MONITOROVACÍ ZPRÁVA
Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Znojemska
na období 2020-2023
ROK 2021

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou dokument s názvem „Monitorovací zpráva Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Znojemska na období 2020-2023 za rok 2021“. Střednědobý plán (dále jen „SPRSS“)
byl schválen dne 24.02.2020 usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 59/2020, bod č. 2668.
Neboť SPRSS je tvořen na období čtyř let, navazují na něj prováděcí dokumenty – jednoleté akční plány,
které reagují na aktuální situaci v sociálních službách a upřesňují aktivity konkrétních opatření SPRSS
pro daný rok tak, aby odpovídaly skutečnostem a aktuální potřebě obyvatelstva. Monitorovací zpráva
tedy hodnotí aktivity upřesněné v akčním plánu pro daný rok, nikoliv původní aktivity uvedené v SPRSS.
V listopadu roku 2021 došlo na úseku Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska k personální
změně, kdy koordinátorku Bc. Terezii Muchovou nahradila Ing. Jitka Jurášová.
Nejpodstatnější aktivitou, kterou se v roce 2021 podařilo naplnit, je vznik a následné zařazení nové
sociální služby „chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním“ do Sítě sociálních služeb v ORP
Znojmo pro následující rok 2022 a zajištění spolufinancování této služby městem Znojmem. Některé
aktivity, jako například Den sociálních služeb, nemohly být z důvodu legislativních opatření v souvislosti
s pandemií Covid-19 realizovány, avšak většinu aktivit se podařilo naplnit nebo alespoň rozjednat a
k jejich realizaci dojde v roce následujícím.
Ing. Jitka Jurášová
Koordinátorka KPSS Znojemska
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1. Síť sociálních služeb v ORP Znojmo v roce 2021
V tabulce níže jsou uvedeny poskytované sociální služby v ORP Znojmo, které jsou zároveň zařazeny do
Sítě sociálních služeb ORP Znojmo. Seznam odpovídá roku 2021. Jednotlivé sociální služby jsou
uvedeny dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o sociálních službách“).
Sociální
poradenství

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Sociální poradna pro zrakově postižené

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.

Centrum denních služeb
Odlehčovací služby
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Pečovatelská služba
Denní stacionář sv. Damiána
Charitní pečovatelská služba Znojmo
Osobní asistence Znojmo
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Asistenční služby nevidomým
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Denní stacionář
Chráněné bydlení Šanov
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Oblastní charita Znojmo

Domov Božice, p. o.
Sociální péče

Domov pro seniory Jevišovice, p. o.
Domov pro seniory Plaveč, p. o.
Domov pro seniory Hostim
Emin zámek, p. o.
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Zámek Břežany, p. o.

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Oblastní charita Znojmo

Sociální
prevence

Paspoint, z. ú.
Práh jižní Morava, z. ú.
Slezská diakonie
Společnost Podané ruce o.p.s.
SPONDEA, o.p.s.
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s.

Azylový dům pro muže a ženy
Noclehárna
Raná péče pro Moravu a Slezsko
Domov pro matky a otce v tísni
Nízkoprahový klub COOLNA Znojmo
Rodinný sociální asistent Znojmo
Ateliér Samuel
Dílna sv. Kláry
Tereza - Krizová pomoc Znojmo
Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace
Poradna rané péče DOREA
Kontaktní centrum ve Znojmě
Intervenční centrum
Raná péče
Aktivizační služby zrakově postiženým
Sociální rehabilitace
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2. Financování sociálních služeb ze strany města Znojma
V sociálních službách se uplatňuje systém vícezdrojového financování. Jedním ze zdrojů je financování
ze strany měst a obcí.
V roce 2021 město Znojmo podpořilo fungování sociálních služeb v rámci dotačního programu
„Podpora sociálních služeb v roce 2021“ částkou 21 544 600 Kč. Přehled poskytnutých dotací v oblasti
sociálních služeb za poslední tři roky znázorňuje následující tabulka:

Dotace z rozpočtu města Znojma poskytovatelům sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
Poskytovatel sociálních služeb

2019
částka v Kč

2020
Částka v Kč

2021
Částka v Kč

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo
Centrum pro dětský sluch Tamtam Olomouc, o.p.s.
Liga Vozíčkářů
Společnost podané ruce o.p.s.
Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
Spondea, o.p.s.
TyfloCentrum Brno, o.p.s. - pracoviště Znojmo
Tyfloservis, o.p.s.
Práh jižní Morava, z.ú.
Paspoint, z.ú.
Slezská diakonie

13 686 300
6 027 400
48 300
106 000
316 300
79 000
36 100
169 400
32 700
364 000
25 800

13 730 400
6 000 800
0
0
316 300
95 800
36 100
189 700
0
447 900
335 400

20 891 300

21 152 400

14 622 100
5 551 800
27 900
0
296 400
68 900
36 100
158 800
29 500
382 100
285 000
86 000
21 544 600

celkem

Zdroj: Údaje odboru sociálního Městského úřadu Znojmo, leden 2022
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3. Seznam priorit a opatření na období 2020 – 2023
3.1 Průřezové priority
PRIORITA A

PODPORA A STABILIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ZNOJMO

Opatření A.3.
Opatření A.4.

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
A.2.1.
DCHB - Oblastní Charita Znojmo - Charitní poradna Znojmo
A.2.2.
Senecura SeniorCentrum 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

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

Opatření A.1.
Opatření A.2.

3.2 Senioři
PRIORITA 1

ZAJIŠTĚNÍ A ZKVALITŇOVÁNÍ NABÍDKY POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY

Opatření 1.1.
Opatření 1.2.

Podpora a rozvoj služeb v návaznosti na reformu psychiatrické péče včetně navyšování
personálních kapacit
Modernizace a humanizace pobytových služeb včetně zvyšování personálu a kapacit

PRIORITA 2

PODPORA MOŽNOSTI SETRVÁVÁNÍ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ PROSTŘEDNICTVÍM
TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SLUŽEB

Opatření 2.1.
Opatření 2.2.

Zajištění dostatečných kapacit u terénních služeb - pečovatelská služba
Zajištění dostatečných kapacit u ambulantních služeb - centrum denních služeb

3.3 Osoby se zdravotním postižením
PRIORITA 1

OPTIMALIZACE A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ O SLUŽBY UMOŽŇUJÍCÍ BĚŽNÝ ZPŮSOB ŽIVOTA

Opatření 1.1.
Opatření 1.2.

Zajištění a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro osoby s autismem a duševním
onemocněním
Podpora vzniku terapeutických dílen pro osoby se mentálním postižením

Opatření 1.3.
Opatření 1.4.
Opatření 1.5.
Opatření 1.6.
Opatření 1.7.

Navyšování personální kapacity u Denního stacionáře sv. Damiána v návaznosti na cílovou
skupinu osob s autismem a těžkým zdravotním či kombinovaným postižením
Rozšíření služby denního stacionáře při Zámku Břežany, p.o.
Navyšování personální kapacity u služby osobní asistence při OCHZ
Realizace aktivit pro podporu osob se zdravotním - mentálním, kombinovaným, duševním
postižením a autismem v pracovní oblasti
Podpora služeb rané péče pro děti s poruchou autistického spektra
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PRIORITA 2

ZŘÍZENÍ KAPACIT POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A S
AUTISMEM

Opatření 2.1.
Opatření 2.2.
Opatření 2.3.

Vznik chráněného bydlení ve Znojmě pro osoby s autismem a kombinovanými vadami
Pronájem bytů se službou chráněného bydlení s menší mírou podpory
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

3.4 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.
Opatření 2.2.
Opatření 2.3.

