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 Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, 

etnické menšiny“ 

Datum a hodina:  středa 25. 9. 2019, od 10.00 hod. 

Místo:  MěÚ Znojmo, nám. Armády 8 
Program jednání:  

1) Přivítání 
2) Představení služeb detašovaného pracoviště Znojmo při TC v JMK SPR 
3) Návrh na nového vedoucího PS 
4) Vyhodnocení Dne sociálních služeb 2019 
5) Jaká je vize na další období v plánování sociálních služeb  
6) Příprava navazujícího plánu sociálních služeb 
7) Informace k dotačnímu řízení  
8) Různé 
9) Závěr 

 
1) Přivítání 

Přivítání všech přítomných a zahájení setkání. 

 
2) Představení služeb detašovaného pracoviště Znojmo Terapeutického centra 

v Jihomoravském kraji Společnosti Podané ruce 
 

- vedoucí služby: Mgr. Miroslav Zachovalý, tel. 773 750 153, zachovaly@podaneruce.cz  

- terapeuti: MSc. Lucie Lefnerová, tel. 777 761 344, lefnerova@podaneruce.cz, Mgr. Tatiana 

Lazarová, tel.: 770 124 538 

- dluhový poradce: Mgr. Kristýna Turanová, tel. 770 138 009, turanova@podaneruce.cz  

 

- ve městě Znojmě působí od června 2016 – začínali s pracovním úvazkem 0,2, nyní je služba 

poskytována při úvazku 1,3 

- provoz služby je prozatím hrazen z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

- službu zajišťuje toto personální složení: 1 dluhová poradkyně, 2 terapeuti 

- služba je poskytována osobám závislým na návykových i nenávykových látkách (zejm. 

hazard) a jejich rodinným příslušníkům  

- služba je pro osoby starší 16ti let 

- nabízené služby: poradenství, individuální a rodinná psychoterapie a ambulantní léčba 

závislosti, finanční a dluhové poradenství 

- adresa Terapeutického centra: Nám. Armády 10 (vchod vedle MěÚ) 

mailto:zachovaly@podaneruce.cz
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- Po + Út - probíhají terapie 

- Po – Pá - dluhové poradenství  

- nutné se předem objednat nejlépe telefonicky 

 

 - na příští setkání přizvat kolegyni na dluhové poradenství, aby podala více informací 

 

3) Návrh na nového vedoucího PS 

- vedoucí PS Zuzana Štvrtňová odchází na RD 

- návrh na nového vedoucího, který povede skupinu 

o paní Zárubová z organizace Práh jižní Morava, z.ú. 

o zástupci Azylového domu Znojmo 

 

4) Vyhodnocení Dne sociálních služeb   

- nízká účast veřejnosti, málo zájemců o služby 

- zaměřit se na kulturní program – oslovit školy 

- možnost konání červen - v tomto měsíci mají organizace mezigenerační dny 

        - školy mají maturity a ukončení školního roku 

- členové PS navrhují termín konání – po vinobraní v čase 10 – 16 h. 

 

5) Jaká je vize na další období v plánování sociálních služeb 

- několik variant na jaké období plánovat a zpracovávat plán 

o jednoletý na rok 2020 – zde chybí návaznost na dotační řízení 2021 

o dvouletý 2020 – 2021 – dvouleté období je flexibilnější v reakci na změny 

- od roku 2021 bude platit SPRSS JMK 2021-2023 

-  v roce 2020 by se již začal tvořit další plán na období 2022 - 2024 

- čtyřletý – není flexibilní reakce na požadavky JMK   

- skupina se shodla na dvouletém plánovacím období 

  

6) Příprava navazujícího plánu sociálních služeb 

- budou odeslány dopisy na obce v ORP Znojmo, aby se představitelé obcí vyjádřili 

k potřebám v sociální oblasti 

- bude probíhat průběžný monitoring za rok 2019  - podklad pro nový plán  

- pro návrh priorit byly využity podklady z předchozích pracovních skupin, organizační 

skupiny, analýza firmy Augur – březen 2019 

- ODPOVĚDNÉ OSOBY/ORGANIZACE ZA ZPRACOVÁNÍ NÍŽE UVEDENÝCH OPATŘENÍ PROSÍM 

ZASÍLEJTE ZPRACOVANÉ PRŮBĚŽNĚ NEJPOZDĚJI DO 31. ŘÍJNA 2019 
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Priority pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny“  

  

Priorita: Podpora vzniku nových a optimalizace kapacit u pobytových sociálních služeb (pro osoby 
bez přístřeší)  

 
Opatření:  Vznik nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší  

CSS Znojmo, p.o. - zpracuje 

 
Priorita:  Zajištění ambulantních a terénních služeb pro národnostní, etnické menšiny a osoby se 

závislostí  
 
Opatření: Podpora terénní práce v romské komunitě 

 - zpracuje – Vlastimil Burša 

Opatření: Vznik komplexního poradenského centra v oblasti závislostí 

 - zpracuje – Zuzana Štvrtňová/Kateřina Čermáková, Miroslav Zachovalý 

 

Potřebnost do budoucna: 

- potřeba komunitního centra pro národnostní a etnické menšiny  

- proběhne mapování poptávky, cílových skupin apod. 

