břežany,
p.o.

osoby s mentálním postižením středního
a těžkého stupně, osoby s kombinovaDenní stacionář ným postižením středního a těžkého
stupně, děti, mládež a dospělé osoby od
6 do 40 let

7/7/7

7/7/7

C

Znojmo

Zámek Břežany,
p.o.

Chráněné
bydlení Šanov

osoby s mentálním postižením, mladí
dospělí od 19-26 let, dospělí od 27 do
64 let, mladší a starší senioři od 65 do 80
let, nad 80 let

11 lůžek

17 lůžek

C

Zámek Břežany,
p.o.

Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
Hostěradice

osoby s mentálním postižením, osoby
s kombinovaným postižením / vždy
v kombinaci s mentálním postižením/,
mládež a dospělé osoby od 16 do 64 let

0 lůžek

12 lůžek

C

Zámek Břežany,
p.o.

Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
Hrušovany

osoby s mentálním postižením, osoby
s kombinovaným postižením / vždy
v kombinaci s mentálním postižením/,
mládež a dospělé osoby od 16 do 64 let

0 lůžek

12 lůžek

C

Znojmo

Znojmo
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380/380/380

300/300/300

C

19/19/19

19/19/19

C

Poskytovatel

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Krizová pomoc

Oběti domácího násilí, osoby,
které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby
v krizi, 11+

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Sociální
rehabilitace

Osoby s mentálním postižením
a přidruženými vadami, 16-40
let

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Rodiny s dětmi, rodiny, které
jsou ohroženy sociálním vyloučením, a které se dlouhodobě potýkají s nízkými příjmy
Sociálně
a z toho plynoucími problémy
aktivizační
se zajištěním základních potřeb
služba pro rodiny
rodiny, zadlužeností, kolapsem
s dětmi
sociálních sítí, záškoláctvím,
školní neúspěšností dětí, vztahovými problémy, nedostatkem
schopností pro řešení nepříznivé sociální situace, 0-64 let

180/156/38
24 MK

180/156/38
24 MK

C

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Nízkoprahové
zařízení pro děti
a mládež

Děti a mládež ve věku 15-26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy, v obtížných životních situacích

215/215/215

200/200/200

C

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Osoby s chronickým duševním
Sociálně
onemocněním, 19-64 let
terapeutické dílny

29/29/29

30/30/30

C

Znojmo

Diecézní charita
Brno, Oblastní
charita Znojmo

Oběti domácího násilí, osoby
bez přístřeší, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, děti kojeneckého věku, osoby do 64 let

43 lůžek

43 lůžek

C

Znojmo

Společnost
Podané ruce,
o.p.s.

Kontaktní centra

Osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách,
16-64 let

277/277/277

270/270/270

C

TyfloCentrum
Brno, o.p.s.

Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

JMK
136/30/24/
3 MK

JMK
130/30/25
4 MK

C

Azylové domy

Cílová skupina

Plán 2020
celková
kapacita/
ORP/ZN

ORP

Znojmo

Sociální služba

Celková
kapacita
(uzavřený rok
2018)/ORP/ZN

Zařazení do
kategorie

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V ORP ZNOJMO

Osoby se zrakovým postižením,
nad 15 let
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE S NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ V ORP ZNOJMO

ORP

Poskytovatel

Sociální
služba

Znojmo

Středisko rané
péče SPRP, pobočka Brno

Raná péče

Znojmo

Slezská diakonie

Raná péče

Znojmo

Centrum pro dět- Raná péče
ský sluch Tamtam
o.p.s.

Intervenční
centrum

Cílová skupina

Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7let,
rodiny s dětmi s ohroženým vývojem
v důsledku zrakového vnímání od narození do 7 let. Rodiče + děti od narození
do 7 let.
Rodiny s dětmi s mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením, rodiny
s dětmi s ohroženým psychomotorickým
vývojem. Věk dětí 0-7 let.
Rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením. Věk dětí 0-7 let.