Podpora terénní práce v romské komunitě
Vznik komplexního poradenského centra v oblasti závislostí
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

3.5 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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4. Vyhodnocení jednotlivých aktivit
4.1 Průřezové priority
Priorita A
Opatření A.1.

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

Popis plnění

V roce 2021 na Znojemsku působilo v rámci sítě sociálních služeb v ORP Znojmo 17
poskytovatelů sociálních služeb. Zajišťují služby odborného sociálního poradenství
sociální prevence a sociální péče. Od září roku 2021 se začala ve Znojmě formovat
služba „chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním“. Město Znojmo
tuto sociální službu zařadilo v roce 2021 do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro
rok 2022 a bude se podílet na jejím spolufinancování dle Pravidel.
Příspěvek města Znojma na sociální služby: 22 000 000 Kč
(vč. příspěvku obcí na terénní sociální služby: 3 049 000 Kč)
Příspěvek města Znojma na sociální služby: 21 544 600 Kč
Příspěvek obcí na terénní sociální služby: 2 786 187 Kč
Město Znojmo, Městský úřad Znojmo, odbor sociální – Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska, členové pracovních skupin KPSS, organizační skupina

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita A
Opatření A.2.
A.2.1.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita A
Opatření A.2.
A.2.2.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo
DCHB – Oblastní charita Znojmo - Charitní poradna Znojmo
V uplynulém roce se nepodařilo zařadit službu Charitní poradna do sítě sociálních
služeb v JMK pro rok 2022. Pokud by služba byla zařazena do sítě JMK, mohla by být
zařazena i do sítě v ORP Znojmo.
V roce 2021 byla služba poskytována v rozsahu 0,1 úvazku přímé péče sociálního
pracovníka + DPP právníka. Právní poradenství nebylo původně pro rok 2021
plánováno, avšak z důvodů zvýšené poptávky po této službě bylo realizováno.
Provoz této sociální služby byl hrazen z vlastních zdrojů organizace.
90 000 Kč
103 000 Kč
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo

Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo
Senecura SeniorCentrum Šanov – domov pro seniory, domov se zvláštním
režimem
Služby od poskytovatele Senecura SeniorCentrum Šanov nebyly v roce 2021
zařazeny do sítě JMK. Nadále probíhá jednání na úrovni JMK, při kterém se o
zařazení do sítě JMK usiluje. Pokud by služby byly do sítě JMK (a ORP Znojmo)
zařazeny, město Znojmo by se nepodílelo na spolufinancování tohoto zařízení.
Služby by tak byly zařazeny do skupiny C, kde není deklarováno financování služeb
v požadované výši. Aktivita ohledně zařazení do sítě bude pokračovat v roce 2022.
60 500 000 Kč (bez finanční spoluúčasti města Znojma)
61 479 000 Kč
Senecura SeniorCentrum Šanov
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Priorita A
Opatření A.3.

Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo
Podpora zřízení chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním

Popis plnění

V roce 2021 proběhla plánovaná rekonstrukce dvou bytů. Jedná se o dvoupokojový
a třípokojový byt pro celkem 5 uživatelů. Od září roku 2021 byla poskytována
podpora v těchto bytech prostřednictvím služby sociální rehabilitace.
Služba Chráněné bydlení je realizována od ledna roku 2022 v kapacitě 5 lůžek/3
úvazky PP, a to v režimu 8 hodin denně 5 dní v týdnu. Podporu poskytuje 1 case
manager a 2 asistenti podpory.
Služba je určena pro uživatele s dlouhodobým duševním onemocněním s
psychotickými a afektivními poruchami v nepříznivé životní situaci v oblasti bydlení,
kteří mají stabilizovaný psychický stav. Aktivitu se podařilo naplnit.

Předpokládané náklady
Náklady na celou službu: 33 548 000 Kč
2021
Reálné náklady 2021
Náklady na celou službu: 38 851 721 Kč
Realizátor
Práh jižní Morava, z.ú.
(partneři)
(město Znojmo)
*Maximální roční nákladovost služby dle Pravidel JMK

Priorita A
Opatření A.4.

Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo
Udržení, rozvoj procesu KPSS a růst vzájemné spolupráce s obcemi v ORP
Znojmo

Popis plnění

Proces plánování sociálních služeb v ORP Znojmo fungoval prostřednictvím
koordinátorky KPSS na 1,0 úvazku.
Byla zachována funkční organizační struktura KPSS – zastupitelstvo města, rada
města, organizační skupina a 4 pracovní skupiny, komise sociální a zdravotní.
Představitelé města Znojma – zastupitelé, radní a členové komise byli do realizace
také průběžně zapojováni.
V plánu na rok 2021 bylo setkání se starosty jednotlivých obcí ORP Znojmo, kde by
se řešila problematika sociálních služeb, financování – solidární systém. Vzhledem
ke vzniklé situaci s COVID-19 se ale setkání uskutečnit nemohlo, zástupci KPSS tak
tuto problematiku řešili individuálně s jednotlivými obcemi – operativně, dle potřeb
obcí.
Standardně proběhlo zajištění spolufinancování ze strany obcí v rámci solidárního
systému financování na rok 2021, proběhla příprava systému i na rok následující.
V roce 2021 probíhala průběžná spolupráce s JMK při nastavování sítě sociálních
služeb (JMK a sítě v ORP Znojmo) a její aktualizace. Probíhala setkání koordinátorů
KPSS, převážně online formou, proběhlo také setkání okresního týmu.
Každoroční akce Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny se z důvodu výše
zmíněné situace nekonala. Místo dne sociálních služeb byla v areálu u znojemské
rotundy
realizována
Výstava
sociálních
služeb
Znojemska.
Akce Týden sociálních služeb 2021 proběhla v omezeném režimu.
Z hlediska propagace KPSS a předávání informací veřejnosti je průběžně
aktualizován web KPSS (www.kpzn.cz) a informace jsou sdělovány i prostřednictvím
facebookové stránky KPSS Znojemska. V průběhu roku byl aktualizován Adresář
poskytovatelů sociálních služeb Znojemska.
Den sociálních služeb – 80 000 Kč
Aktualizace webového portálu – 20 000 Kč
Dotační program Podpora sociálních služeb v roce 2021 – alokace 22 mil.
Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska, letáky – 50 000 Kč
Den sociálních služeb – akce se nekonala - 0 Kč
Výstava sociálních služeb - 39 300 Kč
Aktualizace webového portálu – 4 200 Kč
Dotační program Podpora sociálních služeb v roce 2021 – 21 544 600 Kč
Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska, letáky – 8 500 Kč

Předpokládané náklady
2021

Reálné náklady 2021

Realizátor
(partneři)

Město Znojmo, poskytovatelé sociálních služeb
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Priorita B
Opatření B.1.

Podpora návazných projektů
Realizace dobrovolnictví ve městě Znojmě

Popis plnění

V roce 2021 se do dobrovolnické činnosti zapojilo 70 dlouhodobých a 15
krátkodobých dobrovolníků, kteří pomáhali v těchto programech:
Dobrovolnictví u seniorů a osob se zdravotním postižením v organizacích a
domácnostech, dobrovolnictví u nemocných, osob s mentálním a duševním
postižením, dobrovolnictví u dětí.
Většina zařízení byla půl roku zavřená, a tak se dobrovolníci snažili pomáhat na
dálku. Tvořili křížovky, psali dopisy, pozdravy, a tímto seniory a nemocné
povzbuzovali. Pokud to bylo možné, byli v kontaktu i telefonicky. Během roku se
uskutečnily i společné akce jak pro seniory v domácnostech, tak v organizacích.
V čase povolených návštěv chodili dobrovolníci s klienty na procházky, povídali si,
hráli hry, předčítali, luštili křížovky, zpívali atd.
V programu „Kamarád hledá kamaráda“ byli dobrovolníci s dětmi co nejvíce
v přírodě, doučovali je, chodili do kina, knihovny a na výstavy. Podařilo se také
uskutečnit pár společných výletů.
Během roku probíhala propagace dobrovolnictví, uskutečnily se pohovory se
zájemci o dobrovolnictví a následovala individuální i skupinová školení. Proběhly
skupinové i individuální supervize a také supervize kontaktních osob. Dobrovolníci
měli také možnost se účastnit školení první pomoci.
Koordinátor byl v pravidelném kontaktu s dobrovolníky i kontaktními osobami.

