AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZNOJEMSKA
PRO ROK 2015

prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních
služeb Znojemska na období 2015-2019
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1. Úvod
Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2015 je vytvořen v rámci procesu
komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) realizovaného na Znojemsku jako zpřesňující
dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 20152019 (SPRSS Znojemska 2015-2019), který byl schválen Zastupitelstvem města Znojma dne
29.4.2014 usnesením č. 139/2014 bod č. 7814.
Konkrétní kroky naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na
období 2015-2019 zajišťují jednoleté akční plány rozvoje sociálních služeb Znojemska, které
definují strategii rozvoje sociálních služeb a činnosti na daný rok.
Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2015 mimo jiné reaguje na požadavky
Jihomoravského kraje (JMK), s nímž město Znojmo úzce spolupracuje při vytváření
střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na území JMK. Zpracování těchto plánů je dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro kraje povinné. JMK zpracovává akční plán
na každý rok, vycházející ze schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji na období 2015-2017 a reflektující změny, k nimž v rámci daného
období dochází. Akční plán Jihomoravského kraje na daný rok je zpracováván na základě
podkladů od všech 21 obcí s rozšířenou působností (ORP) na území JMK včetně města
Znojma. Akční plán směřuje k postupnému propojování plánovacích procesů s dostupnými
finančními zdroji.
Tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2015 probíhala
následujícím způsobem. Na jaře (jako každý rok) Jihomoravský kraj vyzval město Znojmo
(a ostatní ORP v kraji) k zaslání rozvojových záměrů (vznik nových sociálních služeb nebo
rozvoj těch stávajících). Pro rok 2015 nebyl Jihomoravskému kraji předložen žádný rozvojový
záměr v oblasti sociálních služeb na našem území. Pro rok 2015 je prioritou stabilizovat
stávající síť sociálních služeb s ohledem na její financování. Na podzim 2015 pak
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb JMK pro
rok 2015. Nadále probíhalo jednání pracovních skupin KPSS Znojemska s cílem zajistit
realizaci jednotlivých opatření SPRSS Znojemska 2015-2019 v roce 2015.
Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska je zpracován pro město Znojmo a jeho
správní obvod obce s rozšířenou působností.
Předpokladem zařazení záměru na zřízení nové služby nebo rozšíření stávající služby bude
především soulad se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2015-2019.
S ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost není možné podporovat neomezený
rozvoj sociálních služeb, proto se prioritou pro rok 2015 stává především udržení stávající
sítě sociálních služeb, které jsou na Znojemsku poskytovány.
Pro rok 2015 se stalo prioritou zachovat a finančně podpořit stávající služby sociální
prevence ve výši 20% z jejich celkových optimalizovaných nákladů dle nastavené strategie
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Jihomoravského kraje. Síť služeb sociální prevence včetně jejího financování byla schválena
Zastupitelstvem města Znojma dne 22.9.2014 usnesením č. 153/2014. Uvedené částky jsou
zapracovány do rozpočtu města Znojma schváleného dne 15.12.2014 usnesením č. 6/2014.
Na základě diskuze v pracovních skupinách (podzim 2014) budou v roce 2015 v rámci
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska podporovány především průběžné
aktivity v rámci jednotlivých opatření, které podpoří naplnění jednotlivých priorit. Podpořeny
budou 2 rozvojové záměry v oblasti sociálních služeb na Znojemsku. Nabídka ostatních
sociálních služeb zůstane zachována ve stejné míře jako v roce 2014.

2. Zpracovatelský tým
Komunitní plánování sociálních služeb je od 1.8.2014 realizováno pod odborem sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Znojmo (OSVaZ MěÚ Znojmo).

Mgr. Lucie Rocková, DiS.
koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska (KPSS)

Organizační skupina komunitního plánování:
JUDr. Olga Štefaniková, Místostarostka města Znojma
PhDr. Šárka Gambasová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Znojmo
Mgr. Adéla Bartesová, referentka odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Znojmo
Jarmila Eliášová, Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Mgr. Evžen Adámek, Oblastní charita Znojmo
Jiří Dušek, DS Morava, a.s.
Zdeňka Severinová, ADRA, o.p.s. Dobrovolnické centrum Znojmo
Mgr. Karel Burdík
Mgr. Jana Puchegger Chadalíková
Mgr. Radka Růžičková
Jana Svobodová
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3. Poskytovatelé sociálních služeb na Znojemsku
V této kapitole jsou uvedeni stávající poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kteří poskytují sociální služby na Znojemsku nebo-li
na území obce s rozšířenou působností Znojmo (dále jen ORP Znojmo). Na Znojemsku působí
celkem 18 poskytovatelů sociálních služeb.
Členy komunitního plánování sociálních služeb a organizační skupinou KPSS byla definována
„Minimální síť sociálních služeb v ORP Znojmo v roce 2015“, která definuje základní síť
sociálních služeb, na jejichž existenci je na Znojemsku zájem. Minimální síť bude sloužit jako
podklad při rozhodování o přidělování finančních příspěvků z rozpočtu města Znojma.

3.1. Minimální síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2015
Minimální síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2015
Poskytovatel - název služby dle registrace
Odborné sociální poradenství
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Centrum poradenství a pomoci Znojmo
Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní organizace Znojmo - Odborné sociální poradenství
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TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo - Sociální poradenství
Osobní asistence
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Osobní asistence Znojmo
Pečovatelské služby
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Pečovatelská služba
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Charitní pečovatelská služba Znojmo
Odlehčovací služby
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Odlehčovací služby
Průvodcovské a předčitatelské služby
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TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo - Asistenční služby nevidomým
Centra denních služeb
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Centrum denních služeb
Denní stacionář
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Denní stacionář sv. Damiána Znojmo
Zámek Břežany, p.o. - Denní stacionář Břežany
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zámek Břežany, p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany
Domovy pro seniory
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Domov pro seniory
Domov důchodců Božice, p.o. - Domov důchodců Božice, p.o.
Domov pro seniory Jevišovice, p.o. - Domov pro seniory
Domov pro seniory Plaveč, p.o. - Domov pro seniory Plaveč, p.o.
DS Morava, a.s. - Domov seniorů Šanov
Domov se zvláštním režimem
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Domov se zvláštním režimem
Domov důchodců Božice, p.o. - Domov důchodců Božice, p.o.
Domov pro seniory Hostim, p.o. - Domov pro seniory Hostim, p.o.

kapacita plán rok 2015
2
kapacita rok / den
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220klientů-2300intervencí
500klientů-1500intervencí
110klientů-130 intervencí
105klientů-730 intervencí
29/24
948/428
150/89
42/5lůžek
22/13
14/14
25/25
7/7
155/155
86/71lůžek
17/17lůžek
41/34lůžek
12/12lůžek
52/36lůžek
140/111lůžek
98/70lůžek
66/66lůžek
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Jedná se o plánovanou kapacitu služby v roce 2015 dle Metodiky hodnocení registrovaných sociálních služeb
v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, 2. vydání, květen 2014
2
Kapacita rok = deklarovaný počet klientů za rok (u poradenství doplněn údaj o počtu intervencí za rok),
kapacita den = počet klientů v jeden den, u pobytových služeb je uveden počet lůžek
3
Jedná se o kapacitu za celou sociální službu poskytovanou v rámci JMK
4
Jedná se o kapacitu za celou sociální službu poskytovanou v rámci JMK
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Domov pro seniory Jevišovice, p.o. - Domov se zvláštním režimem
90/71lůžek
Domov pro seniory Plaveč, p.o. - Domov pro seniory Plaveč, p.o.
61/61lůžek
DS Morava, a.s. - Domov seniorů Šanov
129/84lůžek
Emin zámek, p.o. - Emin zámek, p.o.
60/60lůžek
Chráněné bydlení
Zámek Břežany, p.o. - Chráněné bydlení Šanov
13/13lůžek
5
Raná péče
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - Raná péče pro Moravu a Slezsko
4užv.rodiny/5
DCHB, Oblastní charita Třebíč - Středisko rané péče Třebíč
7uživ.rodin/6
Středisko rané péče SPRP Brno - raná péče
5uživ.rodin/5
Azylové domy
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Azylový dům pro muže
68/44lůžek
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
120/43lůžek
Kontaktní centra
Společnost Podané ruce, o.s. - Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová drogová služba
230/40
Společnost Podané ruce, o.p.s. - Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium
30/5
Krizová pomoc
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Tereza - pomoc obětem domácího násilí
67/18
Intervenční centra
Spondea Brno - sociální poradenství – intervenční centrum
22/14
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Klub Coolna
150/60
Noclehárny
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Noclehárna pro muže
67/7
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent Znojmo
140/7rodin denně
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se
75/35
zdravotním postižením
Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní organizace Znojmo - Sociálně aktivizační služba
530/2
pro seniory a osoby se zdravotním postižením
TyfloCentrum Brno, o.p.s., reg. pracoviště Znojmo - Sociálně aktivizační služby zrakově
37/18
postiženým
Sociálně terapeutické dílny
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Dílna sv. Kláry
20/30
Terapeutické komunity
Salebra o.s. - Terapeutická komunita Salebra
30/15lůžek
Terénní programy
DCHB, Oblastní charita Znojmo, Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené
280/16
prostituce Znojmo
Sociální rehabilitace
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Sociální rehabilitace Znojmo
17/14
Liga vozíčkářů - Sociální rehabilitace
25/3
Zdroj: Poskytovatelé sociálních služeb, Příloha k žádosti o dotaci v dotačním řízení Jihomoravského kraje pro rok 2015
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, říjen 2014
Subjekty provozující činnosti navazující na některou sociální službu
Poskytovatel - název zařízení
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Domácí ošetřovatelská péče
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum Znojmo
Dětské centrum Znojmo, p.o.
Klub seniorů
MěÚ Znojmo - Romský terénní pracovník
Městská policie Znojmo - Prevence kriminality
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Charitní ošetřovatelská služba
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Kapacity za služby raná péče jsou uvedeny za ORP Znojmo.
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DCHB, Oblastní charita Znojmo - Dobrovolnické centrum
Rodinné centrum Maceška
Společně, o.p.s. - SeniorPoint
STŘED, o.s. - Centrum prevence a pomoci - poradenství a psychologické služby
Svaz postižených civilizačními chorobami
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Znojmo
Zdroj: MěÚ Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb Znojemska

4. Financování sociálních služeb
Sociální služby jsou financovány způsobem vícezdrojového financování. Což znamená,
že organizace, které poskytují služby sociální pomoci, získávají finance na zajištění služeb
z několika zdrojů, kterými jsou především dotace ze státního rozpočtu, obcí, krajů a z úhrad
od klientů, které dané služby využívají.

