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Zápis z pracovní skupiny  

„ Děti, mládež, rodina“ 

 

Datum a hodina:  25. 5. 2017, 14,00 – 15:30 hod.  

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

 
Program jednání:  
    

1) Přivítání  

2) Představení činnosti pracovní skupiny pro osoby sociálně vyloučené a pracovní skupiny pro 

osoby s postižením 

3) Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018  

4) Den sociálních služeb 2017  

5) Různé  

6) Závěr  

 

                                                                                

  

1) Přivítání všech přítomných, zahájení setkání  

 

2) Představení činnosti pracovní skupiny pro osoby sociálně vyloučené a pracovní skupiny pro 

osoby s postižením 

 

Pracovní skupina pro osoby sociálně vyloučené, v krizi a etnické menšiny 

Vedoucí skupiny Zuzana Protivínská předala info: 

a) co se skupině doposud podařilo 

 - noclehárna rozšířena i pro ženy 

 - komunita Salebra získala vhodné místo na činnost – Tavíkovice 

 - vznikla poradna pro gamblery a jejich rodinné příslušníky (Horní Česká 4) 

 - rozšířily se terénní služby pro osoby s nealkoholovými závislostmi do obcí ORP  

    Hrušovansko 

b) témata diskusí ve skupině 

 - dluhové poradenství pro cílovou skupinu pracovní skupiny 

 - problematika bezdomovectví + ubytovny 

 - poptávka pro pobytových službách pro osoby bez přístřeší nebo specifické cílové skupiny 

   (např. závislé na alkoholu) 

c) priority Akčního plánu 

 - zřízení denního centra pro osoby bez přístřeší, kde by se poskytovalo poradenství, 

    hygiena, strava, bezpečný prostor apod. 

 - zřízení komunitního centra pro Romy 



Město Znojmo 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

Obroková 1/12, 669 22  Znojmo 

 

           

 - navýšení pobytové služby Emin zámek 

 - Salebra navýšení kapacity 

 - udržení terénní práce v romských rodinách 

 - zřízení krizových lůžek 

d) členy skupiny jsou AD pro muže a ženy, Domov pro matky a otce, Charitní poradna, Krizová 

pomoc Tereza, Emin zámek, Salebra aj. 

 

Diskuse ke sdělenému: denní centrum není v rozvojových záměrech JMK na 2018, ale potřebnost je. 

 

 

Pracovní skupina pro osoby s postižením 

Vedoucí skupiny Jana Svobodová předala info: 

a) členové skupiny jsou např. osobní asistentce, Tyflocentrum, Chráněné dílny, Denní stacionář, 

Sociální rehabilitace Samuel aj. 

b) priority byly: 

 - chráněné bydlení – není, ale místo toho město Znojmo uvolnilo jeden byt se zvýhodněným 

   nájemným, kde se může poskytovat terénní služba sociální rehabilitace 

 - Práh – poskytování terénní služby pro osoby s duševním onemocněním 

 - rozšíření průvodcovských služeb 

b) témata diskusí ve skupině 

 - nedostatek financí 

 - zvyšují se nároky na dokumentaci 

c) novinka 

 - zřízena svépomocná skupina dětí s PAS, která zpracovává svoje potřeby 

 - nejsou služby pro osoby s vysokofunkčním PAS, s Aspergerovým syndromem  

 - klienti nemají dostatek sociálních kontaktů => skupina připravila společné setkání v rámci 

  Týdne SS dne 6. 10. v Domově pro seniory U lesíka. 

 

3) Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018,  
- 20. 4. 2017 proběhlo setkání koordinátorů KPSS, kde pracovnice krajského úřadu sdělily, že nejsou 

stále dořešeny smlouvy k dotacím s některými organizacemi 

- nyní je již vyhlášené druhé kolo řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2017 v souladu s 

ust. §101a a §105 zákona o sociálních službách 

- Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory JMK pro rok 2018 v oblasti podpory 

sociálních služeb budou schváleny v orgánech JMK až v průběhu června 2017 (předpokládané změny 

budou v nastavení normativů dle cílové skupiny, náklady budou fixní na danou službu).  

- Nová koordinátorka KPSS JMK je paní Bc. Kateřina Kouřilová 

- Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro 2018  

Rada města schválila 15. 5. 2017 Síť služeb na rok 2018 – všechny služby, co byly v síti v r. 2017, 

jsou v síti i v r. 2018. Kromě služeb CSS, p.o. jsou všechny služby zařazeny do kategorie „C“.  

- na obce ORP Znojmo byly zaslány smlouvy o příspěvku na financování terénních sociálních služeb 

pro rok 2017. Obce mají lhůtu do 30. 6. 2017 navrátit podepsané smlouvy zpět na MěÚ Znojmo. 
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4) Den sociální služeb aneb jeden svět pro všechny 2017  
- proběhne dne 6. 9. 2017 od 10-17 hod.   

- prozatím předjednáno se členy pracovní skupiny:  

 Moderátor - bude opět p. Konvalina  

 Jednotliví poskytovatelé/zástupci se budou představovat na pódiu jako v loňském roce  

 prezentovat ve stáncích se budou pouze sociální služby + Adra a SeniorPoint 

 doprovodný program bude vyplněn sociálními službami, popř. ostatními (v podobném duchu, 

jako v roce 2016)  

 nebude pro letošní rok možnost parkování aut v areálu pivovaru – pokud nebude ze strany 

organizátorů zajištěno náhradní parkování pro organizace, je možnost využít parkoviště na 

nám. Svobody – dále od městských lázní (platba 30,-Kč/den) 

 

5) Různé 

 

Nová poradna pro oběti trestných činů v sídle Oblastní charity Znojmo, Dolní Česká 1. Jedná se o 

projekt Probační a mediační služby (do 30. 6. 2020) ostatní info viz leták. 

 

6) Závěr 

 Další setkání se uskuteční v 2/2 září 2017 po Dnu sociálních služeb. 

 

 

 

Ve Znojmě dne 26. 5. 2017, zpracovala Radka Růžičková 

 

 

 

 

 

Mgr. Radka Sovjáková, DiS.  

Koordinátorka KPSS 

 

          