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

524 206 Kč
705 660 Kč (z toho 120 000 Kč poskytlo město Znojmo v rámci individuální dotace)
Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo, ADRA, o.p.s.,
(Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., Nemocnice Znojmo, p. o., Domov Božice,
p. o., Zámek Břežany, p. o., Domov pro seniory Jevišovice, p. o., Domov pro
seniory Plaveč p. o., Emin zámek, p. o., město Znojmo)

Priorita B
Opatření B.2.

Podpora návazných projektů
Podpora domácích/neformálních pečovatelů

Popis plnění

Práh jižní Morava
V rámci organizace probíhala podpora neformálních pečovatelů, kteří pečují o
svého blízkého s psychickými problémy, prostřednictvím projektu „Rozvoj terénní
práce v okresech JMK“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010747.
V roce 2021 terénní tým realizoval edukační skupiny pro neformální pečovatele.
Obsahem setkávání byla edukace o nemoci, koncept zotavení, komunikace a přístup
k člověku s psychickými problémy v rodině, prevence relapsu, psychohygiena.
Skupin se účastnilo v průměru 7 neformálních pečovatelů.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub "Pharos"
Během roku proběhla vlivem pandemie jedna víkendová akce s relaxačním
plaváním a společným tvořením pro rodiče dětí s postižením, kde si rodiče předávali
praktické rady k pečování, vzájemně se podpořili, společně tvořili.
Členové klubu se během roku mezi sebou vzájemně podporovali přes FB skupiny,
messenger a e-maily. Byla to alternativa k osobnímu setkávání.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Buďme v tom spolu
Aktivity klubu:
- pravidelný kroužek keramiky pro rodiče s dětmi - každý čtvrtek v SVČ
Znojmo
- pravidelný kroužek muzikoterapie pro rodiče s dětmi - každé pondělí
- vzdělávací dny: 5. 8., 14. - 15. 8., 21. 8.
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-

vzdělávací pobyt: 3. - 5. 9. 2021, ubytovací zařízení Sola Šafov
26. - 27. 10. seminář „Neformální pečovatelé o děti s autismem“ (logoped,
speciální pedagog)
16. 10. - návštěva členů Integračního centra Sasov, inspirace, směřování
30. 10. - Halloween - podzimní tvoření
13. 11. - relaxační dopoledne v hotelu Happy Star Hnanice
21. 11. - předvánoční tvoření v klubovně
25. 11. - zdobení vánočního stromečku na Obrokové ulici
20. 12. - vánoční podporující setkání
27. 12 - relaxace rodin v solné jeskyni
31. 12. - společná silvestrovská oslava

Cílem společných setkávání byla výtvarná tvorba, společné vaření, vycházky,
táborový oheň s hudbou a opékáním špekáčků. Důležité bylo sdílení, jak každý z nás
relaxuje, jak pečuje sám o sebe, jaké relaxační techniky používá pro sebe a pro své
děti, výměna zkušeností. Hodně je využívaná hudba, příroda, rukodělná tvorba,
jóga, cvičení, nově i otužování, meditace, žití v přítomnosti. Zaměstnaným rodičům
pomáhá významně práce.
Také probíhalo setkávání on-line, kde rodiče vzájemně řešili záležitosti klubu a vše,
co prožívali. Vše bylo v tlumenějším chodu vlivem pandemie Covid-19.
Klára pomáhá, z.s.
Vzhledem k situaci související s pandemií Covid-19 a s ním spojenými vládními
opatřeními, se v roce 2021 nepodařilo všechny plánované aktivity zcela naplnit.
Činnost se zaměřila na osobní konzultace, navázala se další spolupráce s místním
Domácím hospicem Znojmo, nemocnicí a Rodinným centrem Maceška, kde bylo
uspořádáno jedno setkání pro pečující a pozůstalé.

Realizátor
(partneři)

Na podporu domácích/neformálních pečovatelů se zaměřuje také Rodinná a
seniorská politika města Znojma v rámci Koncepce rodinné a seniorské politiky
města Znojma na období 2020-2023 (PRIORITA 2: Slučitelnost rodiny a zaměstnání;
Opatření 2.4 - Podpora osob pečujících o zdravotně postiženého člena rodiny nebo
seniora a jejich případného návratu na trh práce).
Práh jižní Morava, z.ú.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub "Pharos"
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Buďme v tom spolu
Klára pomáhá, z.s.

Priorita B
Opatření B.3.

Podpora návazných projektů
Podpora existence terénní hospicové péče

Popis plnění

Plánovaná aktivita pro rok 2021 byla zrealizována. Domácí hospic Znojmo byl
podpořen ze strany města Znojma individuální dotací ve výši 300 000 Kč. Chod
služby byl po dobu roku 2021 řádně zajištěn. Předpokládaný počet pacientů pro rok
2021 byl překročen o 19 osob. Péče byla poskytnuta 149 pacientům.

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

7 376 000 Kč
8 762 594,61 Kč
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
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4.2 Senioři
Priorita 1
Opatření 1.1.

Zajištění a zkvalitňování nabídky pobytových služeb pro seniory
Podpora a rozvoj služeb v návaznosti na reformu psychiatrické péče včetně
navyšování personálních kapacit

Popis plnění

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Odlehčovací služby – v souvislosti s výskytem pandemie Covid-19 probíhal i rok
2021 dle aktuálně nastavených režimových opatření, které se přizpůsobovaly
aktuální situaci. Během roku se služba potýkala s nedostatkem uživatelů, a to
vzhledem k pandemii, nouzovým stavům, zákazům či omezenému cestování a k
rušení plánovaných operací. Mnoho uživatelů, kteří využívali dříve odlehčovací
služby, nastoupili do pobytových zařízení nebo zemřeli. Z výše uvedených důvodů
neměly rodiny potřebu, aby se o jejich blízké starali pracovníci odlehčovacích
služeb.
Úvazky odlehčovací služby PP celkem: 6,0. K navýšení úvazku v roce 2021 nedošlo.
Využití služby v roce 2021: 60,365 %
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem - v roce 2021 nastoupil do
organizace metodik sociálních služeb. Došlo k navýšení úvazků v PP u služby Domov
pro seniory (+1PP).
Rok 2021 byl pro služby z důvodu pandemie Covid-19 velice náročný. I přes tuto
náročnou situaci se podařilo poskytnout uživatelům kvalitní péči a dosáhnout u
služby Domov se zvláštním režimem roční obložnosti 94 % (ze stanovené minimální
roční obložnosti 95 %) a u služby Domov pro seniory roční obložnosti 93 % (ze
stanovené minimální roční obložnosti 95 %).
Kapacita: domov pro seniory 47 / domov se zvláštním režimem 136
Počet úvazků v PP: domov pro seniory 19,12 (+1PP) / domov se zvláštním režimem
54,4 (bez navýšení personálních kapacit).
Domov Božice, p. o.
Navýšení personálu o 1 pracovníka v přímé péči.
Domov pro seniory – o 0,5 úvazku na 6,7
Domov se zvláštním režimem o 0,5 úvazku na 28,3
Kapacita: domov pro seniory 17 / domov se zvláštním režimem 70
Počet úvazků v PP (po navýšení): domov pro seniory 6,7 / domov se zvláštním
režimem 28,3