4.1. Strategie Jihomoravského kraje6
Prioritou Jihomoravského kraje pro rok 2015 je udržení a optimalizace stávajícího systému
sociálních služeb s omezením rozvojových záměrů v oblasti sociálních služeb v roce 2015.
Pro rok 2015 bude ze strany JMK podporován rozvoj pouze následujících sociálních služeb:
Typ služby

Podmínky podpory rozvoje

chráněné bydlení
tísňová péče
sociálně terapeutické dílny
nízkoprahová denní centra

cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
pouze v ORP, kde dosud tato sociální služba není
pouze v ORP, kde dosud tato sociální služba není
pouze v ORP, kde dosud tato sociální služba není / rozvoj služeb s cílovou skupinou:
odlehčovací služby
osoby v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění - umírající
sociální rehabilitace
cílová skupina: osoby s duševním onemocněním, osoby s autismem
Zdroj: Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2015

Jihomoravský kraj bude také v následujícím období pokračovat v procesu optimalizace sítě
sociálních služeb. Pro nastavení optimální sítě Jihomoravský kraj využívá Metodiku
pro hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sít sociálních
služeb v Jihomoravském kraji.
Do podporované sítě sociálních služeb v JMK jsou zahrnuty všechny registrované sociální
služby se zařízením na území Jihomoravského kraje, které splňují níže uvedená kritéria:
• SOULAD POSKYTOVÁNÍ DANÉ SLUŽBY SE STŘEDNĚDOBÝM PLÁNEM ROZVOJE SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB A JEHO PROVÁDĚCÍ PŘÍLOHOU – AKČNÍM PLÁNEM ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V JMK
- týká se: a) nových sociálních služeb
b.) rozvojových záměrů stávajících sociálních služeb
• PODMÍNKA SPOLUFINANCOVÁNÍ ZE STRANY OBCE/OBCÍ
Vztahuje se na:
a) sociální služby odborného sociálního poradenství - minimálně 5 % z nákladů služby (mimo
stavebních investic)
b) všechny registrované služby sociální prevence - minimálně 20 % z nákladů služby (mimo
stavebních investic)
6

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2015, str. 6
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c) sociální služby, které vznikly a vstoupily do systému financování po 1. 1. 2012 - je
deklarovaná/každoročně realizovaná spoluúčast obce/obcí na pokrytí nákladů služby ve výši
10–20 % v závislosti na daném typu sociální služby, formě poskytování a potřebnosti služby
identifikované v rámci území Jihomoravského kraje.
- spoluúčast 20 % pro služby sociální prevence, odborné sociální poradenství
a pobytové služby (mimo službu chráněného bydlení)
- spoluúčast 15 % pro ambulantní služby sociální péče
- spoluúčast 10 % pro terénní služby sociální péče, pro službu chráněného bydlení

4.2. Financování sociálních služeb na Znojemsku
Obce by měly ze svého rozpočtu přispívat poskytovatelům sociálních služeb na zajišťování
sociálních služeb, které jsou poskytovány občanům dané obce.
Město Znojmo dlouhodobě ze svého rozpočtu podporuje organizace poskytující sociální
služby na našem území. Do roku 2014 byly dotace na sociální služby přidělovány organizacím
jako jeden celek, který si mohla daná organizace rozdělit mezi poskytované sociální služby
dle potřeby. Byla tak řešena situace, kdy organizace předem neví, kolik z jakého zdroje získají
financí a kdy jím tyto finance budou poskytnuty.
Od roku 2015 dojde ke změně v systému poskytování dotací ze strany Města Znojma a to
v návaznosti na strategii Jihomoravského kraje a řešení optimální sítě sociálních služeb.
Dotace na sociální služby budou mít organizace smluvně vázány na jednotlivé sociální služby.
V roce 2015 budou ze strany Města Znojma plně zafinancovány služby sociální prevence ve
výši 20% z celkových optimalizovaných7 nákladů daných služeb. Vybrané druhy služeb
sociální prevence (azylové domy, sociálně terapeutické dílny) budou však ještě do září 2015
financovány z navazujícího individuálního projektu Jihomoravského kraje8, proto město
Znojmo dokryje 20% spoluúčast z nákladů na poskytování těchto sociálních služeb po dobu 3
měsíců.
Služby sociálního poradenství a sociální péče se stanou předmětem jednání v roce 2015, kdy
bude definována síť těchto služeb a výše dotačních prostředků na rok 2016.
Z rozpočtu Města Znojma bylo v roce 2014 organizacím poskytujícím registrované sociální
služby dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. rozděleno celkem 9.404.000,- Kč,
v roce 2015 se přepokládá rozdělit částka ve výši 9.716.000,- Kč. Postupně dochází
k navyšování finančních prostředků z rozpočtu Města Znojma na registrované sociální služby
v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Znojemska na
období 2015-2019 a v návaznosti na strategii JMK a MPSV ČR.

7

Optimalizované náklady služeb byly stanoveny dle Metodiky hodnocení registrovaných sociálních služeb
v návaznosti na optimalizaci sít sociálních služeb v Jihomoravském kraji, 2. vydání, Brno, květen 2014
8
Individuální projekt „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“, v rámci něhož je možné
financování jen na část roku 2015 (do září – tzn. 9 měsíců) a pouze pro vybrané druhy služeb sociální prevence
(azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra)

7

Příspěvky z rozpočtu Města Znojma organizacím na registrované sociální služby
Organizace - registrované dle Zákona č. 108/2006 Sb.

2012

2013

částka v Kč částka v Kč
7 500 000
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
6 900 000
578 000
DCHB, Oblastní charita Znojmo
878 000
18 000
DCHB, Oblastní charita Třebíč - Středisko rané péče Třebíč
18 000
18 000
Centrum pro dětský sluch Tamtam Olomouc, o.p.s.
18 000
60 000
Liga Vozíčkářů
0
18 000
Salebra, o.s.
18 000
110 000
Společnost podané ruce, o.p.s. Kontaktní centrum Netopeer
150 000
12 000
Středisko rané péče SPRP Brno
18 000
0
Spondea, o.p.s.
0
100 000
Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Znojmo
100 000
90 000
TyfloCentrum Brno, o.p.s. pracoviště Znojmo
90 000
8 504 000
celkem
8 190 000
Zdroj: Interní údaje odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Znojmo, leden 2015.

2014

návrh 2015

částka v Kč
8 400 000
578 000
18.000
18 000
60 000
18 000
110 000
12 000
0
100 000
90 000
9 404 000

částka v Kč
7 500 000
1 700 000
19 000
21 000
47 000
15 000
231 000
28 000
10 000
42 000
103 000
9 716 000

Služby sociální prevence financované z projektu Jihomoravského kraje
„Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“
Jihomoravský kraj v rámci individuálního projektu financoval služby sociální prevence od
roku 2009. V rámci celého Jihomoravského kraje se jednalo celkem o 80 služeb sociální
prevence, které byly financovány z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR. Roční náklady na tyto služby činily 194 mil. Kč9.
Na Znojemsku bylo v rámci tohoto projektu financováno celkem 7 služeb sociální prevence,
čímž byly v rámci tohoto období šetřeny prostředky z rozpočtu Města Znojma. Díky tomuto
projektu došlo k rozvoji potřebných služeb sociální prevence na našem území vycházející ze
zpracovaných komunitních plánů. Od roku 2015 vstupují služby sociální prevence do
dotačních systémů, a proto byla stanovena minimální síť služeb sociální prevence, na níž má
Město Znojmo zájem a zavázalo se tuto síť financovat ve výši 20% z celkových
optimalizovaných nákladů daných služeb.
Služby sociální prevence financované z IP „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“
organizace
Centrum sociálních
služeb Znojmo, p.o.

služba
Azylový dům pro muže

2012

dotace IP JMK 2012-2014
10
2013
2014

2 862 000

3 116 000

3 200 000

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
3 882 000
4 234 000
4 397 142
Klub Coolna
3 508 000
3 569 170
3 648 000
Rodinný
sociální
asistent
Znojmo
1
621
000
1
555
000
1 589 822
DCHB, Oblastní
Magdala
pomoc
obětem
obchodování
charita Znojmo
537 000
534 000
535 000
s lidmi a nucené prostituce Znojmo
Dílna sv. Kláry
1 146 000
1 145 000
1 227 464
Sociální rehabilitace Znojmo
2 346 000
2 389 000
2 467 700
celkem: 15 902 000
16 542 170
17 065 128
Zdroj: Interní údaje poskytovatelů sociálních služeb, Příloha k žádosti o dotaci v dotačním řízení Jihomoravského
kraje pro rok 2015 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, říjen 2014
9

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2015
Kvalifikovaný odhad k 31.12.2014

10

8

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle Zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. a jejich zdroje financování - rok 2014
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Rok 2014 - kvalifikovaný odhad k 31.12.2014
Služba

Název poskytovatele

MPSV

CSS Znojmo, p.o.

627 000

STP v ČR o.s.

131 000

TyfloCentrum Brno, o.p.s.13

447 000

DCHB, OCH Znojmo

293 000

Pečovatelská služba CSS Znojmo, p.o.
§40
DCHB, OCH Znojmo

11 113 000

Odborné sociální
poradenství §37

Průvodcovské,
předčitatelské služby
§4214
Odlehčovací služby
§44
SAS pro rodiny s
dětmi §65
Intervenční centra
§25a 15
NZDM §62
Centra denních
služeb §45
Denní stacionář §46

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

JMK

JMK - IP

město Znojmo

obec/jiné město

klienti

5 100

15 000

7 000

13 770
125 000

2 247 000

1 928 000

209 000

620 00

91 000

800 000

120 000
108 000

440 000

850 700

622 733

9 700 000

1 000 000

24 860 000

1 190 500

215 931

3 663 431

61 000

20 000

900 000

480 000

1 774 700
44 662
3 045 000

3 648 000

150 000
218 100

DCHB, OCH Znojmo

1 505 000

618 000

Zámek Břežany, p.o.

496 000

156 000

75 588

1 634 484
3 045 000

15 278

3 813 278

103 000

63 000

758 100

561 000

189 000

2 798 588

190 000

2 000

844 000

2 785 000

52 209 000

1 759 000

267 000

500 000

16 868 000

6 241 000

26 315 000

2 526 000

CSS Znojmo, p.o

4 023 000

1 996 926

18 083 926

DD Božice, p.o.

2 748 802

146 000

2 918 800

90 140

35 000

5 938 742

2 631 000

1350 000

4 700 000

191 000

579 000

9 451 000

1 216 000

668 348

1 976 892

233 800

4 095 040

6 648 200

737 500

8 904 700

Domovy pro seniory
DS Jevišovice, p.o.
§49
DS Plaveč, p.o.
DS Morava a.s

1 519 000

1 414 000

171 870

219 733

1 589 822

374 000

celkem

572 000

110 000

DCHB, OCH Znojmo

Zámek Břežany, p.o.

Další zdroje12

956 000

Spondea, o.p.s.

CSS Znojmo, p.o

Strukturální
fondy EU

329 000

DCHB, OCH Znojmo

Osobní asistence §39 DCHB, OCH Znojmo
DOZP §48

Jiná minist.

10 650 000

11

Údaje poskytnuté organizacemi v Příloze k žádosti o dotaci v dotačním řízení Jihomoravského kraje pro rok 2015 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, říjen 2014
Další zdroje: nadace zahraniční i tuzemské, sponzorské dary (včetně darů určených na investiční akce), sbírky, členské příspěvky, příspěvky z úřadu práce a příjmy z prodeje vlastních
výrobků + fondy zdravotních pojišťoven
13
Organizace poskytuje danou službu v rámci celého JMK celkem v 5 zařízeních, finanční náklady a zdroje jsou uvedeny za celou sociální službu
14
Organizace poskytuje danou službu v rámci celého JMK celkem v 5 zařízeních, finanční náklady a zdroje jsou uvedeny za celou sociální službu
15
Organizace působí v celém Jihomoravském kraji, finanční náklady a zdroje jsou uvedeny za celou sociální službu
12
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Rok 2014 – kvalifikovaný odhad k 31.12.2014
Služba

Název poskytovatele

Raná péče §5416

Noclehárny §63

město Znojmo

obec/jiné město

1 150 000

klienti

6 288 000
584 000

11 675 200

DS Hostim, p.o.

