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Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

 

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

datum: 13. 10. 2015, 13.30 hod. 

místo: Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, zasedací místnost I. poschodí             

 
Program:  
1.) Informace z Jihomoravského kraje, MPSV 
2.) Průběh plnění AP rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2015 
3.) Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2016  
4.) Financování sociálních služeb ze strany města Znojma/dotační program 
5.) Informační akce  
6.) Poradenství obětem trestných činů 
7.) Rodinná politika města Znojma 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků, představení nových členů.  

2.  Informace z Jihomoravského kraje, MPSV 

Jihomoravský kraj  

- na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz – dotační portál jsou zveřejněna aktualizovaná pravidla  
- v rámci dotačního řízení bude využití benchmarkingu – aplikace, do které poskytovatelé zadávají 
údaje o službách – obce k němu mají přístup také – lze anonymně srovnat služby v celém JMK 
- po hodnocení žádostí – BY MĚL kraj poslat zprávu o žadatelích, kteří prošli a budou podpořeny v 
dotačním řízení ze strany JMK  -> tyto by mělo město Znojmo spolufinancovat 
 
MPSV  

- kladen je důraz na plánování, zjišťování potřeb a síťování 
- obsazování sítě na základě potřeb ne na základě již existujících poskytovatelů a sociálních služeb 
- obec má možnost se rozhodnout od koho a jaké služby bude „nakupovat“ – požaduje informace 
např. o kvalitě, potřebnosti apod. 
- připravuje se metodika kvality SPRSS, metodika síťování sociálních služeb pro kraje 
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3. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska 2015 – průběh 
plnění 

Akční plán byl schválen ZM a je ke stažení na webových stránkách Komunitního plánování 
sociálních služeb Znojemska www.kpzn.cz 

Průběh plnění: 

Priorita 1       Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Opatření 1.1.  Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o 

cílovou skupinu dětí ve věku 11-14 let 
R. Knebl:  od 1. 1. 2015 je služba poskytována uvedené cílové skupině a k dnešnímu dni je již 58 

podpořených osob v této cílové skupině z toho je 38 osob, s kterými byl první 
kontakt v ambulantní formě a 20 osob první kontakt z terénní formy. Celkem je to 
26 dívek (18 klub, 8 terén) a 32 kluků (20 klub a 12 terén).  

Opatření je SPLNĚNO 
 
Opatření  1.2. Rozšíření terénní sociální práce pro děti a mládež v exponovaných lokalitách či větších  

obcích 
R. Knebl: posílal email všem starostům obcí ohledně informace a výzvy zapojení se do spolupráce 
v rámci terénní formy spolupráce, termín na odpověď mají do 22.10.2015,teprve zjistíme, kdo z nich 
bude mít zájem. Nyní je to na jejich iniciativě, rozhodnutí a zda - li jsou ochotni finančně zabezpečit 
chod této sociální služby - terénní práce, která by tam pak byla eventuálně poskytována.  
 
Opatření je naplňováno dle plánu 
 
V rámci diskuse nad opatřením bylo navrhnuto oslovit starosty jednodušší formou, než dlouhým 
dopisem, např. formou letáku, kde bude vysvětleno, co která instituce nabízí pro neorganizovanou 
mládež, neboť si to často pletou, nebo spíše vypsat negativní jevy, které tato mládež v obci způsobuje  
a nabídnout jim pomoc v rámci terénní služby. Bude součástí akčního plánu na 2016. 
 

Priorita 2      Podpora prorodinné politiky ve městě Znojmě 
Opatření 2.1.   Rozvoj aktivit v rámci prorodinné politiky ve městě Znojmě 
L. Rocková: 
- priorita je průběžně naplňována dle plánu, vznikla řídící skupina, sešla se pracovní skupina 
- proběhlo šetření mezi občany Znojma – zjišťování priorit zaměření rodinné politiky 
- 20. 10. 2015 v 16,00 proběhne Kulatý stůl s veřejností nad prioritami Rodinné politiky města 
Znojma, které občané chtějí řešit  
- 22. 10. 2015 se sejde pracovní skupina 
 
Opatření je naplňováno dle plánu 

 
Priorita 3       Podpora dobrovolnických programů ve Znojmě a ve SO ORP Znojmo 
Opatření 3.1.   Podpora a další rozvoj dobrovolnického programu Pět P pro děti ve věku 6-15 let. 
- priorita je průběžně naplňována dle plánu 
Opatření je naplňováno dle plánu 

http://www.kpzn.cz/


Město Znojmo 
Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Obroková 1/12, 669 22  Znojmo 

 

 

4. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2016 

Priorita 1       Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Opatření 1.1.  Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o 

cílovou skupinu dětí ve věku 11-14 let 
Úkol 3/15 – Zpracovat AP 2016 na udržení služby  
T – 31. 10. 2015 
O – R. Knebl 
 
Opatření  1.2. Rozšíření terénní sociální práce pro děti a mládež v exponovaných lokalitách či větších  

obcích 
Úkol 4/15 – Zpracovat AP 2016 na další aktivity vedoucí k realizaci opatření   
T – 31. 10. 2015 
O – R. Knebl ve spolupráci s ostatními členy skupiny  
 