Předpokládané náklady
2021

Domov pro seniory Plaveč, p. o.
V souvislosti se zhoršující se soběstačností uživatelů a s ohledem na dosažení jejich
potřeb, došlo ke schválení podané žádosti o navýšení počtu pracovníků přímé péče
v sociálních službách, a to s cílem zajistit kvalitní péči odpovídajícím počtem
personálu. Stanovená aktivita v AP pro rok 2021 byla naplněna.
Kapacita: domov pro seniory 12/ domov se zvláštním režimem 61
Počet úvazků v PP (po navýšení): domov pro seniory: 4,82 (+0,50PP) / domov se
zvláštním režimem: 24,70 (+0,50PP)
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.:
Odlehčovací služby: 4 259 500 Kč
Domov pro seniory: 25 730 300 Kč
Domov se zvláštním režimem: 63 181 200 Kč
Domov Božice, p. o.: 600 000 Kč
Domov pro seniory Plaveč, p. o.:
Domov pro seniory: 12 – celkové maximální náklady: 6 792 000 Kč
Domov se zvláštním režimem: 61 – celkové maximální náklady: 35 657 000 Kč
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Reálné náklady 2021

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.:
Odlehčovací služby: 5 271 043,31 Kč
Domov pro seniory: 27 052 721,78 Kč
Domov se zvláštním režimem: 76 450 719,78 Kč
Domov Božice, p. o.: 760 000 Kč

Realizátor
(partneři)

Domov pro seniory Plaveč, p. o.:
Domov pro seniory: 12 – celkové maximální náklady:7 161 097 Kč
Domov se zvláštním režimem: 61 – celkové maximální náklady: 37 666 252 Kč
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
Domov Božice, p. o.
Domov pro seniory Plaveč, p. o.

Priorita 1
Opatření 1.2.

Zajištění a zkvalitňování nabídky pobytových služeb pro seniory
Modernizace a humanizace pobytových služeb včetně zvyšování personálu
a kapacit

Popis plnění

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
Odlehčovací služby jsou poskytovány v ne příliš vyhovujících prostorách 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. Rekonstrukce nebyla v roce 2021 provedena.
Stanovenou aktivitu se nepodařilo naplnit.
Odlehčovací služby: Kapacita: 5 lůžek / počet úvazků v PP: 6
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem - v roce 2021 se podařilo vstupní
prostory budovy „A“ vybavit nábytkem, automaty na kávu a drobným občerstvením
a podařilo se zrenovovat podlahy na chodbách. Dále se podařilo vymalovat budovu
„B“ a pokračovalo se v dovybavení služeb nábytkem a pomůckami. Na zahradě byla
vybudována retenční nádrž, což byl první krok k plánované revitalizaci zahrady.
Aktivita na rok 2021 byla naplněna.
Kapacita: domov pro seniory 47 / domov se zvláštním režimem 136
Počet úvazků v PP: domov pro seniory 19,12 (+1PP) / domov se zvláštním režimem
54,4 (bez navýšení personálních kapacit).
Domov Božice, p. o.
JMK schválil v prosinci 2021 investiční příspěvek na studii rekonstrukce budovy na
vybudování nových pokojů. Ke konci roku již nebylo možné zadat zakázku k realizaci.
V realizaci se bude pokračovat v roce 2022.

Předpokládané náklady
2021

Reálné náklady 2021

Domov pro seniory Hostim, p. o.
Domov pro seniory Hostim, p.o. v roce 2021 poskytoval pobytovou sociální službu
ve 3 budovách ve 2 a 3 lůžkových pokojích. Z důvodu zvýšených nároků při
poskytování sociální služby ve 3 budovách byla na rok 2021 podána žádost navýšení
o 5 pracovníků v přímé péči. Na rok 2021 se podařilo navýšit pouze o 1 úvazek v PP.
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
Odlehčovací služby: 4 259 500 Kč
Domov pro seniory: 25 730 300 Kč
Domov se zvláštním režimem: 63 181 200 Kč
Domov Božice, p. o.: 299 000 Kč
Domov pro seniory Hostim, p. o.: navýšení o 5 úvazků PP – 2 153 160 Kč
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
Odlehčovací služby: 5 271 043,31 Kč
Domov pro seniory: 27 052 721,78 Kč
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Domov se zvláštním režimem: 76 450 719,78 Kč

Realizátor
(partneři)

Priorita 2
Opatření 2.1.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Domov Božice, p. o.: 0 Kč
Domov pro seniory Hostim, p. o.: Navýšení o 1 úvazek PP – 385 413 Kč
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
Domov Božice, p. o.
Domov pro seniory Hostim, p. o.

Podpora možnosti setrvání seniorů v přirozeném prostředí
prostřednictvím terénních a ambulantních služeb
Zajištění dostatečných kapacit u terénních služeb - pečovatelská služba
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
Pečovatelská služba nadále pokračuje v trendu omezování úkonů, které lze zajistit
komerčními službami a současným rozšiřováním a zintenzivňováním péče u
stávajících uživatelů dle jejich momentálního zdravotního stavu a potřebnosti.
Sužba zajišťovala péči u osob, které jsou v opravdu nepříznivé sociální situaci a
reagovala na aktuální poptávku a měnící se potřebnost svých uživatelů.
Personální zabezpečení služby v roce 2021 – 51,8 úvazků (pracovní smlouvy, DPP,
DPČ) v přímé péči. Služba byla zajištěna celkovému počtu 392 uživatelů – z toho 310
uživatelů z ORP Znojmo (191 ve Znojmě a 119 v ostatních obcích ORP) a 82 uživatelů
v ORP Moravský Krumlov (61 v Moravském Krumlově a 21 v ostatních obcích ORP).
Péče byla zajišťována v celkovém počtu 51 839 osobohodin a čas strávený na cestě
v souhrnu činil 20 429 hodin.
V ORP Znojmo byla služba zajišťována v následujících obcích: Čejkovice, Dobšice,
Dyje, Hluboké Mašůvky, Hodonice, Hrušovany nad Jevišovkou, Chvalovice,
Jevišovice, Morašice, Pavlice, Prosiměřice, Šanov, Šatov, Tasovice, Těšetice,
Únanov, Višňové, Výrovice, Znojmo, Žerotice, tj. ve 20 obcích. V roce 2021 byla
pečovatelská služba v ORP Moravský Krumlov zajišťována v 15 obcích.
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo
Od 1. 1. 2021 byla navýšena personální kapacita služby o 1,0 úvazek v přímé péči na
14,51 úvazků, a to při okamžité kapacitě 15 uživatelů, denní kapacitě 89 uživatelů.
Během roku 2021 byla služba poskytnuta celkem 230 osobám. Počet osobohodin
byl 24 171, čas strávený na cestě 4 519. Plánovaná aktivita byla naplněna.
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.: 30 216 000 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo: 10 168 040 Kč
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.: 34 809 004,24 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo: 10 460 046,65 Kč
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
(město Znojmo)
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Priorita 2
Opatření 2.2.
Popis plnění