4 979 000

3 958 000

10 464 800

5 169 000

6 295 000

8 963 000

6 139 000

3 210 000

13 181 000

DS Plaveč, p.o.

6 387 000

2 487 652

DS Morava a.s

3 637 000

Strukturální
fondy EU

16 850 000
360 560

další zdroje

celkem

3 144 038

27 432 038

140 000

23 751 699

672 000

20 073 800

595 000

21 022 000

1 454 000

24 430 000

11 322 108

1 294 200

21 490 960

15 280 000

1 150 200

20 067 200

1 038 000

36 000

1 841000

446 000

Zámek Břežany, p.o.

596 000

171 000

DCHB, OCH Třebíč

877 000

122 000

18 000

769 000

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

300 000

200 000

18 000

93 000

26 474

637 474

1 897 000

171 000

12 000

343 000

380 000

2 803 000

1 786 000

CSS Znojmo, p.o

3 200 000

970 000

DCHB, OCH Znojmo

4 397 142

647 876

674 000

DCHB, OCH Znojmo

310 000

CSS Znojmo, p.o

260 000

SAS pro seniory a CSS Znojmo, p.o
osoby se zdravotním STP v ČR, o.s.
postižením §66
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Sociálně terapeut.
DCHB, OCH Znojmo
dílny §67
Terapeut. komunity
Salebra o.s.
§68
Terénní programy
DCHB, OCH Znojmo
§69
Sociální rehabilitace Liga vozíčkářů
§70
DCHB, OCH Znojmo

16

JMK - IP

10 991 939

Kontaktní centra §59 Společnost Podané ruce, o.p.s.
Krizová pomoc §60

JMK

DD Božice, p.o.

Středisko rané péče SPRP Brno
Azylové domy §57

Jiná
minist.

CSS Znojmo, p.o

Domovy se zvláštním
Emin zámek p.o.
režimem §50
DS Jevišovice, p.o.

Chráněné bydlení
§51

MPSV

480 000

340 000

110 000

63 000

300 000
220 000
551 000

62 000

0

33 000
189 300

4 170 000

352 595

151 000

5 196 018

1 000

1 605 000

139 827

898 422

58 000

507 300

49 000

1 000

350 000

5 000

60 000

5 000

352 000

111 000

90 000

123 000

875 000

24 776

1 252 240

345 557

2 297 557

176 703

911 703

1 227 464
1 454 000

18 000
535 000

233 000

480 000

200 000
60 000

2 467 700

293 000
57 268

2 524 968

Protože se jedná o služby s působností v celém kraji a s přesahem do dalších krajů, jsou u těchto služeb finanční náklady a zdroje uváděny za celé středisko.
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4.3. Rozvojové záměry sociálních služeb v ORP Znojmo
V ORP Znojmo se v roce 2015 plánují uskutečnit dva rozvojové záměry. Jeden rozšiřující záměr
a jeden záměr na zajištění nové sociální služby poskytované na Znojemsku.
Jedná se o rozšíření sociální služby chráněné bydlení při Zámku Břežany, p.o. a zajištění
poskytování sociální služby pro soby ohrožené závislostí nebo závislé na hazardních hrách
a návykových látkách prostřednictvím organizace Společnost Podané ruce, o.p.s. v rámci
poskytování sociální služby kontaktní centrum - Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium.

5. Priority a opatření
Tento Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2015 vznikl na základě
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, jehož priority
a opatření17, které se plánují realizovat v roce 2015, zde jsou přesně rozpracovány.
Popis cílových skupin a podrobný popis priorit a opatření je uveden ve Střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019.
Realizace jednotlivých opatření je spojena s určitými riziky, kterými jsou především nezískání
finančních prostředků od jednotlivých donátorů.

17

Priority a opatření jsou podrobně popsány a rozpracovány ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2015-2019
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Průřezové priority
Priorita A

Podpora procesu plánování sociálních služeb na Znojemsku

Opatření A.1

Pokračování a podpora procesu komunitního plánování na Znojemsku

Popis opatření a
zdůvodnění18

Snahou je udržet proces plánování soc. služeb, monitorování výstupů a podpora spolupráce
s obcemi Znojemska, organizacemi a dalšími subjekty, zajistit informovanost o oblasti sociálních
služeb cílovým skupinám, a také široké veřejnosti. Proces KPSS se zaměřuje také na to, aby se
rozvíjely a vznikaly služby, které jsou potřebné a aby kapacity odpovídaly potřebám Znojemska.

Aktivity

2015
- celý rok - schůzky organizační skupiny (4x) a pracovních skupin (min.3x)
- celý rok - zajištění metodické podpory
- v průběhu roku - 1x schůzka s poskytovateli sociálních služeb, 1x schůzka s představiteli obcí
únor - předložení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2015 ke schválení
Zastupitelstvu města Znojma
únor - prosinec - naplňování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2015
- zpracování monitorovací zprávy za rok 2014
- červen - prosinec - příprava Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2016
- září - realizace „Dne sociálních služeb ve Znojmě aneb jeden svět pro všechny“ (DSS)
- říjen - zapojení se do Týdne sociálních služeb ČR
- zajištění financování KPSS v rozpočtu města Znojma na rok 2016
Město Znojmo:

Finanční náklady
a zdroje financování

KPSS
DSS

náklady celkem rok 2015
100.000,80.000,-

z toho město Znojmo
100.000,60.000,-

Realizátoři a partneři

MěÚ Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb
Znojemska
Obce ve SO ORP Znojmo
Poskytovatelé sociálních služeb
Členové organizační skupiny KPSS a pracovních skupin KPSS

Opatření A.2

Spolupráce s JMK při komunitním plánování sociálních služeb

Popis opatření a
zdůvodnění19

Aktivity

Cílem opatření je podpora další úzké spolupráce mezi městem Znojmem a Jihomoravským krajem
při procesu plánování sociálních služeb, participace na Individuálním projektu s názvem Podpora
plánování sociálních služeb na území celého Jihomoravského kraje a případných dalších
individuálních projektech či aktivitách v oblasti sociálních služeb. Dojde k naplňování smluv
o spolupráci uzavřených mezi Městem Znojmem a Jihomoravským krajem v rámci individuálního
projektu.
2015
- účast koordinátora na schůzkách koordinátorů KPSS 21 obcí ORP v JMK - 4x za rok
- využití metodické podpory alespoň 10 hodin/rok
- sběr podkladů pro Akční plán rozvoje sociálních služeb JMK na rok 2016 - odeslání podkladů
- vytvoření sítě odborného sociálního poradenství
- vytvoření sítě služeb sociální péče
- aktivní účast na veletrhu sociálních služeb - prezentace KPSS Znojemska

Finanční náklady a
zdroje financování

Město Znojmo:
- náklady na realizaci KPSS (viz. opatření A.1)

Realizátoři a partneři

MěÚ Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb
Znojemska
Jihomoravský kraj

18
19

Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 40
Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 41
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Priorita B.

Zajištění informovanosti a spolupráce v sociální oblasti

Opatření B.1

Rozvoj spolupráce a prohlubování vzájemné informovanosti mezi rezorty
V rámci komunitního plánování vyvstává potřeba podpory a především rozvíjení a prohlubování
vzájemné spolupráce a výměny informací napříč resorty, které se zabývají různými oblastmi,
jejichž problematika se prolíná a řeší v rámci více resortů.

Popis opatření a
zdůvodnění 20

Aktivity

Cílem opatření je realizovat takové aktivity, které povedou k pravidelným informačním
činnostem nejen ve vztahu k veřejnosti, ale také k jednotlivým organizacím, odborům a dalším
subjektům v takové formě, aby byla navázána spolupráce, která bude aktivní, pravidelná
a přinese odborníkům orientaci v oblasti sociální a v možnostech řešení situací, se kterými se
u svých klientů a ve své praxi setkají.
Vzájemná spolupráce povede k větším úspěchům při řešení konkrétních problematických oblastí.
2015
- setkávání multidisciplinárního týmu 3-4 x za rok
- leden-březen - setkání zainteresovaných subjektů v oblasti poradenství
- březen - přednáška pro lékaře o službě raná péče
- září - zapojení dalších subjektů do realizace Dne sociálních služeb

Finanční náklady a
zdroje financování

- vlastní zdroje zapojených subjektů

Realizátoři a partneři

Realizátoři:
- MěÚ Znojmo - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb
Znojemska
Partneři:
- Nemocnice Znojmo, p.o.
- poskytovatelé sociálních služeb, další dotčené resorty a subjekty

Opatření B.2

Podpora komunitního plánování jako zdroje pro zajištění informovanosti pro
jednotlivé cílové skupiny a veřejnosti a zvyšování orientace v sociálních službách

Popis opatření a
zdůvodnění21

Aktivity

Cílem je zajistit těmto osobám co nejsnazší přístup k informacím v době, kdy daný problém řeší
a postupně zvyšovat povědomí u široké odborné i laické veřejnosti o sociálních službách, o tom,
kde mohou v danou chvíli potřebné informace nalézt, případně kam se obrátit.
2015
- leden/únor domluva s redaktorkou Znojemských listů na zveřejňování informací o soc. službách
- vytvoření harmonogramu publikování článků
- od února - pravidelné vycházení seriálu k představení sociálních služeb a jednotlivých subjektů
- zveřejňování seriálu na webu www.znojmocity.cz, www.socialnisluzby-znojemsko.cz
- spolupráce s Nemocnicí Znojmo, p.o. - doplňování adresářů na jednotlivá oddělení
- březen - přednáška pro lékaře ke službě rané péče
- září - Den sociálních služeb - přenos informací o soc. službách veřejnosti
- říjen - Týden sociálních služeb ČR - realizace přednášek, seminářů, workshopů, osvětová činnost

Finanční náklady a
zdroje financování

Město Znojmo: náklady na realizaci KPSS a DSS (viz. opatření A.1)
Vlastní zdroje zapojených subjektů do realizace informačních aktivit

Realizátoři a partneři

MěÚ Znojmo - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb
Znojemska, Poskytovatelé sociálních služeb
Členové organizační struktury KPSS

Opatření B.3

Zajištění a posilování aktivní spolupráce s obcemi v rámci SO ORP Znojmo

Popis opatření a
zdůvodnění22

Cílem opatření je směřovat prostřednictvím realizovaných aktivit ke zvýšení povědomí zástupců
obcí o významu a smyslu sociálních služeb pro občany obcí, které řeší obtížnou sociální situaci a
tyto služby jim mohou pomoci danou situaci vyřešit.

20

Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 42
Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 43
22
Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 45
21
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Aktivity

2015
únor/březen - setkání se starosty obcí
únor - prosinec - výjezdy na obce/svazky obcí - předávání informací

Finanční náklady a
zdroje financování

- v rámci realizace KPSS
- vlastní zdroje zapojených subjektů

Realizátoři a partneři

MěÚ Znojmo - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb
Poskytovatelé sociálních služeb
Další zainteresované subjekty – zástupci hasičů, policie, apod.