Osoby ohrožené nebo již vystavené domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování. Rodinní příslušníci nebo osoby
blízké, které podporují ohroženou osobu
v řešení situace domácího násilí.

Celková
kapacita
(uzavřený
rok 2018)/
ORP/ZN

Plán 2020
celková
kapacita/
ORP/ZN

Zařazení do
kategorie

20 % z nákladů na 1 klienta, dle počtu klientů ve městě Znojmě.

10 klientů

13 klientů

C

8 klientů

9 klientů

C

4 klienti

4 klienti

C

27 klientů

30 klientů

C

1 klient

18 klientů

C

Znojmo

Spondea, o.p.s.

Znojmo

Paspoint, z.ú.

Sociální reha- Mládež a dospělí s poruchou autistického
bilitace
spektra, 15-64 let.

Znojmo

Liga vozíčkářů,
z.ú.

Sociální reha- Osoby s chronickým onemocněním; osobilitace
by s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením, 16-64 let.

38 klientů

36 klientů

C

Znojmo

Tyfloservis, o.p.s.

Sociální reha- Osoby s kombinovaným postižením,
bilitace
osoby se zrakovým postižením, od 15ti
let věku.

8 klientů

10 klientů

C

Znojmo

Práh jižní Morava, Sociální reha- Osoby s chronickým duševním onemocz.ú.
bilitace
něním, 18 – 64 let

22 klientů

71 klientů

C
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PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA ZNOJMA – CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE (DÁLE JEN „CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, P.O.“)

ORP

Poskytovatel

Sociální
služba

Cílová skupina

Celková
kapacita
(uzavřený
rok 2018)/
ORP/ZN

Plán 2020
celková
kapacita/
ORP/ZN

Zařazení do
kategorie

Služby odborného sociálního poradenství, sociální péče, sociální prevence

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Poradna pro
osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi,
rodinu a mezi- od 18 let věku
168/168/168 200/200/200
lidské vztahy

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Domov pro
seniory

senioři, od 60 let věku

47 lůžek

47 lůžek

A

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Domov se
zvláštním
režimem

osoby s chronickým duševním onemocněním, senioři, od 55 let věku, které byly posouzeny jako plně invalidní

136 lůžek

136 lůžek

A

Pečovatelská
služba

senioři, osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, rodinám, ve kterých
se narodily současně 3 nebo více dětí, 909/794/616/ 950/830/620/
0-4 let děti v rodinách, ve kterých se
115 MK
120 MK
narodily současně 3 nebo více dětí,
40-64 dospělí, 65-80 mladší senioři,
nad 80 let starší senioři

Odlehčovací
služby

senioři, osoby se zdravotním postižením, od 18 let

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

osoby s chronickým onemocněním,
Centrum den- osoby s kombinovaným postižením,
ních služeb
osoby s mentálním postižením, osoby
s tělesným postižením, senioři, od 18
let

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Noclehárny

Znojmo

Centrum
sociálních služeb
Znojmo, p.o.

Azylový dům

Osoby bez přístřeší v krizi, osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách,
oběti trestné činnosti, etnické menšiny, muži od 18 let.
Osoby v krizi, bez přístřeší, osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách,
muži, ženy, 18-80 let.

A

A

5 lůžek

5 lůžek

A

30/30/30

33/33/33

A

7 lůžek

7 lůžek

A

45 lůžek

42 lůžek

A

87

» zpracovala: Mgr. Lucie Hartová, DiS.
» grafická úprava a tisk: Herbert & Theodor s.r.o.
» náklad: 100 ks
» zadavatel: Město Znojmo, Městský úřad Znojmo, odbor sociální.
» 1. vydání červen 2020