Podpora možnosti setrvání seniorů v přirozeném prostředí
prostřednictvím terénních a ambulantních služeb
Zajištění dostatečných kapacit ambulantních služeb - centra denních služeb
Centrum denních služeb pokračovalo dle plánu v transformaci služby vzhledem
k aktuálním potřebám osob a dle vizí JMK. V průběhu roku připravilo aktualizaci
nastavení cílové skupiny od 1.1.2022 a pokračuje v rozvoji služby v rozšiřování
nabídky a zkvalitňování svých služeb.
Od 1. ledna 2020 byla rozšířena provozní doba služby od 6:30 do 16:30 hodin
v průběhu pracovních dní tak, aby pečující osoby měly možnost účastnit se
ekonomické činnosti, měly zachovaný prostor pro vlastní aktivity a mohla být
udržena péče ze strany osob blízkých. O prodloužení pracovní doby do 16:30 se
postupně zvyšuje zájem. Ani v roce 2021 organizace nebyla schopna tuto poptávku
plně akceptovat z důvodu nedostatku personálních kapacit (prostřídání personálu
ve službách). Služba je otevřena do pozdějších hodin, ale není zajištěn rozvoz
uživatelů v pozdějších hodinách.
Díky vzrůstající využitelnosti služby, ale také větší potřeby péče již u stávajících
uživatelů (zvyšující se věk, zhoršující se zdravotní stav, příjem uživatelů s vyšší mírou
podpory než bylo v předchozích letech aj.) se organizace více zaměřila na samotnou
sociální práci, což umožnilo navýšení úvazku sociálního pracovníka, který byl již
druhým rokem každý den přítomen na službě a mohl se tak více věnovat klientům a
jejich rodinným příslušníkům, ale také novým či potenciálním zájemcům o službu.
V tomto nastaveném trendu se bude pokračovat i nadále a sociální práce se bude
prohlubovat.
Počet uživatelů v roce 2021: 37 (nárůst o 10 uživatelů)
Kapacita: 20 (maximální denní kapacita) / počet úvazků v PP: 4,0

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Centrum denních služeb: 3 823 200 Kč
Centrum denních služeb: 3 577 053,32 Kč
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
(město Znojmo)

4.3 Osoby se zdravotním postižením
Priorita 1
Opatření 1.1.
Popis plnění

Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob
života
Zajištění a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro osoby s autismem a
duševním onemocněním
Paspoint, z.ú.
V roce 2021 organizace poskytovala služby klientům v ORP Znojmo. Zájem o službu
je dlouhodobě v počtu cca 20 osob. Fakticky ale z důvodů pandemie v roce 2021
využilo službu 6 klientů. Těchto 6 klientů dostalo intenzivní podporu ze strany
psychologa a ze strany sociálních pracovníků. Vycházelo se z nepříznivé situace
klienta a poskytovaly se mu intervence v rozsahu základních činností (jednalo se o
nácviky různých dovednosti vedoucích k samostatnosti). Klientům se věnoval jeden
psycholog a dvě sociální pracovnice.
Práh jižní Morava, z. ú.;
V roce 2021 organizace realizovala terénní a ambulantní formu služby sociální
rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním pro ORP Znojmo. V regionu Znojmo
poskytovala službu prostřednictvím Terénního týmu Znojemsko. V roce 2021 byla
služba sociální rehabilitace poskytnuta celkem 73 klientům.
Služba byla poskytována zejména v přirozeném prostředí klientů ve spolupráce
s jejich neformálními pečovateli a psychiatrickým oddělením Nemocnice Znojmo.
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V souladu s reformou psychiatrické péče je cílem lidi s psychickými problémy, kteří
byli dlouhodobě hospitalizováni v psychiatrických nemocnicích, integrovat zpět do
přirozeného prostředí. V roce 2021 probíhala integrace do přirozeného prostředí u
4 klientů. Na podpoře stávajících klientů se spolupracovalo i s ostatními
poskytovateli sociálních služeb – tvořily se společné plány podpory.
V roce 2021 realizovala organizace projekt „Rozvoj terénní práce v okresech JMK“
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010747. Projekt je realizován v rámci dočasné sítě
v souvislosti s registrovanou sociální službou sociální rehabilitace. V roce 2021 bylo
touto cestou podpořeno 30 klientů ze Znojma.
Personální zabezpečení sociální rehabilitace bylo k 31.12.2021 5,81 úvazku v přímé
péči. Personální zabezpečení služby v projektu „Rozvoj terénní práce v okresech
JMK“ bylo k 31.12.2021 2,4 úvazku v přímé péči.

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita 1
Opatření 1.2.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita 1
Opatření 1.3.

Popis plnění
Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Za Práh jižní Morava, z.ú. byly aktivity i průběh opatření zcela naplněny.
Paspoint, z.ú.: 6 219 876 Kč (náklady na celou službu)
Práh jižní Morava, z. ú.; 33 548 000 Kč (náklady na celou službu)
Paspoint, z.ú.: 5 297 573 Kč, z toho 285 000 Kč Znojmo
Práh jižní Morava, z. ú.; 38 851 721 Kč (náklady za celou službu)
Paspoint, z.ú.
Práh jižní Morava, z. ú.;
(město Znojmo)

Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob
života
Podpora vzniku terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením
Aktivita nebyla naplněna, neboť nebyl zaznamenán požadavek ze strany cílové
skupiny. Z tohoto důvodu nebyly v roce 2021 ze strany Oblastní charity Znojmo
vyvíjeny žádné kroky k naplnění tohoto opatření.
0 Kč
0 Kč
Město Znojmo, KPSS – pracovní skupina OZP
Předpokládaný realizátor k prvnímu oslovení: Oblastní charita Znojmo

Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob
života
Navyšování personální kapacity u Denního stacionáře sv. Damiána v
návaznosti na cílovou skupinu osob s autismem a těžkým zdravotním či
kombinovaným postižením
Plánovaná aktivita byla naplněna. Personální kapacita byla od 1. 1. 2021 navýšena
o 1 úvazek přímé péče na 6,74 úvazků, a to při denní kapacitě 25 uživatelů.
5 843 317 Kč
5 372 204,39 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo
(město Znojmo)
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Priorita 1
Opatření 1.4.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita 1
Opatření 1.5.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita 1
Opatření 1.6.
Popis plnění

Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob
života
Rozšíření služby denního stacionáře při Zámku Břežany, p. o.
V roce 2021 proběhla realizace stavebních úprav a příprava prostor na zřízení
služby a její provoz v kapacitě 6 klientů a počtu úvazků 2,0 od roku 2022. Kapacita
služby je téměř naplněná. Aktivita stanovena v AP pro rok 2021 byla naplněna.
Stavební úpravy – 200 000 Kč - majitel objektu
Vybavení – 200 000 Kč - Zámek Břežany, p.o.
Stavební úpravy – 200 000 Kč - majitel objektu; vybavení – 250 000 Kč - dotace
zřizovatele JMK Zámek Břežany, p.o.; 100 000 Kč z darů
Zámek Břežany, p. o., JMK, Kongregace sester sv. Hedviky

Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob
života
Navyšování personální kapacity u služby osobní asistence při OCHZ
Plánovaný rozvoj úvazků nebyl JMK podpořen. Personální kapacita služby pro rok
2021 zůstala stejná jako v roce 2020. Služba byla poskytována s personální
kapacitou 6,15 úvazků v přímé péči, s okamžitou kapacitou 10 klientů. Služba byla
poskytována stávajícím i novým klientům.
4 303 176 Kč
4 527 941,16 Kč
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
(město Znojmo)

Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob
života
Realizace aktivit pro podporu osob se zdravotním - mentálním,
kombinovaným, duševním postižením a autismem v pracovní oblasti
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
Sociálně terapeutické dílny Znojmo aktivně spolupracovaly se všemi aktéry, kteří se
účastní tohoto opatření. Po celý rok 2021 probíhala spolupráce se zapojenými
službami, stejně tak s Úřadem práce. Příručka „Pracovat se zdravotním omezením“
nebyla vytvořena. Tato aktivita se přesouvá do roku 2022.
Práh jižní Morava, z.ú.
Organizace v roce 2021 spolupracovala s ostatními poskytovateli sociálních služeb
(případně i se zaměstnavateli) v oblasti pracovního uplatnění klientů – probíhala
vzájemná podpora, tvořily se společné plány podpory. V rámci koordinované
podpory organizace prezentovala specifické potřeby cílové skupiny lidí
s psychickými problémy a jejich pracovního uplatnění ve znojemském regionu.
Realizovala se i pravidelná podpora přímo na pracovišti ve formě pracovních
asistencí. V rámci terénního týmu se organizace zaměřovala mimo jiné i na
vyhledávání nových pracovních míst a dojednávání možných podmínek přímo na
pracovišti.
V roce 2021 se dojednala nová pracovní místa se 4 zaměstnavateli v regionu Znojmo
– Pila Derflice (prodej dřeva Znojmo); Květiny Šrámek; Igra Model; Sociální družstvo
Znojmo. Takto bylo v roce 2021 podpořeno 17 klientů.
Paspoint, z.ú.
Organizace se v rámci činnosti sociální rehabilitace snaží podporovat klienty i
v oblasti zaměstnávání. Klientům pomáhá při výběru vhodného zaměstnání
(bilanční diagnostika), při získávání zaměstnávání a poskytuje podporu, jak si
zaměstnání udržet (např. pracovními asistencemi nebo školením kolegů u
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zaměstnavatele). Připravuje tranzitní programy. V roce 2021 organizace dostala
zakázky v oblasti pomoci při zaměstnávání.
Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita 1
Opatření 1.7.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021

Realizátor
(partneři)

Priorita 2
Opatření 2.1.
Popis plnění
Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita 2
Opatření 2.2.
Popis plnění

0 Kč (na aktivitu)
0 Kč (na aktivitu)
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
Práh jižní Morava, z. ú.
Paspoint, z. ú.
Úřad práce Znojmo

Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob
života
Podpora služeb rané péče pro děti s poruchou autistického spektra
DOTYK II poskytuje ranou péči pro děti s PAS v celém Jihomoravském kraji deklarovaný počet na JMK je 63 klientů. V roce 2021 poskytoval DOTYK II v ORP
Znojmo péči 11 klientům. V roce 2021 neproběhlo žádné jednání ohledně zařazení
poskytovatele sociální služby rané péče pro děti s PAS do sítě ORP Znojmo. Aktivita
se přesouvá na rok 2022.
Paspoint, z.ú.
Raná péče poskytla v roce 2021 služby 13 rodinám s dětmi s autismem. Jednalo se
o intervence v jejich rodinném prostředí, dále o konzultace ve školských zařízeních,
nabízela se podpora v rámci rodičovských skupin, skupin pro sourozence apod.
Rodinám se věnovalo intenzivně několik sociálních pracovnic.
DOTYK II: 56 000 Kč na jeden úvazek.
Paspoint, z.ú.: 6 053 173 Kč
DOTYK II: 64 777 Kč na jeden úvazek. Služba nebyla zařazena do sítě ORP Znojmo,
město Znojmo se tedy na spolufinancování v roce 2021 nepodílelo.
Paspoint, z.ú.: 5 295 657 Kč (náklady na celou službu)
DOTYK II, Paspoint, z. ú.

Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a s
autismem
Vznik chráněného bydlení ve Znojmě pro osoby s autismem a
kombinovanými vadami
V roce 2021 se začalo vyjednávat s možným realizátorem této sociální služby.
Vyjednávání budou pokračovat v průběhu roku 2022.
Maximální náklady (na předpoklad 8 lůžek): 7 300 000 Kč
0 Kč – zatím nerealizováno
Zatím nebyl nalezen realizátor.

Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a s
autismem
Pronájem bytů se službou chráněného bydlení s menší mírou podpory
V lokalitě se ve sledovaném období nenacházely byty vhodné pro tuto službu.
Nabídka výstavby byla odložena do možnosti výzev IROP, i z důvodu zvýšené ceny
bytů. Aktivita se přesouvá do roku 2022.
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Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita 2
Opatření 2.3.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita 2
Opatření 2.4.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

1,5 mil. – 2 mil. Kč/bytová jednotka - 2 byty v Hrušovanech nad Jevišovkou a okolí
0 Kč
Zámek Břežany, p. o., JMK

Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a s
autismem
Vznik Chráněného bydlení komunitního typu se střední mírou podpory
V roce 2020 došlo k přehodnocení možností klientů přejít do chráněného bydlení.
Aktivita však nadále trvá a v rámci pokračování transformace DOZP Břežany je to
jedna z možností dalšího přechodu klientů. Zároveň se čeká na výzvy EU fondů pro
transformaci. Předpokládaný vznik služby se posouvá minimálně do roku 2024.
0 Kč
0 Kč
Zámek Břežany, p. o.

Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a s
autismem
Mapování potřeby odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se zdravotním,
kombinovaným postižením, autismem a duševním onemocněním
V roce 2021 neproběhlo dotazníkové šetření ani hlubší výzkum potřebnosti služeb.
Proběhlo však jednání s organizací Paspoint, z. ú. ohledně vzniku terénní
odlehčovací služby pro osoby s autismem. Další jednání o vzniku a podpoře této
služby budou realizovány v roce 2022.
0 Kč
0 Kč
Rodiče cílové skupiny dětí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a členy
pracovních skupin při KPSS

4.4 Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny
Priorita 1
Opatření 1.1.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Podpora vzniku a rozvoje ambulantních sociálních služeb pro osoby bez
přístřeší
Vznik nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
Je vytipované místo pro vybudování centra. V roce 2021 proběhlo jednání na JMK
ohledně vzniku a zařazení služby do sítě. JMK podpořil záměr vzniku této služby a
její zařazení do Základní sítě sociálních služeb na rok 2023. Vypracování projektu
k výstavbě prostor a hledání vhodného stavitele se nepodařilo v roce 2021
realizovat a tato aktivita je tak přesunuta do roku 2022.
0 Kč
0 Kč
Město Znojmo, Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
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Priorita 2
Opatření 2.1.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita 2
Opatření 2.2.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021

Zajištění ambulantních a terénních služeb pro národnostní, etnické
menšiny a osoby se závislostí
Podpora terénní práce v romské komunitě
Činnost romského terénního pracovníka byla prováděna v souladu se Zásadami
dlouhodobé koncepce romské integrace do roku 2025.
Plánované aktivity (fotbalový turnaj a vánoční besídka pro romské děti) nebyly
z důvodu legislativních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 realizovány.
381 131 Kč (z toho 225 000 Kč v rámci dotace od Úřadu vlády ČR)
368 844,55 Kč (z toho 225 000 Kč v rámci dotace od Úřadu vlády ČR)
město Znojmo – odbor sociální

