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název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 

název akce: 
Pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby 
v krizi, etnické menšiny“ - zápis 

datum: 7. září 2010 

místo: Azylový dům Znojmo, Přímětická 42 

 

Program:  

1. Přivítání, presentace, zahájení      
2. Týden sociálních služeb, příprava dne sociálních služeb ve Znojmě    
3. Doplnění pracovní skupiny, zapojení dalších členů  
4. Seznámení s realizací výzkumu – informace z organizační skupiny 

         5.         Příprava informačního letáčku k cílové skupině 
         6.         Seznámení s provozem azylového domu 
         7.         Diskuse, závěr 
Zápis:  

1.    Přivítání, presentace, zahájení 

       Přítomné přivítala a s programem seznámila vedoucí pracovní skupiny Eliášová Jarmila. 

       Přítomní – dle prezenční listiny. 

       K programu nebyla žádná připomínka ani doplnění. 

2.    Týden sociálních služeb, příprava dne sociálních služeb ve Znojmě 

APSS vyhlásila Týden sociálních služeb ve dnech 4. – 8. října. Při této příležitosti bylo navrženo 

uspořádání Dne sociálních služeb ve Znojmě. Osloveni byly všichni poskytovatelé sociálních 

služeb v regionu. Přihlásilo se 11 organizací, které budou prezentovat  svoje služby. V rámci této 

akce proběhne i prezentace komunitního plánování sociálních služeb. Akce bude uspořádána na 

Horním náměstí ve Znojmě. Zabezpečeny budou stánky a velký stan, Kde bude samotná prezentace 

probíhat. Je zajištěn program na celou dobu konání tj. od 9.00 - 16.00 hodin. Při akci bude potřeba 

pomoci s prezentací a potřeba bude i s pomocí postavení stánků. Součástí bude i akce Znojmem 

bezbariérově.   

3.  Doplnění pracovní  skupiny, zapojení dalších členů 

Na schůzku byli někteří členové omluveni, přítomni neměli konkrétní návrhy na doplnění skupiny. 

Navrženo bylo přizvání zástupce policie a zástupce škol, tito by měli osvětlit jak se provádí 

primární prevence u kriminality mládeže a drog. Vhodné by bylo pro projednávání tohoto tématu 

propojení skupiny naší a skupiny „Děti, mládež, rodina“.  

Zástupce škol osloví pan Hladík a koukalová Veronika z KC Netopeer. 

4.  Seznámení s realizací výzkumu – informace z organizační skupiny 

Výzkum u cílové skupiny bude proveden rozhovorem, respondentů bylo navrženo celkem 20, z     

toho 5 azylový dům, 3 noclehárna, 5 K-centrum, 7 terén tj. uživatelé dávek hmotné nouze. Pokud 

nebude některá skupina naplňovat počet, mohou se respondenti převést do jiné skupiny. Je třeba 
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zajistit souhlasy od uživatelů služeb k poskytnutí rozhovoru. U těch uživatelů, kteří budou 

oslovováni v terénu. 

5.   Příprava informačního letáčku k cílové skupině 

Všem přítomným byl předán návrh letáčku k cílové skupině. Nebyla žádná připomínka. Letáky 

budou použity k prezentaci na Dni sociálních služeb a k náboru nových členů do skupiny. 

6.  Seznámení s provozem azylového domu 

Přítomní byli seznámení s provozem azylového domu a byla umožněna i prohlídka. 

7.  Diskuse, závěr 

Termín příští schůzky skupiny byl navržen  12. říjen 2010 na Vančurové 17. 

Úkoly - shrnutí:  

- uvedené úkoly shrnují výsledek jednání pracovní skupiny 
 
Úkol 1/10: pomoc při zajištění stavby stánků a při organizaci a prezentaci na Dni 
                  sociálních služeb (viz. bod č. 2 zápisu) 
T: 4.10.2010 
O: členové pracovní skupiny 
 
Úkol  2/10: zajistit podpisy respondentů se souhlasy k rozhovoru 
T: 30.9.2010 
O: Mgr. Jakubová, Soukalová, Hladík, Eliášová 
 
Úkol  3/10: zajistit besedu primární prevence – policie, výchovný  poradce 
T: do příští schůzky 
O: Hladík, Eliášová, Soukalová 
 
Úkol č.6/10 ze zápisu dne 19.8.2010 stále trvá – popřemýšlet nad novými členy pracovní 
skupiny – dodat konkrétní návrhy 
 
 
 
Ve Znojmě dne 13.9.2010          Jarmila Eliášová 
                vedoucí pracovní skupiny 