Priorita C

Vytvoření systému financování sociálních služeb v návaznosti na proces plánování

Opatření C.1

Provázání financování sociálních služeb s plánováním sociálních služeb ve městě
Znojmě

Popis opatření a
zdůvodnění 23

Aktivity
Finanční náklady a
zdroje financování
Realizátoři a partneři

Prvním krokem pro zefektivnění systému financování sociálních služeb je provázat plánování
rozvoje sociálních služeb s dotačním řízením ve městě Znojmě.
K zefektivnění systému financování sociálních služeb dojde při nastavení takového rozdělování
financí, které bude v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb Znojemska a nastavenými
kritérii ze strany města Znojma.
2015
- od ledna - v rámci MěÚ aktualizace zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Města Znojma
- nastavení pravidel pro registrované sociální služby - soulad s JMK
- v rámci realizace KPSS
- Město Znojmo
MěÚ Znojmo - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb
MěÚ Znojmo - odbor finanční, školství
Poskytovatelé sociálních služeb, členové organizační skupiny KPSS

Priorita D

Podpora participace obcí na problematice sociálních služeb Znojemsku

Opatření D.1

Rozvoj participace obcí při řešení oblasti sociálních služeb na Znojemsku

Popis opatření a
zdůvodnění 24

Cílem opatření je udržet komunitní plánování v rámci regionu a podle potřeb rozšířit sociální
služby či jiné související služby a především zvýšit finanční participaci obcí v sociálních službách.
2015
- únor/březen - setkání se starosty obcí - financování v návaznosti na strategii JMK
- v průběhu roku - příprava smluv, konzultace s právním oddělením
- v průběhu roku - uzavírání smluv o financování ze strany obcí
- v rámci realizace KPSS
- Město Znojmo
MěÚ Znojmo - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, KPSS Znojemska
MěÚ Znojmo - odbor finanční, školství
Poskytovatelé sociálních služeb, členové organizační skupiny KPSS
Představitelé obcí v ORP Znojmo

Aktivity
Finanční náklady a
zdroje financování
Realizátoři a partneři
Priorita E

Podpora stávající komplexní sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny

Opatření E.1

Udržení stávající sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny

Popis opatření a
zdůvodnění 25

Cílem opatření je udržet poskytování stávajících sociálních služeb také v letech 2015 - 2019,
protože 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.
Stávající síť sociálních služeb je nutné neustále podporovat, rozvíjet, zkvalitňovat tak, aby na
Znojemsku působily sociální služby, které odpovídají potřebám a vycházejí ze zákona o sociálních
službách. Je nutné podporovat právě ty aktivity, které jsou pro Znojemsko žádoucí.

23

Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 46
Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 47
25
Podrobný popis - viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 48
24
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Aktivity

2015
- na rok 2015 je navržena „Minimální síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2015“
- viz. kap. 3.1. tohoto dokumentu
- poskytování sociálních služeb dle výše uvedené „Minimální sítě sociálních služeb v ORP Znojmo“
- na rok 2015 byla nastavena síť služeb sociální prevence pro okres Znojmo, na jejímž financování
se Město Znojmo spolupodílí ve výši 20% z celkových optimalizovaných nákladů jednotlivých
služeb vycházející z roku 2013 navýšených o inflaci
Dotace z rozpočtu Města Znojma poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle Zákona
o sociálních službách č.108/2006 Sb.
26
Dotace - Město Znojmo
Organizace - registrované dle 106/2008Sb.
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.

Finanční náklady a
zdroje financování

skutečnost 2014
částka v Kč

návrh 2015
částka v Kč

8 400 000

7 500 000

DCHB, Oblastní charita Znojmo

578 000

1 700 000

DCHB, Oblastní charita Třebíč-Středisko rané péče Třebíč

18 000

19 000

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

18 000

21 000

Liga Vozíčkářů

60 000

47 000

Salebra, o.s.

18 000

15 000

Společnost Podané ruce, o.p.s. Kontaktní centrum Netopeer

110 000

231 000

Spondea, o.p.s.

0

10 000

Středisko rané péče SPRP Brno

12 000

28 000

Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Znojmo

100 000

42 000

TyfloCentrum Brno, o.p.s. - regionální pracoviště Znojmo

90 000

103 000

9 404 000

9 716 000

celkem

Zdroje:
- u sociálních služeb se jedná o vícezdrojové financování
- Město Znojmo, JMK, dotace ze státního rozpočtu ČR, EU, RVKPP,
- úhrady od uživatelů, sponzoři, dary

Realizátoři a partneři

Realizátoři: Poskytovatelé sociálních služeb
Partneři: Město Znojmo, obce, JMK, MPSV ČR

Priorita F

Podpora dobrovolnických programů ve Znojmě a ve SO ORP Znojmo

Opatření F.1

Rozvoj dobrovolnických programů u seniorů, osob se zdravotním postižením, osob s
chronickým duševním onemocněním, osob ohrožených závislostí nebo závislých na
návykových látkách a osob s mentálním postižením

Popis opatření a
zdůvodnění 27

Hlavním cílem opatření je postupný a trvale udržitelný rozvoj dobrovolnictví u potřebných
uživatelů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. V roce 2015 je plánováno zapojení 105-115
dobrovolníků.
rok 2015
leden

Aktivity

únor

březen

26
27

aktivity
Nábory dobrovolníků propagace dobrovolnictví, individuální
supervize, komunikace a kontrola dobrovolníků ze strany
koordinátorů
Hromadné školení nových dobrovolníků, individuální školení
dobrovolníků dle zájmu a potřeb organizací, pohovory a výběry
dobrovolníků, kontrola a komunikace dobrovolníků ze strany
koordinátorů
Supervize skupinové a individuální, individuální školení dobrovolníků
dle zájmu a potřeb organizací mimo Znojmo, pohovory a výběry
dobrovolníků, komunikace a kontrola dobrovolníků ze strany
koordinátorů

místo
realizace
Znojmo
a okolí
Znojmo
a okolí

Znojmo
a okolí

Interní údaje odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Znojmo k 31.1.2015
Podrobný popis - viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 49
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Individuální školení dobrovolníků dle zájmu a potřeb organizací,
pohovory a výběry dobrovolníků, individuální supervize, komunikace
duben-září
a kontrola dobrovolníků ze strany koordinátorů, nábory
dobrovolníků, propagace
Hromadné školení nových dobrovolníků, individuální školení
dobrovolníků dle zájmu a potřeb organizací, pohovory a výběry
říjen
dobrovolníků, kontrola a komunikace dobrovolníků ze strany
koordinátorů
Individuální školení dobrovolníků dle zájmu a potřeb organizací,
listopad pohovory a výběry dobrovolníků, individuální supervize, komunikace
a kontrola dobrovolníků ze strany koordinátorů, nábory dobrovolníků
prosinec

Finanční náklady a
zdroje financování

Realizátoři a partneři

Individuální školení dobrovolníků dle zájmu a potřeb organizací,
pohovory a výběry dobrovolníků, kontrola a komunikace
dobrovolníků ze strany koordinátorů, propagace

Znojmo
a okolí

Znojmo
a okolí
Znojmo
a okolí
Znojmo
a okolí

Předpokládané finanční náklady na realizaci programů DC ADRA Znojmo v roce 2015
Náklady celkem: 609 675,Zdroje financování v %: Město Znojmo 14,59%, JMK 7,38%, MVČR 22%, MZČR 5,69%, MPSV
14,76%, Nadace 24%, sponzoři a sbírky 11,58%
Realizátor: ADRA, o.p.s. - Dobrovolnické centrum Znojmo
Partneři: MěÚ Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, KPSS, Nemocnice Znojmo, p.o.,
Centrum sociálních služeb, p.o., Domov důchodců Božice, p.o., Zámek Břežany, p.o., Emin zámek,
p.o., Domov pro seniory Jevišovice, p.o., Domov pro seniory Plaveč, p.o.

Priorita G

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Opatření G.1

Zajištění právního poradenství pro osoby v nepříznivé sociální situaci

Popis opatření a
zdůvodnění 28

Hlavním cílem je dát možnost potřebným občanům získat odbornou pomoc a rady při řešení
konkrétních situací. Poradna bude přispívat k tomu, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a
povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby.
Poradna bude působit preventivně proti sociálně patologickým jevům a pomáhat zmírňovat
negativní dopad sociálně nepříznivých jevů a chování.
rok 2015

Aktivity

aktivity

Realizace kontaktního místa Senior Point (právní
celý rok poradna, seniorpasy, bezplatný přístup na internet,…), Znojmo
realizace přednášek v DS U Lesíka a DPS Vančurova
Oslovování právníků ve městě Znojmě ke spolupráci při
poskytování právního poradenství
Spolupráce s JMK při mapování potřeb v oblasti
Znojmo
poradenství
celý rok Spolupráce s Občanskou poradnou Brno - zajištění
odborného právního poradenství (zejm. dluhového)
Poskytování poradenství a služeb právníka 1x v měsíci

Finanční náklady a
zdroje financování
Realizátoři a partneři

28

místo
realizace

Znojmo

realizátor
Společně,
o.p.s.
Odbor soc.
věcí a
zdravotnictví
+ KPSS
DCHB, OCHZ,
Centrum
poradenství
a pomoci

Předpokládané finanční náklady:
- kontaktní místo Senior Point a přednášky: 131.000,-, JMK - 60%, Vlastní zdroje - 40%
- vlastní zdroje v rámci KPSS
Společně, o.p.s.
MěÚ Znojmo - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb
KÚ JMK
Poskytovatelé sociálních služeb

Podrobný popis - viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 51
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Priority pro cílové skupiny
V kapitole, jsou uvedeny priority a opatření, vycházející ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Znojemska na období 2015-2019, k nimž jsou zařazeny konkrétní aktivity pro rok 2015,
které povedou k jejich postupnému naplňování.

Senioři
Priorita 1

Udržení a zkvalitňování stávajících sociálních služeb pro seniory v závislosti na aktuální
poptávce a nabídce

Opatření 1.1

Zajištění stávajících sociálních služeb pro seniory na Znojemsku

Popis opatření a
zdůvodnění29

Cílem této priority je v letech 2015 - 2019 udržet stabilitu poskytování sociálních služeb pro seniory,
které budou reflektovat aktuální potřeby cílové skupiny.

Aktivity

2015
- zajištění poskytování sociálních služeb pro seniory stanovených v minimální síti sociálních služeb pro
ORP Znojmo v roce 2015
- v průběhu roku průběžné mapování potřebných kapacit jednotlivých služeb pro seniory
- přizpůsobení nabídky sociálních služeb poptávce - návaznost na Akční plán JMK na rok 2016 a na
strategii financování sociálních služeb

Finanční náklady a
zdroje financování

Zdroje: Státní rozpočet ČR, JMK, Město Znojmo, obce v ORP Znojmo, úhrady od uživatelů, zdravotní
pojišťovny, EU, sponzoring

Realizátoři a partneři

Organizace poskytující sociální služby registrované dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Priorita 2

Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí

Opatření 2.1

Realizace služby tísňové péče

Popis opatření a
zdůvodnění30

Zajištěním této služby povede ke zvýšení podpory seniorů v přirozeném prostředí a zvýší se pocit
bezpečí zejména osaměle žijících seniorů. Služba tísňové péče je zřízena ve městě Brně. Opatření bude
realizováno navázáním spolupráce s městem Brnem, které by s realizací dané služby na Znojemsku
pomohlo.

