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Zápis ze setkání pracovní skupiny  

            „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 

 

Datum a hodina:  úterý 21.11. 2017, od 10.00 hod. 

Místo:    MěÚ Znojmo, nám. Armády 8 

 
Program jednání:  

1) Přivítání 
2) Vyhodnocení Akčního plánu KPSS Znojemska 2017 
3) Příprava Akčního plánu KPSS Znojemska 2018 
4) Různé 
5) Závěr 

                                                                                
  
1) Přivítání všech přítomných, zahájení setkání.  
 
V rámci přivítání proběhlo vzájemné představení nového vedoucího sociálního odboru pana Mgr. 
Stanislava Maara se členy pracovní skupiny. 
 
Setkání okresního týmu 16.11.2017 
 
Priority 2019 
- na setkání okresního týmu nám bylo sděleno, že JMK bude chtít podpořit jen pečovatelskou službu 
a osobní asistenci – pouze do výše úvazku 1,0 (podmínkou je poskytování sociální služby – PS - 
alespoň 12hodin denně).  
- v případě, že budete chtít rozvoj u jiné sociální služby, nebo u výše uvedených služeb větší počet 
úvazků, je potřeba toto důkladně odůvodnit a okomentovat (potřebnost, zájem cílové skupiny, 
dojezd, rozloha území, …).  
- vytvořené priority prosím zašlete koordinátorce do úterý 5. 12. 2017. Vzhledem k tomu, že vize 
JMK je zaměřena na terénní služby a to ještě ve specifické formě, zvažte, prosím, důkladně formu 
rozvoje. 
 
Síť sociálních služeb 
- na JMK probíhá výroba nových pravidel pro vstup organizací do sítě sociálních služeb 
- vytvořená pravidla půjdou v lednu do rady JMK 
- od 5.2. – 16.2. bude probíhat sběr žádostí – všechny služby 
- když bude organizace chtít nový rozvojový záměr, musí to předat koordinátorce s dostatečným 
předstihem  
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2) Vyhodnocení Akčního plánu KPSS Znojemska 2017 
 

Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší 
 
Opatření 1.1 Zřízení denního centra pro osoby bez přístřeší 
Opatření nebylo v roce 2017 realizováno. Důvodem bylo nenalezení vhodného prostoru pro 
vybudování denního centra. 
 

Priorita 2 Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách 
 
Opatření 2. 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 
Opatření nebylo v roce 2017 realizováno, neboť bylo zrušeno poskytovatelem.  
 

Priorita 3 Zřízení komunitního centra pro národnostní a etnické menšiny 
 
Opatření 3.1 Vytvoření komunitního centra pro národnostní a etnické menšiny 
Opatření nebylo v roce 2017 realizováno. Došlo k odstoupení od záměru potencionálního 
zřizovatele. 
 

Priorita 4 Podpora pobytových služeb pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 
 
Opatření 4.1 Získání vhodných prostor pro poskytování sociální služby Terapeutická komunita 
Salebra, o.s. 
Opatření bylo splněno v roce 2016. 
 
Opatření 4.2 Optimalizace personálních kapacit Terapeutické komunity Salebra, o.s. 
Opatření bylo částečně splněno. Optimalizace personálních kapacit se podařila jen z části. Priorita 
zůstává, ale je přesunuta do nového ORP v Moravském Krumlově. 
 

Priorita 5 Podpora a rozvoj dostupné sítě sociálních služeb pro osoby závislé nebo 
ohrožené závislostí na návykových látkách 
 
Opatření 5.1 Zajištění ambulantní léčby pro hazardní hráče a jejich blízké 
Opatření je průběžně realizováno Společností podané ruce o.p.s. 
 

Priorita 6 Podpora terénní práce v rámci romské komunity a rozvoj spolupráce 
s ostatními službami 
 
Opatření 6.1 Udržení a rozvoj terénní sociální práce v romských rodinách 
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Opatření je průběžně realizováno. Došlo k navýšení úvazku romského terénního pracovníka při MěÚ 
Znojmo na 0,75 úvazku.  
 

3) Příprava Akčního plánu KPSS Znojemska 2018 

 

Hlavním cílem organizací je udržet kapacitu a kvalitu stávajících služeb. 
 
Do Akčního plánu na rok 2018 se překlápí tyto opatření: 
 
Opatření 1.1 Zřízení denního centra pro osoby bez přístřeší 
Opatření 5.1 Zajištění ambulantní léčby pro hazardní hráče a jejich blízké 
Opatření 6.1 Udržení a rozvoj terénní sociální práce v romských rodinách 
 

Do Akčního plánu na rok 2018 se stanovil rozvoj priority 5 o další opatření: 
 
Priorita 5 Podpora a rozvoj dostupné sítě sociálních služeb pro osoby závislé nebo ohrožené 
závislostí 
Opatření 5.2 Rozšíření terénní práce pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí  
 

4) Různé 

 

Návrh podávat informace o sociálních službách ve Znojemských listech formou případových studií.  

Potřeba aktualizace adresáře sociálních služeb. 

 

5) Závěr 

 

Rozloučení a poděkování všem členům pracovní skupiny za spolupráci při komunitním plánování 
sociálních služeb Znojemska.   
 
 
 

Ve Znojmě dne 11.12.2017 

 

Zapsala: Mgr. Zuzana Štvrtňová 

 

 

                                             Mgr. Alice Svobodová 

               koordinátorka KPSS 


