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Zápis ze setkání pracovní skupiny  

            „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 

 

Datum a hodina:  pondělí 26. 11. 2018, od 14.00 hod. 

Místo:   MěÚ Znojmo, nám. Armády 8 

 

Program jednání:  
1) Přivítání 

2) Informace z JMK 

3) Akční plán 2019 

4) Monitorovací zpráva 2018 

5) Různé 

6) Závěr 

 

1) Přivítání 

Přivítání všech přítomných a zahájení setkání. 

Představení nových členů skupiny: 

     - PhDr. Marie Štorková – pomoc a poradenství obětem trestních činů při PMS 

 poradna je otevřena v pondělí: 9:00 – 12:00 a ve středu: 13:00 – 16:00             

 adresa: Dolní Česká 1 (budova charity) 

     - Mgr. Klára Zárubová – Práh jižní Morava, z.ú. 

 

2) Informace JMK 

Reforma psychiatrické péče 

 Hlavním záměrem reformy je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním 

do jejich přirozeného prostředí. 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo další Výzvu k předkládání žádostí o dotaci 

v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se mohli do 12. 

listopadu 2018 hlásit poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb, 

kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví v trvání 18 měsíců.  

 Z předcházejícího programu vzešla podpora pro prvních pět Center duševního zdraví, která již 

od léta roku 2018 fungují v Přerově, Havlíčkově Brodě, Brně, Praze 9 – Proseku a v Praze-

Strašnicích. Současná výzva má připraveny finanční prostředky pro dalších 16 CDZ, které by 

měly síť center v ČR žádoucím způsobem doplnit. (Zdroj: Reforma péče o duševní 

zdraví_web) 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/prvnich-pet-center-dusevniho-zdravi-se-otevrelo-pacientum_16025_3801_1.html
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 V roce 2019 bude vypsána další Výzva na 19 center duševního zdraví. Indikátorem projektu 

Deinstitucionalizace je vznik 30 CDZ do roku 2022. 

 Cílem Reformy je do roku 2022 až 15% lůžek v psychiatrických léčebnách snížit, a tak asi 

700 pacientů dostat do terénu. 

 V roce 2019 se již plánuje propouštění některých pacientů z psychiatrické nemocnice Brno a 

Kroměříž. Ovšem za předpokladu, že pacienti budou mít zajištěno bydlení (příbuzní, služby) 

a návazné komunitní služby. 

 Na okresní úrovni probíhají setkání pracovních týmů. 

 V okrese Znojmo problém s dostupností ambulantních psychiatrů, Nemocnice Znojmo má 

psychiatrické oddělení, stávající kapacita je však všeobecně nedostatečná 

 Organizace Práh jižní Morava připravuje projekt v souvislosti s reformou psychiatrické péče 

ve Znojmě 

 Další problematická oblast, která vyvstává v rámci reformy, je oblast pedopsychiatrie. Zcela 

chybí služby následné péče pedopsychiatrie. 

 Je potřeba podpořit rozvoj sociálních rehabilitací. SPRSS podporuje rozvoj SR pro duševně 

nemocné. 

 

Strategie rozvoje služeb pro rok 2020 z pohledu OSV 

 Současná představa OSV JMK o strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2020 je 

následující: 

 Celokrajské priority 

o Chráněné bydlení rozšíření stávajících CHB dle MTS, pro OZP 

o Domovy se zvláštním režimem vznik nové, rozšíření stávající (osoby s duševním 

onemocněním, nízkopříjmoví senioři bez přístřeší/se závislostí na návykových látkách 

 Podpora rozvoje služeb: 

o Raná péče (1 – 2 úvazky dle potřebnosti) – vyplynulo ze setkání alužeb rané péče 

v rámci představení regionálních karet sociálních služeb. V Základní síti sociálních 

služeb je zařazeno 5 RP (v JMK celkem 7). RP zařazené v Síti působí v celém JMK, 

vzájemně spolupracují a zprostředkovávají si klienty, jelikož každá RP je zaměřena na 

specifickou cílovou skupinu. Služby za současného stavu pracovníků dochází ke 

klientům v různém rozmezí, a to od 1x za 14 dní, až po 1x za několik měsíců. JMK by 

tak chtěl podpořit RP navýšením úvazku na základě doložené potřebnosti (okresní 

týmy, rozvojové záměry). 

o Sociální rehabilitace (ve spojitosti s Centrem duševního zdraví). V Dočasné síti je nyní 

zařazeno 6,4 úv. v PP sociální rehabilitace působící v novém centru duševního zdraví 

v Brně. Projekt CDZ trvá od 1. 7.2018 - 31.12.2019.  