Aktivity

2015
- zahájení poskytování služby ve městě Brně
- vyjednávání s MMB
- nastavení systému poskytování služby ve městě Znojmě
- propagace služby

Finanční náklady a
zdroje financování

- bude vyjednáno na základě poskytování služby ve městě Brně
- zdroje: úhrady od uživatelů, dotace ze státního rozpočtu, JMK

Realizátoři a partneři

Realizátor: Magistrát města Brna
Partner: Město Znojmo

Opatření 2.2

Podpora terénní pečovatelské služby v ORP Znojmo

Popis opatření a
zdůvodnění31

Podpora terénní pečovatelské služby je jednou z možností jak zabezpečit, aby senioři mohli co nejdéle
setrvávat ve svém přirozeném prostředí nejen ve městě Znojmě, ale také v obcích Znojemska.

29

Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 57
Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 58
31
Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 58
30
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2015
- poskytování pečovatelské služby Oblastní charitou Znojmo, Centrem sociálních služeb Znojmo, p.o.
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
termín
aktivity
rok 2015
zachování poskytování služby v závislosti na aktuální poptávce
celý rok
2015

Aktivity

Realizátoři a partneři

Finanční náklady a
zdroje financování

místo
realizace

propagace služby, mapování zájemců o službu
komunikace se starosty obcí při zájmu občanů o službu a následné ORP Znojmo
uzavření smlouvy s obcí - spoluúčast na financování služby
spolupráce s dalšími subjekty - JMK, Oblastní Charita, MěÚ Znojmo,
KPSS, obce Znojemska

DCHB, Oblastní charita Znojmo
termín
místo
aktivity
rok 2015
realizace
poskytování pečovatelské služby dle registru poskytovatelů sociálních
služeb
propagace služby v lokalitách ORP Znojmo
mapování zájmů o danou službu
dle
poptávky
zajistit
poskytování
pečovatelské
služby ORP Znojmo
celý rok
v lokalitách ORP Znojmo
jednání se starosty obcí v rámci OCHZ
zachovat stávající počet uživatelů nebo mírné navýšení
zachování personálního obsazení
Realizátoři:
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - Pečovatelská služba
DCHB, Oblastní charita Znojmo - Charitní pečovatelská služba
Partneři: Obce v ORP Znojmo
Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o., pečovatelská služba - náklady celkem 25 365 000,Zdroje: MPSV - 44%, Znojmo - 11%, Obce - 3%, úhrady od uživatelů - 38%, ostatní - 4%
Oblastní charita Znojmo, charitní pečovatelská služba - náklady celkem 4 178 230,Zdroje: MPSV - 54,98%, JMK - 7,18%, obce - 1,2%, úhrady od uživatelů - 31,11%, nadace, sbírky, dary 5,53%

Priorita 3

Zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory a seniory se specifickou péčí

Opatření 3.1

Zajištění realizátora pro vytvoření kapacit pro seniory se specifickou péčí

Popis opatření a
zdůvodnění 32

Aktivity

Realizátoři a partneři
Finanční náklady a
zdroje financování
32

Potřeba vytvoření, či zřízení kapacity pro nepřizpůsobivé seniory a seniory s potřebou specifické péče
na Znojemsku je velmi aktuální.
Vytvoření míst, zřízení kapacit pro nepřizpůsobivé občany - zaměření na osoby, kteří jsou závislí na
návykových látkách, zvláště alkoholu.
Vytvoření míst, zřízení kapacit pro seniory se specifickou potřebou - těžší formy demence, obtížné stavy
po rozsáhlých cévních mozkových příhodách.
2015
- mapování organizací ochotných ke spolupráci
- komunikace s KÚ JMK a podpoře
- mapování vhodných objektů a prostor pro zřízení nebo navýšení kapacity
- návrh projektu
- Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb
Znojemska
- členové KPSS a další spolupracovníci
- KÚ JMK
- v rámci realizace KPSS
- Město Znojmo

Podrobný popis – viz. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 59
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Priorita 4

Podpora rozvoje mezigeneračních vztahů ve spolupráci s participujícími subjekty

Opatření 4.1.

Rozvoj mezigeneračních vztahů ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb

Popis opatření
a zdůvodnění33

Dojde k oslovení a navázání spolupráce v oblasti mezigeneračních vztahů s místně dostupnými subjekty
např. školskými zařízeními, se kterými poskytovatelé pobytových sociálních služeb vytvoří plán
spolupráce na dané období.
termín
rok 2015

Aktivity

celý rok
2015

do 30.6.

aktivity
oslovení místně dostupných školských zařízení, navázání spolupráce v
oblasti mezigeneračních vztahů
vytvoření společně se školským zařízením „Plán spolupráce na daný školní
rok“
nabídnutí vhodných prostor u PSS školským zařízením k jednorázovým
externím aktivitám (divadelní vystoupení apod.), těchto aktivit by se
rovněž účastnili společně uživatelé služeb a žáci
navázání spolupráce s místně dostupnou mateřskou školou a zapojení se
do realizace projektu „Babička a dědeček do školky“ v rámci kampaně Celé
Česko čte dětem
vypracování reálného plánu pro zřízení funkčního účelově vhodného
zázemí pro mezigenerační setkávání (zřízení dětských koutků,
přebalovacích, kojících koutků, zoo koutků apod. v budovách, nebo i
areálech (parcích) zařízení).

Realizátoři a partneři

- poskytovatelé sociálních služeb poskytující pobytové sociální služby pro seniory
- školská zařízení

Finanční náklady a
zdroje financování

- vlastní zdroje organizací a zapojených subjektů

33

místo
realizace
ORP Znojmo
ORP Znojmo
ORP Znojmo

ORP Znojmo

ORP Znojmo
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Osoby se zdravotním postižením
Priorita 1

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Opatření 1.1

Udržení a rozšíření místa poskytování služby sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním
postižením, s mentálním postižením a kombinovanými vadami a rozšíření cílové skupiny
o osoby s duševním postižením

Popis opatření
a zdůvodnění34

Aktivity

Realizátoři a partneři
Zdroje financování
Opatření 1.2

Popis opatření
a zdůvodnění35

Aktivity

Služba sociální rehabilitace poskytuje cílové skupině osob v rámci ambulantní formy nácviky pro
osamostatnění se, péči o vlastní osobu, pracovní návyky a dovednosti, apod. V rámci terénní formy je
zajišťována podpora v jejich domácím prostředí. Vzhledem k druhu této služby a stávajícího umístění
v příměstské části města Znojma (4km od Znojma) a ke zvýšené poptávce po této službě je vhodné ji
rozšířit i do samotného města Znojma.
Vzhledem ke stávajícímu umístění a také naplnění kapacity není všem potřebným uživatelům služba
plně dostupná. Služba chybí také pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním.
2015
- v roce 2015 nebude služba rozšiřována o další místo poskytování ani o cílovou skupinu osoby
s duševním onemocněním
- bude udržena stávající kapacita služby sociální rehabilitace
- ambulantní forma - kapacita 12 uživatelů
- terénní forma - okamžitá kapacita 2 uživatelé
- DCHB, Oblastní charita Znojmo - Sociální rehabilitace Znojmo
- rok 2015 - předpokládané náklady na službu: 2.471.441,- zdroje: IP JMK, JMK, MPSV ČR, Město Znojmo

Podpora a rozvoj sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením především
v pracovní oblasti
V rámci opatření bude docházet k podpoře osob se zdravotním postižením v oblasti hledání, nalezení
a udržení vhodného zaměstnávání. Opatření bude realizováno prostřednictvím individuálních
konzultací s klientem.
Aktivní spolupráce s potencionálními zaměstnavateli (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. Služba bude také
spolupracovat s úřadem práce na případném zajištění rekvalifikace, pracovní rehabilitace či
ergodiagnostiky.
2015
Liga vozíčkářů - udržení služby sociální rehabilitace
místo
rok 2015
aktivity
realizace
celý rok
Individuální konzultace - ambulantní a terénní forma
ORP Znojmo
2015
Workshopy a semináře

Realizátoři a partneři Liga vozíčkářů
Finanční náklady a
Předpoklad finančních náklady v roce 2015: 240.000,Zdroje: Město Znojmo (20%), JMK (25%), MPSV (50%), jiné zdroje (5%)
zdroje financování
Opatření 1.3.
Popis opatření
a zdůvodnění36
Aktivity

Podpora vzniku sociálně 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.
2015
- v roce 2015 nebude záměr realizován

Realizátoři a partneři DCHB, Oblastní charita Znojmo - Dílna sv. Kláry

34
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36
Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 68
35
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Finanční náklady a
zdroje financování

0,-

Opatření 1.4

Zajištění individuální dopravy pro osoby se zdravotním postižením

Popis opatření
a zdůvodnění37

Osoby se zdravotním postižením především ve vyšším věku mají problém se sami dopravit k lékaři či
na nákup. Využití MHD je pro ně již také velmi obtížné. Přesto nechtějí být přítěží svým rodinám a rádi
by si své věci obstarávali ještě sami. Služba dotovaného taxi by jim obstarávání těchto osobních
záležitostí umožnila.

rok 2015

Aktivity

místo
realizace
Moravský
Krumlov
Znojmo

aktivity

Schůzka s poskytovatelem této služby a se zástupci MěÚ
1. čtvrtletí zjištění legislativních podmínek provozování senior taxi - licence,
označení, taxametr
ověření zájmu o službu - zda by cílová skupina (senioři, držitelé průkazů
ZTP, ZTP/P) využívala této služby, za jakou cenu, na která místa
2. a 3.
hledání poskytovatele služby (stávající taxi služby) - za jakou cenu,
čtvrtletí
způsobilost poskytovatele - vhodné zacházení s klienty (popř. potřeba
kurzu zacházení se seniory a osobami s postižením), časové rozmezí
Kompletace získaných materiálů, vypracování možného záměru,
4. čtvrtletí
konzultace s MěÚ

Znojmo
Znojmo
Znojmo

Realizátoři a partneři

Zodpovědný za realizaci aktivit v rámci opatření: STP v ČR, o.s. OO Znojmo
Partneři: MěÚ Znojmo, další subjekty

Finanční náklady a
zdroje financování

- vlastní zdroje

Priorita 2

Podpora a další rozvoj terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Opatření 2.1

Podpora a rozvoj služeb rané péče pro děti s mentálním, tělesným, kombinovaným,
zrakovým, sluchovým postižením a autismem včetně jejich propagace

Popis opatření
a zdůvodnění38

Cílem opatření je vytvoření systému vzájemné spolupráce poskytovatelů rané péče, kteří mají sídlo
mimo region Znojmo, ale zajišťují služby pro tento region.

rok 2015

Aktivity

únor/
březen
2. a 3.
čtvrtletí
4. čtvrtletí
listopad

místo
realizace

aktivity
seminář pro zdravotnický personál v Nemocnici Znojmo, p.o.
depistáž u odborníků
příprava vydání katalogu
vydání katalogu pro případné zájemce o službu raná péče
kulatý stůl pro odborníky

Znojmo
ORP Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo

Realizátoři a partneři

Realizátoři:
DCHB, Oblastní charita Třebíč, Středisko rané péče Třebíč
Středisko rané péče SPRP Brno
Centrum pro dětský sluch Tamtam Olomouc, o.p.s. - Raná péče pro Moravu a Slezsko
Partneři: Nemocnice Znojmo, p.o.

