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název projektu: Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00045 

název akce: Pracovní skupina „Děti, mládež, rodina“ 

datum a hodina: 6. 5. 2014 ve 13,30 hodin 

místo:  OCHZ, Dolní Česká 1, Znojmo 

             
                      Ve Znojmě dne 7. 5. 2014 
 

Věc: Zápis ze schůzky pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“ 

 
1. Přivítání, prezence, zahájení 

 

2. Naplňování priorit nového SPRSS Znojemska 2015-2019 

 

Členové skupiny stanovili odpovědnosti za naplňování priorit.  

Opatření 1.1 a 1. 2 – Oblastní charita Znojmo, Robert Knebl, vedoucí nízkoprahového zařízen 

Opatření 2.1 – Město Znojmo, Šárka Gambasová, vedoucí sociálního odboru 

Opatření 3.1 – Dobrovolnické centrum ADRA, vedoucí  

 

3. Podklady pro akční plán JMK + Znojemska na rok 2015 

L. Rocková seznámila skupinu se zpracování akčního plánu na r. 2015 dle pokynů JMK. V případě 

požadavků na rozšíření či vznik nové služby zaslat připomínky. 

Cílem je spíše udržet stávající služby než vytvářet nové. 

 Prioritní oblasti pro podporu v roce 2015 ze strany JMK:  

Typ služby Podmínky podpory rozvoje 

chráněné bydlení cílová skupina: osoby se zdravotním postižením   

tísňová péče - 

sociálně terapeutické dílny  pouze v ORP, kde dosud tato služba není  

nízkoprahová denní centra pouze v ORP, kde dosud tato služba není 

odlehčovací služby pouze v ORP, kde dosud tato služba není 

sociální rehabilitace cílová skupina: osoby s duševním onemocněním, osoby s autismem 

odborné sociální 

poradenství 

pouze rozšíření stávajících občanských poraden (podmínkou je 

členství v Asociaci občanských poraden) se zacílením na dluhové 

poradenství   

 

4.  Den sociálních služeb 

Skupina projednala program akce. Od vedoucí soc. odboru vzešel požadavek na změnu termínu. L. 

Rocková projedná možnost změny termínu. Poskytovatelé o případné změně budou informováni.  

 

Do ankety o téma soutěže skupina navrhla: 

- Fotografickou soutěž „Moje rodina“ 

 

5. Týden pro rodinu 
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L. Rocková předala informace o akci týdne pro rodinu včetně programu. Pozvánku obdrží všichni 

poskytovatelé, bude zveřejněna na webových stránkách města a KPSS popř. i jiných organizací.  

 

6. Ostatní 

Konference 

Město Znojmo a Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. pořádá Konferenci na téma Komunitní plánování 

jako platforma pro rozvoj spolupráce v rámci grantového projektu pod názvem „ Plánování rozvoje 

sociálních služeb na Znojemsku“. Konference se bude konat 22. května 2014, v Hotelu N v Příměticích ve 

Znojmě, od 9:30 hodin. 

Účastníci obdrželi program v tištěné podobě, přihláška bude zaslána mailem společně se zápisem 

z pracovní skupiny. 

 

KPSS 

Vedoucí sociální odboru seznámila skupinu s převedením KPSS pod Město Znojmo od 1.8.2014. Forma 

dalšího pokračování je v jednání.  

 

 

Aktualizovaná Metodika kraje 

Začátkem května bude ze strany JMK zaslána aktualizovaná Metodika hodnocení registrovaných 

sociálních služeb JMK k připomínkování. 

  

 

 

 

 

 

Děkuji všem za aktivní účast! 

Termín příští schůzky bude upřesněn.     
 
        Zápis zpracovala: R. Růžičková 