Zajištění ambulantních a terénních služeb pro národnostní, etnické
menšiny a osoby se závislostí
Vznik komplexního poradenského centra v oblasti závislostí
Společnost Podané ruce o.p.s.
Během roku 2021 byly zachovány úvazky v PP na úrovni 1,2 úvazku, tedy na stejné
úrovni, na které byly v průběhu roku 2020 stabilizovány (původní plán pro rok 2020
byl 1,5 úvazku v PP). Aktuální rozložení úvazků je 0,8 úvazku pro odborné pracovníky
- terapeuty a 0,4 úvazku pro dluhovou poradkyni.
Více jak 65 % klientů, se kterými organizace v průběhu roku 2021 pracovala, spadá
do oblasti hazardního hraní a sázení, zbylých 35 % klientů spadá do oblasti látkových
závislostí (alkohol, drogy). Vzhledem k dotaci úvazků v PP byla maximální týdenní
kapacita 16 klientů (původní záměr při dotaci 1,5 úvazků v PP byla 20 klientů týdně).
Dlouhodobě je evidována poptávka po ambulantní terapeutické péči o osoby závislé
na alkoholu a dalších nealkoholových substancích, kterou ovšem není organizace
schopna při současné podobě financování služby uspokojovat. Momentálně se
jedná o jedinou sociální službu ve Znojmě, která je schopna poskytnout ambulantní
psychoterapeutickou péči osobám ohroženým hazardním hraním nebo závislostí na
alkoholu, či nelegálních substancích.
Během roku 2021 zaměstnanci pracovali celkově s 29 klienty, z toho 19 bylo z oblasti
závislosti na hazardním hraní, 5 z nich bylo rodinných příslušníků a blízkých, 19
z nich bylo prvních kontaktů. Těmto klientům pracovníci během roku 2021 poskytli
125 výkonů individuální psychoterapie a 195 výkonů sociální práce (naprostá
většina těchto výkonů se přímo týká procesu oddlužení klientů nebo přípravy
insolvenčních návrhů).
Po dobu několika měsíců byly úvazky terapeutů oslabeny z důvodu dlouhodobé
pracovní neschopnosti (duben – říjen 2021) o 0,4 úvazku. To se promítlo zejména
v oblasti rodinných terapeutických sezení, které se dle metodických postupů
standardně konají za účasti dvou terapeutů, a během roku 2021 se neuskutečnilo
žádné.
Organizace se nadále věnovala síťování služeb a rozvoji spolupráce s ostatními
organizacemi (např. OSPOD, PMS apod.). Během roku 2021, i přes nepříznivou
pandemickou situaci v první polovině roku a dlouhodobý výpadek 0,4 úvazku
terapeuta, organizace evidovala 34 úkonů potřebných pro zajištění přímé práce s
klientem (dle předepsané metodiky RVKPP).
V první polovině roku se snažila ve velké míře nabízet distanční formy spolupráce,
což se dařilo poměrně úspěšně. Centrum však i přes aktivní nabízení distanční formy
spolupráce zůstalo otevřeno pro klienty, kteří neměli možnost on-line spolupráce
(technické zázemí nebo životní podmínky jim to nedovolily) nebo se nacházeli v
krizové situaci a osobní schůzka byla vzhledem k jejich aktuální situaci potřebná.
Navýšení úvazků nebylo na JMK schváleno, žádost se přesouvá do roku 2022.
Náklady v sociální službě na úvazky v PP 1,5 celkem: 1 123 200 Kč
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Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Na úvazky v PP 1,2 celkem: 898 560 Kč
Společnost Podané ruce o.p.s.
(město Znojmo)

Priorita 2

Zajištění ambulantních a terénních služeb pro národnostní, etnické
menšiny a osoby se závislostí
Optimalizace personálních kapacit Kontaktního centra ve Znojmě

Opatření 2.3.
Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

Priorita 3
Opatření 3.1.

Popis plnění

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

V roce 2021 bylo ve službě Kontaktního v centra ve Znojmě realizováno celkem
3,475 úvazku v přímé péči (z toho 2,6 úvazku hrazených dle Pravidel financování
JMK). Zbývající úvazky a provozní náklady potřebné k realizaci služby jsou hrazeny
z dalších zdrojů. Navýšení úvazku o 1,4 nebylo na JMK schváleno. Žádost o navýšení
úvazků se přesouvá do roku 2022.
4 325 000 Kč
3 648 919,30 Kč
Společnost Podané ruce o.p.s. – Kontaktní centrum ve Znojmě
(město Znojmo)

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
Ve II. polovině roku 2021 byla provedena oprava komína na budově zámku. V rámci
investic organizace pořídila do provozní kuchyně novou myčku nádobí. Byla
dokončena projektová dokumentace na investiční akci „Odvlhčení a odvodnění
budovy zámku včetně rekonstrukce zpevněných ploch a parku s využitím dešťových
vod – etapa A“. Ke konci roku 2021 byly zakoupeny do jídelny klientů židle a stoly.
Organizace obdržela v roce 2021 účelové dotace v celkové výši 2.600.000 Kč na
„Podporu procesu transformace pro p. o.“ a na „Tréninkový byt na podporu
komunitního bydlení“. Tyto prostředky budou vyčerpány do konce roku 2022.
V I. polovině roku 2021 byl s uživateli v rámci transformace zpracován „Dotazník
zjišťování míry nezbytné podpory uživatele pro účely transformace sociálních
služeb“. Na OSV JMK byly prezentovány základní informace k probíhající
transformaci EZ – rozdělení klientů dle míry podpory, plán rizik, další doplňující
informace důležité k posouzení jednotlivých uživatelů EZ. Dále byl předložen návrh
na vznik nových typů sociálních služeb. Zjištěné podněty byly zapracovány do
Transformačního plánu.
Probíhá vyhledávání vhodných nemovitostí v přilehlých lokalitách za účelem
transformace pro možný návrat uživatelů do běžného života. Jde o podporu
soběstačnosti, samostatnosti a integraci uživatelů. Naše organizace se zabývá
klíčovými aktivitami v rámci transformace, a to konzultacemi v rámci porad vedení,
propagací transformace v organizaci, výběrem vhodného typu vzdělávání pro
pracovníky organizace. Aktivita pro rok 2021 byla naplněna.
3 725 000 Kč
1 134 414 Kč
Emin zámek, p. o.
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4.5 Děti, mládež, rodina
Priorita 1
Opatření 1.1.

Podpora rodinné a seniorské politiky města Znojma
Rozvoj aktivit rodinné a seniorské politiky města Znojma