Finanční náklady a
zdroje financování

Plánované aktivity a s nimi spojené propagační materiály, pozvánky aj. pro rok 2015 budou hrazeny
z provozních nákladů jednotlivých středisek. Předpokládané náklady: 19.300,Finanční podíl města Znojma na tyto aktivity 0,- Kč.

37
38
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Opatření 2.2

Rozšíření služeb pro osoby zrakově postižené o terénní formu

Popis opatření
a zdůvodnění39

Cílem opatření je rozšířit službu sociálně aktivizačních služeb o nabídku individuálních aktivizací v
domácnosti u uživatele a rozšíření vzdělávacích aktivit v rámci této služby, tímto doplníme portfolio
terénních služeb regionálního pracoviště znojemského TyfloCentra.
rok 2015

Aktivity

celý rok
leden
únor květen
duben květen
květen prosinec

Realizátoři a partneři
Finanční náklady a
zdroje financování

aktivity
udržení poskytování sociální služby
aktualizování metodiky terénních individuálních aktivizačních služeb

vypracování metodiky k výuce cizích jazyků
rozšíření poskytovaných služeb o výuku cizích jazyků

personální zabezpečení služby
- počet úvazků (přímá + nepřímá péče)
předpokládaný rozpočet služby
poskytovatel

Popis opatření
a zdůvodnění40

Aktivity

39
40

kvalifikovaný odhad k 31.12.2014

plán pro rok 2015

Ambulantní a terénní forma:
18 - denní kapacita služby
34 - počet reálných klientů za rok
646 - intervence
celkem: 3,0
PP:2,5, NP:0,5
Personální náklady: 772.000,Provozní náklady: 103.000,Náklady celkem: 875.000,TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Ambulantní a terénní forma:
18 - denní kapacita služby
37 - počet reálných klientů za rok
660 - intervence
celkem: 3,0
PP:2,5, NP:0,5
Personální náklady: 772.000,Provozní náklady: 108.000,Náklady celkem: 880.000,-

Zajištění dostupnosti pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením,
kombinovanými vadami a duševním onemocněním ve znojemském regionu v oblasti
bydlení
Rozšíření a podpora vzniku kapacit chráněného bydlení pro osoby se středně těžkým
mentálním postižením na Znojemsku
V současné době se díky práci s uživateli v Domově pro osoby se zdravotním postižením Zámek Břežany
zvyšuje jejich soběstačnost natolik, že je reálný přechod do chráněného bydlení.
Cílem je podpořit a rozvinout samostatnost uživatelů tak, aby se navzdory svému znevýhodnění
dokázali začlenit do běžné společnosti.
V rámci opatření dojde ke koupi nebo pronájmu bytů v běžné bytové zástavbě, případně výstavbě RD
se samostatnými byty.
rok 2015
aktivity
leden-říjen příprava klientů na přechod do CHB byt
březen-srpen metodika CHB byt
září
srpen-říjen
listopad

Realizátoři a

TC Znojmo,
domácnost
klienta

TyfloCentrum Brno, o.p.s. regionální pracoviště Znojmo
Náklady na udržení sociálně aktivizační služby v roce 2015: 880.000,Zdroje: MPSV ČR, JMK, Město Znojmo, další zdroje
Město Znojmo: 103.000,-

kapacita služby

Opatření 3.1

TC Znojmo

depistáž a propagace nabízených služeb

rok

Priorita 3.

místo realizace

koupě bytu a vybavení
VŘ na pracovníka služby + zaškolení
nástup uživatelů + zahájení provozu

místo realizace
CHB Šanov
DOZP Břežany
Šanov
DOZP Břežany
Šanov

Realizátor: Zámek Břežany, p.o.
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partneři
Finanční náklady a
zdroje financování

Partner: Jihomoravský kraj
Předpokládané náklady celkem: 1.155000,Zdroje: JMK 44 %, vlastní 56%

rok

kvalifikovaný odhad k 31.12.2014

plán pro rok 2015

kapacita služby

Pobytová forma:
11 - počet lůžek

Pobytová forma:
13 - počet lůžek

celkem: 3,35
PP:3,13, NP:0,25
Personální náklady: 1.114.000,Provozní náklady: 635.000,Náklady celkem: 1.749.000,Zámek Břežany, p.o.

celkem: 3,85
PP:3,63, NP:0,22
Personální náklady: 1.236.000,Provozní náklady: 590.000,Náklady celkem: 1.830.000,-

personální zabezpečení služby
- počet úvazků (přímá + nepřímá péče)
předpokládaný rozpočet služby
poskytovatel

Opatření 3.2

Rozšíření a podpora vzniku kapacit služby podpora samostatného bydlení pro osoby se středně
těžkým mentálním postižením

Popis opatření
a zdůvodnění41

V regionu Znojemska přibývá osob se zdravotním postižením, které se díky službám sociální rehabilitace či
péče v zařízeních pro zdravotně postižené dosáhlo takové míry samostatnosti, že je možné za využití
terénní služby posunutí do samostatného bydlení.
Cílem opatření je poskytování služby podpora samostatného bydlení na Znojemsku. V současné době
využívají služby Chráněného bydlení Šanov při Zámku Břežany, p.o. uživatelé, kteří v průběhu poskytování
služby/4 roky/došli k vysoké míře samostatnosti, někteří mají stálý pracovní poměr, dokáží uplatňovat svou
vůli, názory apod. Tyto klienty je potřebné dále podpořit a posunout k ještě větší míře samostatnosti
a odpovědnosti za svůj život. V rámci opatření by došlo k nákupu/pronájmu/bytů v běžné bytové zástavbě,
kde by byla služba poskytována.

Aktivity

2015
V roce 2015 nebude opatření realizováno.
Záměr bude realizován na základě uskutečnění opatření 3.1.

Realizátoři a
partneři
Finanční náklady a
zdroje financování

41

Realizátor: Zámek Břežany, p.o.
Partner: Jihomoravský kraj
0,-
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Děti, mládež, rodina
Priorita 1

Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Opatření1.1

Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o cílovou
skupinu dětí ve věku 11 - 14 let

Popis opatření
a zdůvodnění42

Je poskytována služba cílové skupině dětí 11-14 let, které zažívají nepříznivou životní situaci v rámci
ambulantní i terénní formy nízkoprahového klubu. Cílem opatření je navázání mladších potenciálních
uživatelů na sociální službu (ambulantní a terénní forma pomoci), kteří nevyhledávají
institucionalizovanou odbornou pomoc, přestože ji potřebují, a také snížení prahu dostupnosti
sociální služby.
rok 2015
leden/únor

Aktivity

březen prosinec
březenprosinec

aktivity

místo realizace

Klub Coolna
Znojmo
lokalita
vyhledávání, kontaktování v rámci terénní formy pomoci a
Znojmo/Příměti
poskytování odborné pomoci dle zákona o sociálních službách
ce
poskytování odborné pomoci dle zákona o sociálních službách v rámci Klub Coolna
poskytování ambulantní formy pomoci
Znojmo
výběrové řízení na pracovníka s touto cílovou skupinou

Realizátoři a
partneři

Realizátor: DCHB, OCHZ- Klub Coolna Znojmo
Partneři: školy, další odborné instituce

Finanční náklady a
zdroje financování

Předpokládané finanční náklady: 550.000,Zdroje: MPSV, JMK, Město Znojmo, Úřad vlády

Opatření 1.2

Rozšíření terénní sociální práce pro děti a mládež v exponovaných lokalitách
či větších obcích

Popis opatření
a zdůvodnění43

Poskytování terénní sociální práce pro děti a mládež v exponovaných lokalitách dle průzkumů a zájmů
obcí.

rok 2015

září/říjen

Aktivity
říjenprosinec

aktivity

Hrušovany n. J. Vranov n.
vyhodnocení mapování lokalit z dřívějších průzkumů a
D., Višňové, Dyjákovice,
realizace nového průzkumu (konkrétní spolupráce) se
Prosiměřice, Lubnice,
starosty obcí ORP Znojmo v rámci potřebnosti pro děti,
Hevlín, Jaroslavice,
mládež a dospělé ve věku 11-26 let
Blížkovice, Božice, Šanov
vytipování vhodných exponovaných lokalit v ORP Znojmo (na
základě předběžných průzkumů a domluvy se starosty obcí,
obce ORP Znojmo dle
vyhledávání, kontaktování v rámci terénní formy pomoci a
domluvy se starosty obcí
poskytování odborné pomoci dle zákona o sociálních
službách

Realizátoři a
partneři

Realizátor: DCHB, OCHZ- Klub Coolna Znojmo
Partneři: školy, další odborné instituce

Finanční náklady a
zdroje financování

Předpokládané finanční náklady: 330.000,Zdroje: MPSV, JMK, obce ORP Znojmo

42
43

místo realizace
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Priorita 2

Podpora prorodinné politiky ve městě Znojmě

Opatření 2.1

Rozvoj aktivit v rámci prorodinné politiky ve městě Znojmě

Popis opatření
a zdůvodnění44

V návaznosti na prorodinnou politiku budou realizovány konkrétní kroky k realizaci
a naplňování aktivit. Z důvodu důležitosti vzájemné spolupráce je podstatné, aby se členové
komunitního plánování podíleli na spolupráci při realizaci aktivit v rámci realizace rodinné politiky.
V rámci opatření bude řešena také oblast domácího násilí.
rok 2015

Aktivity

ledenbřezen

březen říjen
říjen prosinec

místo
realizace

aktivity
oslovení a motivace zastupitelů, schválení záměru realizace rodinné
politiky ve městě Znojmě Zastupitelstvem města Znojma
vytvoření pracovní skupiny pro řešení rodinné politiky ve městě Znojmě
zpracování sociodemografické analýzy
realizace kulatého stolu se zástupci organizací
realizace akce na podporu manželství (2/2015)
setkávání nové pracovní skupiny pro RP
zpracování koncepce RP
předložení plánu rozvoje rodinné politiky města Znojma ke schválení
Zastupitelstvu města Znojma
finalizace a zaslání přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině

Znojmo

Znojmo
Znojmo

Realizátoři a
partneři

Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska
Poskytovatelé sociálních služeb
Školská zařízení, nestátní neziskové organizace a další zainteresované subjekty

Finanční náklady a
zdroje financování

Město Znojmo: 150.000,-

Priorita 3

Podpora dobrovolnických programů ve Znojmě a ve SO ORP Znojmo

Opatření 3.4

Podpora a další rozvoj dobrovolnického programu Pět P pro děti ve věku 6-15 let

Popis opatření
a zdůvodnění45

Cílem opatření je podporovat a rozvíjet činnosti Dobrovolnického centra ADRA a nabízeného programu
Pět P pro definovanou cílovou skupinu tak, aby bylo zajištěno uspokojení poptávky po nabízených
činnostech.

rok 2015

Aktivity

leden březen
leden prosinec
březen květen
květen listopad

aktivity

místo realizace

propagace, nábor zájemců do programu, nábor dětí do programu
koordinace stávajících a nových dvojic v programu
výcvik nových dobrovolníků, psychologické testy, vytvoření nových
dvojic

DC ADRA
Znojmo

společné aktivity dvojic stávajících i nových

Realizátoři a
partneři

Realizátor: ADRA, o.p.s. - Dobrovolnické centrum Znojmo
Partneři: MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OSPOD, školy

Finanční náklady a
Zdroje financování

Náklady celkem: 260.670,Zdroje: Město Znojmo 10,28%, JMK-9,60%, MVČR 23,82%, Nadace 38,36%, Sponzoři a sbírky 17,94%

44
45

Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 78
Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 79
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Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny
Priorita 1

Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší

Opatření 1.1

Zřízení denního centra pro osoby bez přístřeší

Popis opatření
a zdůvodnění46

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociální exkluzí. Součástí
centra má být poskytování registrovaných sociálních služeb - krizová pomoc, nízkoprahové denní
centrum.