 Podpora osobní asistence – osobní asistence mohla v roce 2019 využít možnosti navýšení o 1 

úvazek v PP. Dle výstupů okresních týmů a rozvojových záměrů ORP bude vyhodnocena 

potřebnost dalšího navýšení. 
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Strategie rozvoje služeb pro rok 2020 z pohledu okresního týmu 

- na setkání skupin KPSS byla několikrát řešena problematika potřebnosti charitní poradny  

- tento problém jsme řešili i na setkání okresního týmu – bylo nám sděleno, že ve strategickém 

plánu rozvoje soc. služeb JMK není plánován rozvoj poraden 

- argumentovali jsme, že tu máme jen jednu poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy (CSS 

Znojmo) a službu Tereza krizová pomoc – obě služby se však věnují specifické cílové 

skupině, je nutné pokrýt potřeby všech osob v sociálně nepříznivé situaci 

 - JMK provede v rámci analýzy potřebnosti soc. služeb důkladnější analýzu potřebnosti 

poradny v ORP Znojmo (v některých ORP je více poraden, které mají nízkou výkonost, proto 

nechtějí dovolit vstup další poradny) 

  - navrhují možnost udělat detašované pracoviště nějaké brněnské poradny  

– viz argumentace vyjádření charitní poradny 

 

Harmonogram tvorby Sítě pro rok 2020 

 Budou se vytvořit Pravidla pro vstup do Základní sítě sociálních služeb pro rok 2020, dále 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2020, jehož součástí je Základní síť 

sociálních služeb pro rok 2020. 

 Pro rok 2020 plánuje OSV do Pravidel pro vstup do Sítě 2020 zařadit podmínku rozvoje. 

V případě, že stávající služba využije možnosti navýšení úvazku, ORP svým podpisem 

deklaruje její potřebnost a přiřazením pod písmeno A i její spolufinancování v plné výši. Tuto 

podmínku JMK vnímá jako jistotu pro služby, které potřebují rozvoj, že na rozvoj dostanou 

potřebné finance. 

 Na JMK se musí zaslat rozvojové priority na rok 2020. V příloze zápisu bude formulář. 

Vyplněný zašlete koordinátorce do 10. 12. 2018. 

 30. 1. – 1. 2. 2019 – plánované představení Pravidel poskytovatelům sociálních služeb 

 4. 2. – 15. 2. 2018 plánovaný termín pro poskytovatele zaslat Žádost o vstup do Základní sítě 

sociálních služeb pro rok 2020.  

 

Regionální karty 

 3. 12. – proběhne setkání s poskytovateli sociálních služeb 

 11. 12. se sociálními pracovníky služeb 

 SaS pro rodiny 

 NZDM 

 Domy na půl cesty 

 12. 12. se sociálními pracovníky 

 Tlumočnické služby 

 Předčitatelské služby 

 SaS pro seniory a OZP 

 V souvislosti s tvorbou Základní sítě pro rok 2020 bude již v Pravidlech dán požadavek pro 

pečovatelské služby na rozšíření cílové a věkové skupiny. V současné době mají všechny 

pečovatelské služby vydáno pověření na rok 2019 s již splněným požadavkem. 
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 Věkově bez omezení 

 Cílové skupiny: OZP, rodiny s dětmi, senioři 

 

Analýza rozvoje sociálních služeb JMK 

 Proběhl výzkum veřejnosti obcí s rozšířenou působností - ukázka dotazníku. Na řadě 

jsou poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Zjišťovacími prostředky bude focus 

group. Pracovní skupina shledává určité otázky v dotazníku za irelevantní.  

 

3) Akční plán 2019 

Základním východiskem je Akční plán 2018, probíhá společné vyhodnocení jednotlivých opatření. 

Skupina se shoduje, že potřebnost těchto opatření i nadále přetrvává:  

- vznik nízkoprahového denního centra 

- vytvoření komunitního centra pro národnostní a etnické menšiny 

- zajištění ambulantní léčby pro hazardní hráče a jejich blízké 

- rozvoj terénní práce pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí 

- udržení a rozvoj terénní sociální práce v romských rodinách 

 

Skupina se vyslovuje souhlasně ohledně zakomponování těchto dalších opatření:  

- potřebnost zachování služeb charitní poradny a optimalizace provozních a personálních záležitostí – 

koordinátorka zjistí možnosti zařazení do AP 2019 

Charitní poradna funguje nepřetržitě od roku 1999. Za poslední 3 roky poskytla služby v průměru 

280 klientům, a to za průměrného úvazku 0,55.  

- rozvoj poradenských služeb z oblasti širších závislostí a vznik komplexního poradenského centra 

 

4) Monitorovací zpráva 2018 

Realizátoři jednotlivých opatření provedou vyhodnocení a podklady zašlou koordinátorce.  

 

5) Různé 

Tvorba informačních materiálů 

- vedoucí skupiny nabízí tvorbu podkladů k vytvoření informačních materiálů  

- možná je inspirace dřívějšími materiály (Co, kde, kdy, jak ve Znojmě? Katalog poskytovatelů 

sociálních služeb) – podklady se pokusí vyhledat koordinátorka, předá vedoucí skupiny 

- skupina se shoduje na absenci tohoto typu materiálu a jeho potřebnosti  

- podklady by byly prozatímně dostupné v elektronické verzi 

- cílem je zajistit a prohlubovat informovanost mezi resorty, směrem k cílovým skupinám a veřejnosti 

 

6) Závěr 

Poděkování za účast a spolupráci, rozloučení. 
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Ve Znojmě dne 3. 12. 2018 

 

Zapsala: Mgr. Zuzana Štvrtňová                                    

 

  Mgr. Alice Svobodová 

                                                                                                    koordinátorka KPSS 