88

89

!
(

!
(

Jazovice

!
(

Stálky

!
(

Šafov

!
(

obec
katastrální území

Znojmo

Vranov nad Dyjí

Hrušovany nad Jevišovkou

!
(

!
(

Onšov

Štítary

Vranov
!
(
nad Dyjí

Podmyče

!
(

Lančov

Starý Petřín Nový
Petřín

!
(

Starý Petřín
!
(
Podhradí nad Dyjí

Uherčice u Znojma

!
(

Korolupy

!
(

Chvalatice

Zblovice

!
(

!
(
!
(
!
(
Oslnovice Bítov

Vysočany

Hostim

!
(

Ves

!
(

Rozkoš

Rozkoš
u Jevišovic

!
(

Slatina

!
(

Újezd
Přeskače

Čížov

Horní
Břečkov

!
(
Lesná

!
(

Šumná

Lukov

!
(

Lukov
nad Dyjí

Břečkov

!
(

Mašovice
u Znojma

!
( Želetice

!
(

Hnanice

Oblekovice

!
(

Dobšice

!
(

!
(
Šatov

05

!
(

!
(

!
(

!
(

2,5

!
(

10

Slup

!
(

!
(

15

Jaroslavice

Oleksovičky

Slup

Micmanice

!
(

Hrádek

!
(

20 km

Dyjákovice

!
(

Hevlín

!
(

Šanov

!
( !
(

Hrabětice

Hrušovany
nad Jevišovkou

!
(

Litobratřice

Šanov
nad Jevišovkou

!
(

Pravice

Břežany

!
(

Břežany
u Znojma

2

Velký Karlov

!
(

Božice

Božice

!
(

Křídlůvky

!
(

České
Křídlovice

Čejkovice

Strachotice

!
(

!
(

Borotice

!
(
Lechovice

!
(

Mackovice

!
(

Čejkovice
u Znojma

Strachotice

Ječmeniště

Vrbovec

Vrbovec

Krhovice

!
(

!
(

Oleksovice
Stošíkovice
!
(
na Louce

Hrádek
Valtrovice u Znojma

Načeratice
Derflice

Práče

Hodonice

(
!
(!
Tasovice

Dyje

!
(

Dyjákovičky

!
(

Chvalovice

Nový Znojmo
Šaldorf -Louka

Havraníky

!
(

!
(

Kyjovice
!
(
Prosiměřice

Tasovice
nad Dyjí

Suchohrdly

Nový Šaldorf-Sedlešovice

Konice u Znojma
Popice u Znojma
!
(

Sedlešovice

!
(

!
(

!
(
Tvořihráz

Vítonice

!
(

SuchohrdlyTěšetice !
(
Bantice
Kuchařovice u Znojma

Znojmo

Znojmo
-Hradiště

Mašovice

Přímětice

!
(

(

Žerotice
Výrovice
!
(
!

!
(
Němčičky

Plaveč

!
(

Únanov

Znojmo-město

Mramotice

!
(
!
( !
( Plenkovice

Citonice

Podmolí

!
(

!
(
Bezkov

(
!
( Horní !
!
(

Žerůtky
!
(

Milíčovice

Vracovice

!
(

!
(

Olbramkostel

Kravsko

Hluboké
Mašůvky

!
(
Střelice
Běhařovice
Medlice
Jiřice
Městys
u Jevišovic
!
Běhařovice
(
!
(
Blížkovice
u Moravských
Ratišovice
Střelice
!
(
!
( Budějovic
Blanné
Blížkovice
!
(
!
(
Křepice
!
( Prokopov
Višňové
Černín
!
(
!
(
Ves
!
(
Jevišovice !
(
Stupešice Křepice
!
Boskovštejn
(
Blížkovice
!
( Grešlové
!
(
Višňové
Boskovštejn
Mýto
Ctidružice
Mikulovice
!
(
!
(
u Znojma
Pavlice
Horní
!
(
Mikulovice
Dunajovice Morašice
!
(
Bojanovice Vevčice
Zálesí
!
( Horní Dunajovice
Bojanovice
!
(
!
(
Vranovská
!
(
!
(
Rudlice
u Znojma
Domčice
Štítary na Moravě

Správní obvod obce
s pověřeným obecním úřadem

Vratěnín

Uherčice

Mešovice

!
(

Lubnice

k 1. 1. 2016

SO ORP Z N O J M O