Aktivity

rok 2015

aktivity

březen červenec
říjenprosinec

vyjednávání podpory realizace priority u nově zvoleného vedení
města
hledání poskytovatele služby
finanční nákladovost služby

místo realizace
MěÚ Znojmo
ORP Znojmo

Realizátoři a
partneři
Finanční náklady a
zdroje financování

Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, KPSS
Poskytovatelé sociálních služeb a další spolupracující subjekty

Opatření 1.2

Zřízení krizových lůžek

Popis opatření
a zdůvodnění47

Krizová lůžka nejsou na Znojemsku zajištěna. Mohla by být zřízena v rámci plánovaného denního
centra pro osoby bez přístřeší.

Aktivity + časový
harmonogram

2015
termín
rok 2015
březen červenec
říjenprosinec

Realizátoři a
partneři
Finanční náklady a
zdroje financování
Priorita 2
Opatření 2.1

Popis opatření
a zdůvodnění48

0,-

aktivity
vyjednávání podpory realizace priority u nově zvoleného vedení
města
hledání poskytovatele služby
finanční nákladovost služby

místo realizace
MěÚ Znojmo
ORP Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, KPSS
Poskytovatelé sociálních služeb a další spolupracující subjekty
0,-

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a
osoby ohrožené závislostí na návykových látkách
Navýšení kapacity pobytového zařízení Emin Zámek, p.o. u služby domov se zvláštním
režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na
návykových látkách
Zařízení o kapacitě 60 lůžek dlouhodobě eviduje 125 neuspokojených žádostí o umístění. Také ze
strany členů pracovních skupin a dalších odborníků je navýšení kapacity u této služby podporováno.
V rámci JMK je toto zařízení jedinečné. Nejbližší zařízení se stejnou cílovou skupinou se nachází
v Hodoníně. Zařízení ročně opustí v průměru tři klienti (úmrtí, samostatný život). Čekací doby na
přijetí jsou v délce 5 - 10 let. Žadatelé o službu tak končí v zařízeních, která nejsou schopna
poskytnout těmto uživatelům dostatečnou péči a dohled.

46

Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 85
Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 86
48
Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 87
47
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Aktivity

Cílem pro rok 2015 je především příprava pro rozšíření kapacity zařízení. Nové zařízení by mělo být
určené i pro ženy. Vzhledem ke změně zřizovací listiny (snížení počtu cílových skupin) budeme hledat
umístění pro klienty, kteří nebudou zapadat do cílové skupiny. Další prioritou je rekonstrukce zámku.
2015
termín
aktivity
místo realizace
rok 2015
březen
dokončení regenerace zeleně parku
květen
projektová dokumentace na výstavbu nové budovy - zvýšení kapacity
Šanov
dokončení rekonstrukce omítek, osvětlení a nových zárubní a dveří I.
srpen
Patro, rekonstrukce šaten klientů
listopad
zhotovení podlah II. Etapa

Realizátoři a
partneři
Finanční náklady a
zdroje financování

Emin Zámek, p.o.
JMK

Priorita 3

Zřízení komunitního centra pro národnostní a etnické menšiny

Opatření 3.1

Vytvoření komunitního centra pro národnostní a etnické menšiny

Popis opatření
a zdůvodnění49

Cílem opatření je vytvořit a zajistit zázemí a prostředí pro pořádání kulturních, společenských a
vzdělávacích akcí zaměřených na integraci občanů hlásících se k národnostním a etnickým menšinám,
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené. Dále poskytnout zázemí různým
grantovým projektům zaměřeným na národnostní a etnické menšiny.

Finanční náklady: 6 360 000,- Kč
Zdroje: vlastní zdroje 8 %, dotace JM 62 %, dotace OPŽP 30 %

2015
Cílem aktivit v roce 2015 je přesná definice sociální služby a nalezení vhodných prostor pro novou
službu spolu se zajištěním financí

Aktivity

rok 2015

2015

aktivity

místo realizace

Vyhledání a vytipování vhodného objektu.
Hledání financí na zprovoznění objektu
Vyjednávání s možnými spolupracujícími organizacemi
Konkretizace cílů, cílové skupiny, činností a úkonů služby

Znojmo

Realizátoři a
partneři

Realizátor: Juniorklub.org
MěÚ Znojmo - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska
Další dotčené subjekty

Finanční náklady a
zdroje financování

rok 2015 - 0,-

Priorita 4.
Opatření 4.1.
Popis opatření
a zdůvodnění50

49
50

Podpora pobytových služeb pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
Získání vhodných prostor pro poskytování sociální služby Terapeutická komunita Salebra,
o.s.
Terapeutická komunita již třetím rokem poskytuje službu v nevyhovujících prostorách. Cílem opatření
je nalézt vhodné prostory pro poskytování této sociální služby.

Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 87
Podrobný popis opatření - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019, str. 88
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rok 2015

aktivity
jednání s městem Znojmem - vytipování vhodné nemovitosti a
případná možnost odkupu, pronájmu, daru
jednání s JmK - vytipování vhodné nemovitosti a případná možnost
odkupu, pronájmu, daru
jednání se starosty obcí ve znojemském regionu - vytipování vhodné
nemovitosti a případná možnost odkupu, pronájmu, daru
jednání s církvemi - vytipování vhodné nemovitosti a případná
možnost odkupu, pronájmu, daru
příprava projektu pro žádost o investiční dotace z fondů EU
podání žádosti o investiční dotace z fondů EU - dle termínu vypsání
příslušné výzvy

30.6.
30.6.

Aktivity

místo realizace

30.6.
30.6.
30.6.
31.12.

MěÚ Znojmo
KÚ JmK
obce
Znojemska
církve
TK Salebra
TK Salebra

Realizátoři a
partneři

Realizátoři: Salebra o.s.
Partneři: MěÚ Znojmo - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor majetkový, KÚ JmK, obce
Znojemska, církve, projektová agentura

Finanční náklady a
zdroje financování

Předpokládané finanční náklady na realizaci aktivit v roce 2015: 57.000,-Kč
Zdroje: 100% Salebra, o.s.

Nově definované priority a opatření
Opatření 4.2

Optimalizace personálních kapacit Terapeutické komunity Salebra, o.s.

Popis opatření
a zdůvodnění

Od vzniku v roce 2011 se Terapeutická komunita Salebra, o.s. potýká s kritickým nedostatkem
zaměstnanců v přímé péči s klienty. Tento nedostatek se bohužel podepisuje na vyčerpání stávajících
zaměstnanců a ohrožuje existenci sociální služby. Naším požadavkem NENÍ rozšíření kapacity stávající
služby, ale pouze OPTIMALIZACE personálních kapacit. Standardní počet úvazků zaměstnanců v přímé
péči v terapeutických komunitách v ČR se pohybuje okolo 8,0 úvazků. TK Salebra se v zájmu zachování
služby potřebuje tomuto standardu v roce 2015 alespoň přiblížit (2,7 přepočtených úvazků v přímé
péči v roce 2014). Cílem pro rok 2015 je zisk dalších finančních prostředků a zvýšení stávajícího počtu
úvazků v přímé péči na 5,0 úvazků. I přes tyto neutěšené podmínky prošlo naše zařízení úspěšně
základní inspekcí kvality poskytování sociálních služeb (v r. 2012) a kontrolním šetřením v rámci
projektu "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III." (v r. 2014 se ziskem
plného počtu bodů).
rok 2015

Aktivity

30.3.2015
30.6.2015

Realizátoři a
partneři
Finanční náklady a
zdroje financování

získání finančních prostředků na vytvoření dalších
pracovních míst v přímé péči
zaměstnání 2 nových pracovníků v PP

TK Salebra

realizátor
Salebra, o.s.

TK Salebra

Realizátor: Salebra, o.s.
Finanční náklady na zaměstnání 2 nových pracovníků v přímé péči: 643.200,- Kč
Zdroje: JmK - 50%, ÚP ČR - 22%, MPSV - 28%

rok
kapacita služby
personální zabezpečení služby
- počet úvazků (přímá + nepřímá péče)
předpokládaný rozpočet služby
poskytovatel

místo
realizace

aktivity

kvalifikovaný odhad k 31.12.2014

plán pro rok 2015

Pobytová forma:
15 - počet lůžek
celkem: 4,3
PP:2,6 NP:1,7
Personální náklady: 1.429.974,Provozní náklady: 856.286,Náklady celkem: 2.286.260,Salebra, o.s.

Pobytová forma:
15 - počet lůžek
celkem: 9,12
PP:7,12 NP:2
Personální náklady: 2.988.108,Provozní náklady: 1.552.043,Náklady celkem: 4.540.151,-
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Priorita 5

Podpora a rozvoj dostupné sítě sociálních služeb pro osoby závislé nebo ohrožené
závislostí

Osoby ohrožené sociálním vyloučením se často potýkají s problémem závislosti ať už na legálních, nelegálních látkách,
či hazardních hrách. Tato skutečnost je často spojena s nepříznivými sociálními dopady na tyto osoby a na osoby žijící v jejich
blízkosti. Cílem je zajistit udržení sítě poskytovaných sociálních služeb a zajistit dostupnost služeb pro další skupiny osob v rámci
této cílové skupiny.

