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Zápis ze setkání pracovní skupiny 
 „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a 

etnické menšiny“ 
 

 
Datum a hodina: čtvrtek 16.07.2020 ve 13 hodin 
Místo: zasedací místnost MěÚ Znojmo, č. 625, 6.NP 
 
Program jednání:  
 

1) Přivítání  

2) Informace z JMK 

3) Aktualizace sítě JMK 

4) Monitorovací zpráva AP za rok 2019 – připomínkování 

5) Adresář poskytovatelů sociálních služeb 2020 

6) Den sociálních služeb 2020 (letošní ročník je zrušen) 

7) Diskuse, příspěvky, dotazy 

8) Závěr  
 
 

1) Přivítání 
 
Přivítání všech přítomných a zahájení setkání. 
 
Na úvod koordinátorka KPSS nabídla finální Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na 

období 2020-2023 (Dále jen SPRSS Znojemska) ke stažení na odkaze: 

 

 http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209 

 

Zároveň členům skupiny byla rozdána tištěná verze dokumentu. 

(v případě neúčasti na setkání pracovní skupiny, kontaktujte koordinátorku KPSS, pokud máte o tištěný 

SPRSS zájem) 

SPRSS Znojemska byl schválen Zastupitelstvem města Znojma usnesením č. 70/2020 ze dne 24.02.2020. 

 

 

http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209
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Dále koordinátorka KPSS informovala členy pracovní skupiny že byla usnesením Zastupitelstva města 

Znojma č. 70/2020 ze dne 18.05.2020 schválena Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2021. 

 

Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2021 je ke stažení zde: 

 http://kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209 

 

Tímto poděkovala poskytovatelům sociálních služeb a členům skupin za spolupráci při jejím vzniku, kdy se 

nemohly konat setkání pracovních skupiny kvůli koronaviru, takže „síť“ nemohla být projednávána 

standardně v rámci setkání pracovních skupin. 

 

Dále informovala, že je připravován výpočet spolufinancování sociálních služeb na rok 2021 dle nových 

Pravidel financování v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022. 

Zmínila i plánované setkání poskytovatelů ohledně financování, kdy je možné, že neproběhne setkání 
společné se všemi poskytovateli, ale setkání proběhne formou individuálních konzultací. 
 

2) Informace z JMK 
 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2021 – 2023 

(dále jen SPRSS JMK)  

Prošel připomínkovacím řízením a byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 

18.06.2020. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je zpracován jako základní strategický dokument 

Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb. 

Ke stažení zde: 

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415703&TypeID=2 

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na rok 2021  

Prošel připomínkovacím řízením a byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 

18.06.2020.  

Akční plán je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 

2021 – 2023. 

http://kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415703&TypeID=2
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Součástí Akčního plánu je stanovení rozsahu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 v 

souladu se strategickými cíli definovanými v SPRSS. 

Ke stažení zde: 

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415724&TypeID=2 

Na těchto odkazech jsou k dispozici strategické dokumenty i s vypořádáním připomínek. 

 

Oba dokumenty jsou přístupné i na webu KPSS Znojemska: 

 http://www.kpzn.cz/dokumenty-jmk/m268 

 
Pravidla financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022 (dále jen Pravidla 
JMK) 
 
Byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 18.06.2020. 
 
Došlo ke změnám: 

 Odstranění duplicit v textu a sjednocení pojmosloví 

 Nově vydefinován pojem sociální služba komunitního charakteru – ve skupině D 

 Úprava nadměrné vyrovnávací platby 

Ke stažení zde: 

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=215226&TypeID=1 

 
 

3) Aktualizace sítě JMK 
 
Bude probíhat v týdnu od 31.07 do 07.08.2020. 
 
Žádosti o aktualizaci údajů (změnu) se budou podávat prostřednictvím aplikace KiSSoS ve formuláři „pro 

sociální služby aktualizující údaje služby v Základní síti JMK pro rok 2021.“ 

V tomto období bude možné aktualizovat údaje (akceptovat změny), které mají podobu například: 

snížení úvazků pracovníků v přímé péči/počtu lůžek služby, změny cílové skupiny nebo převažující formy 

poskytování. 

Aktualizaci údajů v podobě počtu úvazků v přímé péči nebo počtu lůžek musí také potvrdit koordinátor 

KPSS. 

