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Zápis z pracovní skupiny KPSS 

„ Děti, mládež, rodina“ 

Datum a hodina:  9. 2. 2016 ve 14:00 hodin  

Místo:    Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, zasedací místnost I. poschodí 
 
Program jednání:  1) Informace z Jihomoravského kraje, MPSV 
   2) Priority rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 – podklady pro JMK  
   3) Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny – vize  
   4) Různé  

                                                                                
1. Informace z Jihomoravského kraje 

- 28. 1. 2016 - mimořádné ZM - schválení prostředků pro PSS 
- výsledky dotací dle §101a i §105 - na webu JMK 
- předpoklad záloh - JMK - prosinec, MPSV - únor  
- IP na služby sociální prevence - předpoklad 2. pololetí 2016 - na 3 roky - do dubna 2019 
- zahrnuty budou - 4 služby - AD, STD, Domy na půl cesty, intervenční centra 
- JMK musí zasílat podklady na MPSV v červenci 2016 – harmonogram KPSS se bude 
přizpůsobovat aktuální potřebě zasílání a zpracování podkladů pro JMK   
- Poskytovatelé sociálních služeb:  
 - březen/duben -  podání žádosti o vstup do sítě - setkání se službami ze strany JMK 
 - JMK vytvoří pravidla pro vstup do sítě  
- do konce srpna budou možné dílčí změny, aby byly shodné se žádostmi o dotace na rok 
2016 
- soulad s prioritami celokrajskými a prioritami doloženými za ORP  
- aktualizace „Pravidel pro financování“ – koncem března, bude se vědět i % spoluúčasti 
ze strany ORP   
   
Karty sociálních služeb 
- vychází se z MPSV  
- karty již mají zavedeny např. v karlovarském, pardubickém, královéhradeckém kraji 
apod. 
- průběžně budou poskytovatelé informováni – přechod na tento systém 
- vytváří se metodiky k vyplňování:  
  a) popis potřeb, které služby řeší 
  b) kvalitativní požadavek na službu  
- poskytovatelé budou ze strany JMK informováni  
- předpoklad využívání – jaro 2017 
 
2.  Priority rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 - podklady pro JMK  
- pro možný rozvoj služeb v roce 2017 je nutné zaslat podklady rozvojovým záměrům na JMK do 
23. 2. 2016 
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- rozvojové záměry musejí být v souladu s místními (komunitní plán) i celokrajskými prioritami  
- zadavatel ve spolupráci s uživateli a poskytovateli sociálních služeb (PSS) určuje, co je potřeba a 
co bude finančně podporovat – nejedná se o historickou podobu služeb 
- za skupinu DMR  - nejsou plánovány žádné rozvojové záměry na službách  
- prioritou pro rok 2017 bude udržení stávajících sociálních služeb dle aktuální poptávky  
 
3. Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny – vize   
- aktivity v rámci Rodinné politiky města Znojma – prezentace rodinných organizací,  center apod.  
- aktivity v rámci KPSS – prezentace sociálních služeb  
- diskuse, kdo se bude prezentovat, zda pouze PSS nebo i jiné spolupracující organizace 
- skupina se shodla na tomto návrhu: 
  a) prezentace pouze poskytovatelů SS - na náměstí ve stáncích  
  b) ostatní organizace se mohou podílet na kulturním programu na podiu 
  c) místo představování jednotlivých služeb na podiu, představit NSS (nepříznivé 
      sociální situace a k nim vyjmenovat SS, které mohou pomoci) 
- v březnu proběhne schůzka k organizačnímu zajištění Dne sociálních služeb 

 
4.  Různé 
- Středisko výchovné péče (SVP)-představení, pracovnice SVP seznámila členy skupiny s činností 
SVP a vyjádřila zájem o vzájemnou spolupráci při pomoci klientům 
- Hrušovany nad Jevišovkou – dojíždí 2x do týdne pracovnice ze SVP  
 
- Znojemské listy - seriál - není to prezentace jednotlivých služeb, ale seznámení s druhem služby 
a s poskytovateli, kteří ji poskytují; bude zaslán dotčeným poskytovatelům harmonogram seriálu 
v roce 2016 
 
- aktualizace informací na webu socialnisluzby-znojemsko.cz – sledujte 
- je potřebné zasílat veškeré změny, které se na službách uskuteční – e-mailem 
 
- V noclehárně při Centru sociálních služeb Znojmo, p.o. na Přímětické ul. od 1. 3. 2016 budou  
v provozu 2 lůžka pro ženy (dojde pouze k rozšíření cílové skupiny u noclehárny)  
 
- Národní týden manželství  2016 – 9. 2. 2016 přednáška „Jak pečovat o své manželství“ 
     - 10.2., 12.2. – společenské taneční kurzy  
 
 - představena byla nová koordinátorka, která převezme agendu po L. Hartové, která odchází na 
mateřskou dovolenou  
- novou koordinátorkou bude Mgr. Radka Sovjaková, DiS. 
 
 
Ve Znojmě dne 11. 2. 2016, zpracovala Radka Růžičková 
  

                 
                Mgr. Lucie Hartová, DiS. 
          koordinátorka KPSS 