Popis plnění

Během roku 2021 se pokračovalo v aktivitách, které jsou usazeny v aktualizované
Koncepci Rodinné a seniorské politiky na období 2020-2023, která navazuje na
předchozí koncepci a nadále zůstává stěžejním dokumentem rozvoje v oblasti
podpory rodin a života seniorů ve Znojmě.
V návaznosti na stanovené priority byl vytvořen Akční plán RSMPZ na rok 2021 a
dále byla zpracována Monitorovací zpráva o realizaci koncepce RSPMZ na období
2020-2023 za rok 2020.
V průběhu roku 2021 došlo k jednomu setkání Pracovní skupiny RSPMZ. Další
setkání nebylo možné uspořádat vzhledem k vládním opatřením vztahujícím se k
epidemiologické situaci koronaviru COVID-19. Většina spolupráce a komunikace
probíhala zejména elektronicky. Ze stejného důvodu bylo možné uspořádat pouze
některé z plánovaných aktivit RSPMZ.
Národní týden manželství: 08. 02. – 14. 02. 2021
Na Oblastní charitě Znojmo proběhly konzultace zaměřené na dluhovou
problematiku rodin s názvem „Manželství bez dluhů“. Městská knihovna Znojmo
uspořádala v průběhu celého týdne několik akcí, např.: výstavka literatury k tématu
v oddělení pro dospělé čtenáře, seznam literatury z fondu MěK Znojmo k tématu na
webu a sociálních sítích a nástěnkách ve vstupních prostorách, anketa v knihovně a
na sociálních sítích, průkaz do knihovny pro manželské páry - zvýhodněná registrace
pro manželské páry (1+1), možnost zakoupení svatebního dárkového poukazu na
registraci do knihovny (k svatbě, ale i k výročí svatby), herní odpoledne pro
manželské páry – společenské a deskové hry (bude-li to možné), tvoření pro rodiče
s dětmi na téma Masopust, tipy na trávení volného času.
Tradičně plánované aktivity ve formě sportovně relaxačních dnů bohužel nemohly
vzhledem k epidemiologické situaci proběhnout.
Týden pro rodinu: 08. – 16. 5. 2021
V souvislosti s vládním nařízením vztahujícím se k epidemiologické situaci se Týden
pro rodinu v obvyklé podobě ve Znojmě nekonal. Rodinný svaz ČR však pořádal
Týden pro rodinu 2021 s mottem „Rodinná pohoda není náhoda“ a prostřednictvím
rozhovorů v televizi, rádiích, či online přednášek nebo pracovních listů upozorňoval
na nejrůznější témata problematiky rodin, které byly dále elektronicky šířeny.
Mezinárodní den seniorů: dny pro seniory 30. 9. – 4. 10. 2021
Tento tradiční den pro seniory byl nově rozšířen z jednoho dne na tzv. dny pro
seniory, které trvaly celý týden. V jeho průběhu připravilo celkem 13
spolupracujících subjektů bohatý program pro seniory v podobě besed, přednášek,
tvoření, vyrábění dárečků, či kurzu na počítači nebo zpívání a hodování. Senioři se
těchto akcí rádi účastní.
Svátek seniorů Jihomoravského kraje 2021: 2. 10. 2021
Největší akce pro seniory v tomto roce, konala se ve Znojmě v Konferenčním a
společenském centru DUKLA ve spolupráci města Znojma, Jihomoravského kraje a
Sun Drive Communication, s. r. o. Byl zde zajištěn zábavný program ve formě
koncertů či tanečních vystoupení a město Znojmo prostřednictvím stánku Senior
Pointu zajistilo základní poradenství o této službě a zároveň zprostředkování I.C.E
karet (seniorských obálek), o které byl obrovský zájem. Účast na akci byla velká.
Odbor sociální včetně agendy RSPMZ se podílel na spolupráci při aktivitách JMK a
MPSV. Koordinátorka RSPMZ měla na starost v souvislosti s plánem prevence a
pomoci města Znojma – Opatření Znojmo koordinaci jedné ze dvou infolinek, které
byly zřízeny za účelem pomoci s registrací na další dávky očkování, a to zejména
seniorům i občanům nižších věkových kategorií nebo dalším ohroženým skupinám
obyvatel, kterým primárně nemohli pomoci jejich blízcí. Obě telefonní linky byly
v provozu od ledna 2021 až do konce května 2021 od pondělí do pátku v časovém
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rozmezí 8:00 – 16:00 hod. Od června 2021 byla pomoc s registrací nadále řešena
přes oddělení Sociální prevence.
Prostřednictvím RSPMZ byl zabezpečován i provoz Kontaktního centra pro seniory
Znojmo, vedeného pod názvem Senior Point. V únoru 2021 byla zpracována a
podána žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „Podpora
rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2021. Žádost byla úspěšná a v
roce 2021 bylo získáno 92.000 Kč na provoz a rozvoj Senior Pointu. Dotace byla
využita na mzdu pracovníka a dále na pořízení části nového kancelářského vybavení
a elektroniky. V rámci odboru sociálního a Senior Pointu úzce spolupracujeme
s mnoha subjekty, s nimiž spoluorganizujeme různé besedy, přednášky, tvořivé
aktivity a propagujeme zajištění senior pasů a informací ohledně zřízení a vyplnění
I.C.E. karet (seniorských obálek).

Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021

Realizátor
(partneři)

Priorita 2
Opatření 2.1.
Popis plnění
Předpokládané náklady
2021
Reálné náklady 2021
Realizátor
(partneři)

RSPMZ zajišťuje také provoz Family Pointu, místa pro rodinu, které umožňuje
základní péči o malé děti a zprostředkovává informace na podporu rodinného
života.
500 000 Kč – na dotační program
132 000 Kč – rozpočet na agendu RSPMZ, během roku navýšen na 136 000 Kč
500 000 Kč – poskytnutá dotace z rozpočtu města Znojma pro organizace na
podporu rodinných a seniorských aktivit v rámci dotačního programu „Podpora
rodinných aktivit“ v roce 2021.
17 413,10 Kč utraceno z ostatních prostředků rozpočtu na nákup služeb, materiálu,
licence a pohoštění v rámci aktivit RSPMZ. Rozpočet nebyl vyčerpán v plné výši
z důvodu epidemiologické situace, kdy nebylo možné uspořádat některé akce.
město Znojmo, odbor sociální – Rodinná a seniorská politika města Znojma

Podpora služby Streetwork při Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
Coolna Znojma
Zajištění odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby
Zakoupení nové maringotky nebylo realizováno. Provoz služby probíhal ve stávající
lokalitě a zázemí. Plánovaná aktivita se tak přesouvá do roku 2022.
300 000 Kč
0 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo (realizátor), město Znojmo
(donátor)
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5. Závěr
Monitorovací zpráva Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období
2020-2023 za rok 2021 byla zpracována koordinátorkou KPSS za pomoci a přispění
poskytovatelů sociálních služeb na Znojemsku a zástupců dalších organizací zmíněných ve
SPRSS Znojemska 2020-2023. Monitorovací zpráva hodnotí aktivity stanovené Akčním plánem
rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2021, který upřesňuje aktivity SPRSS 2020-2023
takovým způsobem, aby odpovídaly aktuálně zjištěným potřebám obyvatelstva. Některé
aktivity se nepodařilo v roce 2021 realizovat, a to nejčastěji z důvodů legislativních opatření
v souvislosti s pandemií Covid-19. Některé aktivity byly v průběhu roku přehodnoceny
z důvodu potřebnosti a některé pokračují tak, jak byly původně nastaveny v SPRSS 2020-2023.
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Usnesení Zastupitelstva města Znojma
Monitorovací zpráva byla projednána v Komisi sociální a zdravotní dne 03.03.2022, dále pak
v Radě města Znojma a Zastupitelstvu města Znojma.

Rada města Znojma
Datum: 14.03.2022
Číslo usnesení: 154/2022, bod č. 6311
„RM doporučuje ZM vzít na vědomí Monitorovací zprávu Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Znojemska na období 2020-2023 – rok 2021 dle přílohy.“

Zastupitelstvo města Znojma
Datum: 11.04.2022
Číslo usnesení: 157/2022, bod č. 6476
„ZM bere na vědomí Monitorovací zprávu Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Znojemska na období 2020-2023 – rok 2021 dle přílohy.“
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6. Seznam zkratek
ČOI

Česká obchodní inspekce

DC

Dobrovolnické centrum

DCHB

Diecézní charita Brno

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

MK

Moravský Krumlov

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

NTM

Národní týden manželství

OCHZ

Oblastní charita Znojmo

ORP

Obec s rozšířenou působností

OS

odbor sociální

OSPOD

oddělení sociálně právní ochrany dětí

OSSZ

Okresní správa sociálního zabezpečení

OZP

Osoby se zdravotním postižením

PAS

porucha autistického spektra

p.o.

příspěvková organizace

PČR

Policie České republiky

PMS

Probační a mediační služba

PN

Psychiatrická nemocnice

PP

přímá péče

o.p.s.

obecně prospěšná společnost

RPMZ

Rodinná politika města Znojma

RSPMZ

Rodinná a seniorská politika města Znojma

RVKPP

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

SPRSS

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

SR

Sociální rehabilitace

z.s.

zapsaný spolek

z.ú.

zapsaný ústav

ZZS JMK

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
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