Úkol 5/15 – Poslat návrh na znění informačního letáku či mailu pro starosty nebo jiné osoby. R. 
Knebl vyhodnotí a zpracuje konečnou verzi, kterou projednáme na další pracovní skupině.  
T – 31. 10. 2015 
O – R. Knebl, L. Krinková, K. Vondráček 
 

Priorita 2       Podpora prorodinné politiky ve městě Znojmě 
Opatření 2.1.   Rozvoj aktivit v rámci prorodinné politiky ve městě Znojmě 
Úkol 6/15 – Zpracovat AP 2016 na další aktivity vedoucí k realizaci opatření   
T – 31. 10. 2015 
O – L. Rocková 
 
Priorita 3       Podpora dobrovolnických programů ve Znojmě a ve SO ORP Znojmo 
Opatření 3.1.   Podpora a další rozvoj dobrovolnického programu Pět P pro děti ve věku 6-15 let. 
Úkol 7/15 – Zpracovat AP 2016 na další aktivity vedoucí k realizaci opatření   
T – 31. 10. 2015 
O – A. Kubalíková 
 

- Aktualizace minimální sítě registrovaných sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2016, je třeba 
zaslat k případným změnám aktualizace do konce října. Případně zaslat informace i k zanikajícím 
službám. 

 
Úkol 9/2015 – zaslat připomínky, případné změny v minimální síti registrovaných sociálních služeb v 
ORP Znojmo pro rok 2016 – na e-mail (rodinnyasistent@znojmo.charita.cz) 
T- 31. 10. 2015 
O – všichni členové 
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5. Financování sociálních služeb ze strany města Znojma/dotační 
program 

- dotační program „Podpora sociálních služeb, zdravotnictví a rodinných aktivit“ 
- příjem žádostí bude 19.10. - 30. 11. 2015 
- může se žádat i na mzdy 
- hodnocení žádostí: Komise sociální, zdravotní a seniorů – 3. 12.2015 
- % vychází z pravidel, reálných rozpočtů – porovnání s rokem 2014, možností města Znojma 
- více na www.znojmocity.cz 
 

 

6. Informační akce 
Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny – 2. září 2015 
Den seniorů – 30. září 2015 proběhlo představení v divadle  
Týden sociálních služeb 2015 – proběhl 6.10. - 12.10.2015  
 
Plánované akce v roce 2016 – formulář zaslán jako příloha se zápisem 
 
Úkol 8/15 – Plánované akce v roce 2016 – zástupci organizací se vyjádří, kdy a jakým způsobem se 
zapojí do akcí připravovaných na rok 2016 a tabulku zašlou vedoucí pracovní skupiny  
T – 31. 10. 2016 
O – členové pracovní skupiny – zástupci organizací 
zaslat na e-mail: rodinnyasistent@znojmo.charita.cz 
 
Webový portál www.socialnisluzby-znojemsko.cz   
- možnost i nadále využívat web ke zveřejňování akcí – každá vložená akce se odesílá 
zaregistrovaným příjemcům – všechny obce, členové PS, kontakty budou doplňovány dle 
prezenčních listin 
- organizace si zkontrolují své údaje v adresáři a případné změny zašlou koordinátorce 
- v případě potřeby zveřejnění akcí kontaktujte koordinátorku KPSS - lucie.rockova@muznojmo.cz, 
515 218 662, 739 389 002 
 
Články Znojemské listy  
- listopad – článek o nízkoprahovém klubu Coolna  
- jakmile bude znám rozpis vydání Znojemských listů na rok 2016, bude rozeslán – budou doplněny 
služby, které nebyly v roce 2015 

 

9. Ostatní 

a) Na odbor sociálních věcí a zdravotnictví přišla žádost organizace In Iustita, o.p.s. s nabídkou 

jejich služby. Jedná se o službu poradenství obětem trestných činů, organizace In Iustita, o.p.s. V 

mailu bylo uvedeno, že organizaci kontaktují klienti ze Znojemska, s některými i spolupracují. 

Dotazují se na možnost zařazení do sítě, na případné prostory pro službu a její podporu. Členové 

skupiny se jednotlivě vyjádřili k potřebnosti služby, shodli se na tom, že služba v současné době 

http://www.znojmocity.cz/
mailto:lucie.rockova@muznojmo.cz
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není potřebná i vzhledem k fungování kurátora na MěÚ, PMS a poradenství v rámci Oblastní 

Charity Znojmo. Stanovisko pracovní skupiny: služba je v současné době nepotřebná. Aktuální 

potřebnost je zajišťována stávajícími subjekty. 

 
b) Vyhodnocení úkolů z minulé porady: 
 
Úkol 1/15 – připomínkovat Metodiku JMK k financování sociálních služeb po jejím zveřejnění. 
Připomínky v kopii posílat L. Rockové 
T – dle výzvy k připomínkování 
O - účastníci pracovní skupiny - zástupci organizací 
SPLNĚNO 
 
Úkol  2/15 – Poslat připomínky k harmonogramu článků ve ZL 
T - 30. 4. 2015 
O - účastníci pracovní skupiny - zástupci organizací 
SPLNĚNO 
 
 
 
Ve Znojmě dne 16. 10. 2015        
 
 
Zapsala: Radka Růžičková, vedoucí pracovní skupiny „DMR“ 
 
 