Opatření 5.1

Popis opatření a
zdůvodnění

Aktivity

Zajištění ambulantní léčby pro hazardní hráče a jejich blízké
Zajištění ambulantní léčby pro hazardní hráče a jejich blízké na Znojemsku vychází již ze
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, kdy se záměr
nepodařilo uskutečnit, avšak potřeba této služby nadále trvá. Město Znojmo je problémy spojenými
s patologickým hráčstvím citelně zasaženo. Je nadprůměrné v počtu výherních automatů
a videoloterijních terminálů na počet obyvatel. Společnost Podané ruce, o.p.s. reaguje na situaci
v rámci preventivně léčebných aktivit nabídkou cílených intervenčních opatření.
Služba je v současné podobě koncipována pro obyvatele města Znojma zasažené problematikou
hazardního hráčství a jejich blízké.
Cílem pro rok 2015 je zajištění ambulantní léčby pro hazardní hráče a jejich blízké formou individuální
či rodinné psychoterapie a poradenství propojené se sociální prací v rámci ambulantního programu
DPS Elysium Společnosti Podané ruce o.p.s., realizované v prostorách stávajícího Kontaktního centra
Netopeer - víceúčelová drogová služba. Léčba a poradenství by probíhalo v rozsahu jeden den v
týdnu, úvazek pracovníka v přímé péči 0,2 úvazku.
2015
- vyjednávání s Městem Znojmem o financování sociální služby
- propagace služby
- poskytování sociální služby 1x týdně

Realizátoři

Společnost Podané ruce, o.p.s. - Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium

Finanční náklady a
zdroje financování

celkové finanční náklady zajištění sociální služby v roce 2015: 100.000,zdroje: 50% RVKPP, 50% Město Znojmo

rok

plán pro rok 2015

kapacita služby

5 - denní kapacita služby, 80/150 - kontakty/intervence

personální zabezpečení služby
– počet úvazků (přímá + nepřímá péče)

počet úvazků celkem: 0,23
PP: 0,2, NP: 0,03

předpokládaný rozpočet služby

personální náklady: 77.800,provozní náklady: 22.200,náklady celkem: 100.000,-

poskytovatel

Společnost Podané ruce, o.p.s. - Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium

Priorita 6

Podpora terénní práce v rámci romské komunity a rozvoj spolupráce s ostatními službami

Zdůvodnění priority

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu romských občanů o pomoc při řešení jejich stávajících a nově
vznikajících problémů, je potřeba podpořit terénní práci v přirozeném prostředí této romské
minority. Mezi romskými občany se objevují konfliktní situace, stále přetrvává jejich vysoká
zadluženost v oblasti bydlení, problémy s hledáním bydlení, vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň
vzdělanosti a neinformovanosti.

Opatření 6.1

Udržení a rozvoj terénní sociální práce v romských rodinách

Popis opatření
a zdůvodnění

V současné době terénní práci orientovanou na romskou komunitu zajišťuje zaměstnanec Městského
úřadu Znojmo. Tento vykonává terénní sociální práci s danou cílovou skupinou v rámci města Znojma.
Práci vykonává na poloviční úvazek a jeho mzda je z části financována z neinvestiční dotace na
program Podpora terénní práce ze státního rozpočtu. Dotace je na tyto účely opakovaně
poskytována od roku 2007, tj. od doby, kdy romský terénní pracovník v rámci města Znojma práci
vykonává. Na základě dosavadních zkušeností víme, že jeho činnost je potřebná a mezi romskými
občany vyhledávaná. Těžištěm terénní práce je přímá práce s klientem. Tento způsob práce
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umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně
z počátku i odmítají. Návštěvy v domácnostech romských uživatelů v rámci práce v přirozeném
prostředí poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou, případně danou komunitou.
Cílem opatření je udržení a podpora pracovního místa romského terénního pracovníka při Městském
úřadu Znojmo a rozvoj spolupráce s ostatními službami.

Aktivity

rok 2015

aktivity

celý rok

zachování pracovního místa romského terénního pracovníka při
MěÚ Znojmo

průběžně v
roce 2015

terénní práce romského terénního pracovníka, jeho intervence a
jednání v přirozeném prostředí romský rodin, průběžné řešení jejich
problémů v oblasti předcházení vzniku dluhů na nájemném v
městských bytech, systematické řešení kvality bydlení romských
rodin, splátkové kalendáře, sociální poradenství, průběžná
informovanost, doprovod na instituce, asistence při jednáních,
spolupráce se základními a mateřskými školami, které navštěvují
romské děti, zjišťování názorů a zpětné vazby ze strany romských
občanů

1. čtvrtletí

volnočasová aktivita pro romské občany

2. čtvrtletí
3. čtvrtletí

volnočasová aktivita pro romské občany
volnočasová aktivita pro romské občany

místo realizace

Znojmo

Realizátoři a partneři

Realizátor: Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Partneři: Poskytovatelé sociálních služeb, školské a volnočasové organizace

Finanční náklady a
zdroje financování

- rozpočet dotace na program Podpora terénní práce na rok 2015 je ve výši 195.130,- Kč
- zdroje: 64% Úřad vlády ČR a Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, 36% Městský úřad
Znojmo
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6. Usnesení
Materiál je předkládán k projednání a schválení orgánům města Znojma.
Rada města Znojma

Zastupitelstvo města Znojma

Datum: 9.2.2015

Datum: 23.2.2015

Znění usnesení č. 14/2015, bod č. 455:
ZM schvaluje „Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2015“ (prováděcí dokument ke
Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019).
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Seznam zkratek
A - ambulantní forma služby
a.s. - akciová společnost
AD - azylový dům
CSS Znojmo - Centrum sociálních služeb Znojmo
DCHB - Diecézní charita Brno
DMR - děti, mládež, rodina
DOZP - domov pro osoby se zdravotním postižením
DS - domov pro seniory
DZR - domov se zvláštním režimem
EU - Evropská unie
IP - Individuální projekt
JMK - Jihomoravský kraj
KC - kontaktní centrum
KPSS - komunitní plánování sociálních služeb
KPSS Znojemska - Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska
KÚ - krajský úřad
MěÚ - Městský úřad
MMB - Magistrát města Brna
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
NNO - nestátní nezisková organizace
NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
o.p.s. - obecně prospěšná organizace
o.s. - občanské sdružení
OCH Třebíč - Oblastní charita Třebíč
OCHZ - Oblastní charita Znojmo
OOSV - osoby ohrožené sociálním vyloučením
ORP - obec s rozšířenou působností
OSPOD - oddělení sociálně - právní ochrany dětí
OZP - osoby se zdravotním postižením
P - pobytová forma služby
p.o. - příspěvková organizace
PS - pečovatelská služba
PSS - poskytovatel sociálních služeb
RVKPP - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
s.r.o. - společnost s ručením omezeným
SAS - sociálně aktivizační služba
SO ORP - spádová oblast obce s rozšířenou působností
SPRS - společnost pro ranou péči
SPRSS - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
STP - Svaz tělesně postižených Znojmo
T- terénní forma služby
TP - terénní programy

Výklad pojmů - pojmosloví
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POJEM

1.

Celkové zdroje
služby

2.

Deklarovaný
počet reálných
klientů

3.

Intervence

4.

Nepřímá péče

5.

Personální
náklady

6.

Počet úvazků

DEFINICE
Jedná se o součet všech zdrojů financování sociální služby (tj. MPSV; ostatní resorty
státní správy; Jihomoravský kraj; obce; úřady práce; prostředky strukturálních fondů
EU; příspěvek zřizovatele; příjmy od klientů; fondy zdravotních pojišťoven; nadace
zahraniční i tuzemské; sponzorské dary; příjmy z prodeje výrobků, členské příspěvky
apod.).
Klienti na základě uzavřených smluv – ústních i písemných. Jeden uživatel = jedno
rodné číslo.
Údaj se uvádí za jeden celý kalendářní rok = roční kapacita.
Sociální práce s klientem trvající 30 minut a více. Nutno přepočítat na jednotky, kdy
1 jednotka=30 minut.
Jedná se o vnější zásah sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociální službě do
procesu změny životního stylu klienta/uživatele, resp. zájemce o službu. Proces změny
a konečný stav, ke kterému klient v rámci poskytování služby směřuje, je součástí
osobní dokumentace o klientovi. Intervence má zpravidla charakter strukturovaného
rozhovoru a směřuje ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s
dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele.
Intervence může mít podobu:
 osobního rozhovoru (záznam osobního rozhovoru je součástí dokumentace
o poskytování služby),
 telefonického rozhovoru (záznam o telefonickém rozhovoru je součástí
dokumentace o poskytování služby),
 elektronické, popř. písemné korespondence, např. zpráva navazující instituci,
odpovědi na dotazy klienta (e-mail je součástí dokumentace o poskytování služby).
Do časového objemu intervence lze započíst samotný rozhovor nebo práci
s klientem, přípravu pracovníka na intervenci a provedení zápisu o intervenci.
Základní typy intervencí:
 individuální - sociální práce pracovníka s klientem, individuální pohovor, doprovod
klienta; přítomnost více pracovníků nezvyšuje množství jednotek intervencí
 skupinová - vzdělávací aktivity klientů, edukace, rodinné terapie, doprovodné
volnočasové/zájmové aktivity související s nabídkou činností pro klienty, apod.);
vykazované skupinové intervence se vztahují pouze k časovému objemu skupinové
práce, nikoli k počtu účastníků skupinové aktivity ani k počtu pracovníků účastných
skupinové aktivity.
 externí/kooperativní – intervence realizované ve prospěch klienta, kdy klient
nemusí být při této intervenci přímo účasten, např. jednání s úřady a jinými
institucemi
ve
prospěch
uživatele
služby,
jed
nání s jiným odborníkem ve prospěch uživatele soc. služby, jednání s rodinným
příslušníkem ve prospěch uživatele soc. služby apod.
Ostatní činnosti a práce (úklid, účetnictví atd.), činnosti, které nesouvisí s odborným
poskytováním sociální péče.
Rámcový výčet profesí v nepřímé péči:
- ředitel, zástupce ředitele, vedoucí střediska, koordinátor - v případě, že se
nepodílejí na přímé péči
- administrativní pracovník
- personální pracovník, personalistka (mzdová, účetní)
- ekonom, účetní, hlavní účetní, rozpočtář
- provozní pracovník, pomocný pracovník (nepřímá péče)
- vedoucí autoprovozu, řidič (pro přímou i nepřímou péči)
- bezpečnostní a požární technik, správce budovy, technický pracovník
Náklady na pracovníky přímé a nepřímé péče ve službě. U pracovních smluv a DPČ se
do personálních nákladů zahrnují všechny osobní náklady na zaměstnance za
kalendářní rok, tj. hrubé mzdy (platy) + související zákonné pojistné hrazené
zaměstnavatelem.
V případě DPP se započítávají celkové odměny pro všechny zaměstnance v režimu
DPP za kalendářní rok, včetně případného zákonného pojistného dle platných
předpisů.
Počet zaměstnanců přepočtený na celé úvazky za rok (úvazek = 8 hodin u
nesměnného provozu, 7,75 u dvousměnného a 7,5 hodiny u třísměnného provozu).
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7.

Přímá péče

8.

Přímá sociální
péče

Jedná se o všechny pracovní úvazky, které jsou vykonávány formou pracovních smluv,
dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
Výpočet:
Celkový počet odpracovaných hodin za rok (včetně pracovních neschopností a
dovolených) / fond pracovní doby za rok pro příslušnou pracovní pozici
Odborná péče poskytovaná klientovi služby kvalifikovaným personálem. Rámcový
výčet profesí v přímé péči (podle zákona č. 108/2006 Sb.):
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v §109 a 110 zákona č. 180/2006 Sb.,
b) pracovníci v sociálních službách
c) zdravotničtí pracovníci
d) pedagogičtí pracovníci
e) manželští a rodinní poradci
f) další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
Odborná sociální péče poskytovaná klientovi kvalifikovaným personálem (= přímá
péče bez zdravotnického personálu)
Rámcový výčet profesí v přímé péči (podle zákona č. 108/2006 Sb.):
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v §109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb.,
b) pracovníci v sociálních službách,
c) pedagogičtí pracovníci,
d) manželští a rodinní poradci
e) další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.

Zdroj: Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském
kraji, 2.vydání, květen 2014
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