Pokud služba žádné požadavky na aktualizaci údajů (změnu) nemá, žádost nezasílá. 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415724&TypeID=2
http://www.kpzn.cz/dokumenty-jmk/m268
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=215226&TypeID=1
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 Více k Aktualizaci sítě viz. Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 

2021 

 
4) Monitorovací zpráva AP 2019 – připomínkování 

 
Spolu s pozvánkami na setkání pracovní skupiny Vám byla prostřednictvím vedoucích skupin rozeslána 

Monitorovací zpráva Akčního plánu za rok 2019, kterou jste měli možnost připomínkovat na email: 

tereza.muchova@muznojmo.cz 

 

Připomínky, které nám byly doručeny, byly následně do Monitorovací zprávy zapracovány. 

 

Poznámka: Akční plán na rok 2020 nebyl vytvořen, protože je součástí  SPRSS 2020-2023, dokument by 

byl zcela shodný. Změny budou nastavené až od roku 2021, kdy se už Akční plán na daný rok bude tvořit. 

Monitorovací zpráva za rok 2020 vytvořena bude – budeme vycházet přímo ze SPRSS 2020-2023. 

 

5) Adresář poskytovatelů sociálních služeb 2020 
 
V roce 2020 v návaznosti na nový SPRSS Znojemska je připravován nový, aktualizovaný adresář sociálních 

služeb v tištěné a elektronické formě.  

 
Poskytovatelům sociálních služeb a také dalším souvisejícím institucím, bude koordinátorkou KPSS 

rozeslán emailem dokument o aktualizaci kontaktních informací.  

 

ÚKOL 1 – Poskytovatelé sociálních služeb si zkontrolují údaje o svých službách na webu kpzn.cz, zda jsou 

aktuální a platné. 

V případě změn kontaktujte koordinátorku KPSS. 

Prosím o kontrolu údajů do 30.9.2020. 

 

ÚKOL 2 – Poskytovatelé obdrží formulář jednotlivě o každé službě. Tento formulář bude materiálem do 

připraveného adresáře sociálních služeb 2020. 

Prosím o jeho vyplnění a zaslání zpět emailem do 31.07.2020 

 

Hotový adresář bude přístupný v PDF na webových stránkách města Znojma www.znojmocity.cz a 

webových stránkách KPSS www.socialnisluzby-znojemsko.cz  a také jako brožura A5 v tištěné formě. 

 

mailto:tereza.muchova@muznojmo.cz
http://www.znojmocity.cz/
http://www.socialnisluzby-znojemsko.cz/
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6) Den sociálních služeb 2020 
 

V červnu Vám byla prostřednictvím vedoucích pracovních skupin předána informace, že se Den sociálních 

služeb 2020 konat nebude. 

Současná situace zabránila možnost konání větších společenských akcí, kterou je i Den sociálních služeb 

Protože se akce letos nekoná, je prostor pro případné návrhy a připomínky, jakým způsobem akce bude 

probíhat v dalších letech, zda jsou potřeba nějaké změny, apod. 

Případné návrhy a připomínky od Vás uvítáme. 

 

V letošním roce se zaměříme na tvoření nového Adresáře poskytovatelů sociálních služeb, který byl 

zmíněn výše. Současně je také v plánu vytvořit nové vydání brožury Co? Kde? Jak? ve Znojmě v různé 

sociální situaci. 

 
 

7) Diskuse  
 

Mgr. Svobodová informovala, že se letos ruší konání akce v rámci Oblastní charity Znojmo Dýňová stezka. 
 
Paní Kučmová, DiS. členy skupiny informovala, že se stále jedná o konání Noci venku, ještě není jasné, zda 
se akce bude letos konat či ne. 

 
8) Závěr 

 
 Rozloučení se členy pracovní skupiny a poděkování za účast. 
 
 
Pozn.  
Na webu KPSS je zveřejněno:  
 
Pozvánka na akci Svátek Seniorů, 23.9.2020 
 
Leták od DC ADRA informující o novém dobrovolnickém programu „Dobrovolník u seniorů v domácnosti“ 
 
 
 
 
Ve Znojmě dne 16.07.2020 
 
          Zapsala:                                     
                    Bc. Tereza Muchová 
                                                                                         koordinátorka KPSS 