- zpracuje Vlastimil Burša + členové pracovní skupiny  

 

Průřezové priority  - priority prolínající se všemi cílovými skupinami  
(aktualizováno dle jednání všech pracovních skupin) 
 

Priorita: Podpora a stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo 
 

Opatření: Podpora a zachování sociálních služeb v Síti sociálních služeb ORP Znojmo včetně financování dle 

aktuální poptávky 

o Zachování stávající nabídky sociálních služeb pro cílové skupiny řešené v tomto plánu  

- zpracuje - Hartová 

Opatření: Podpora nezbytných subjektů usilujících o zařazení do sítě sociálních služeb JMK 

 SeneCura ; OCHZ – Poradna 

- zpracuje Hartová, SeneCura, OCHZ 

 

Opatření: Podpora zřízení chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním  

o Práh jižní Morava, z.ú - zpracuje 

 

Opatření: Udržení, rozvoj procesu KPSS a růst vzájemné spolupráce s obcemi v ORP Znojmo  

o Informovanost na obcích, spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí ORP  

- zpracuje - Hartová  
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Priorita: Podpora návazných projektů  
 

Opatření: Realizace dobrovolnictví ve městě Znojmě  

- zpracuje Dobrovolnické centrum ADRA  

Opatření: Podpora projektů zaměřujících se na materiálně-technické standardy v sociálních službách 

o CSS Znojmo, p.o. – DS, DZR, CD, OS 

- zpracuje CSS Znojmo, p.o. 

 

Opatření: Podpora domácích/neformálních pečovatelů 

o Rodinné centrum Maceška – kurzy 

o Zajištění podpory v domácím prostředí 

o Práh jižní Morava, z.ú – podpora pečovatelů pečujících o osoby s duševním onemocněním  

- Zpracuje  - Práh jižní Morava, z.ú., RC Maceška, OCHZ, CSS Znojmo, p.o. , Hartová + další 

organizace 

Opatření: Podpora existence terénní hospicové péče 

 - zpracuje – OCHZ 

 

Priorita: Zajištění odborného poradenství pro specifické cílové skupiny obyvatel 
 

Opatření: Zřízení služby bezplatného dluhového a právního poradenství pro všechny cílové skupiny a osoby 

v nepříznivé sociální situaci  

o OCHZ  + právník (řešení insolvencí, exekucí, sepisování návrhů, apod…)  

o Terapeutické centrum Společnosti Podané ruce – dluhové poradenství jak pro samotné hráče, 

tak i jejich příbuzné a blízké 

- zpracuje  - OCHZ, Terapeutické centrum Společnost Podané ruce, MěÚ Znojmo – odbor sociální  

 

SWOT analýza 

 

 Úkol 1/2019: členové pracovní skupiny zpracují SWOT analýzu  

SWOT analýza je metoda, která umožňuje shrnout a stručně zaznamenat silné stránky, slabé stránky, 

příležitostí a hrozby v systému sociálních služeb na našem území – v oblasti cílové skupiny SENIOŘI 

- formulář na SWOT analýzu přiložen v příloze  

Termín: prosím o zaslání do 18. října 2019 

Zodpovědné osoby: členové pracovní skupiny  

 

7) Informace k dotačnímu řízení  
-  podávání žádostí – 14.10. - 31.10.2019 
- max. částka na dotační program pro sociální služby 22 mil. Kč 
- max. částka na dotační program podpora rodinných aktivit 500tis. Kč 
- veškeré formuláře – na www.znojmocity.cz pod odborem sociálním  
- konzultační hodiny  - 9.10.2019 - 9.00-11.00 – MěÚ Znojmo, zasedací místnost 625 

http://www.znojmocity.cz/
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8) Různé 

- Týden sociálních služeb  

- 7. – 13. října 2019 – prosíme o distribuci plakátů, zveřejnění na nástěnkách, webu, příp. 

obcích 

 

- spolupráce s představiteli obcí v rámci ORP  

- upozorňovat z pozice poskytovatelů sociálních služeb na nutnost spolufinancování 

sociálních služeb ze strany obcí, podávat informace o existenci sociálních služeb a jejich 

nabídce 

 

- Výzva MPSV – dotační výzva na pobytová zařízení pro lidi s poruchami autistického spektra  

- předány informace 11. září  - 13. října 2019 – příjem žádostí  

- https://www.mpsv.cz/cs/28899  

 

- Terapeutická komunita Salebra 

- již delší dobu působí na nové adrese - v Tavíkovicích – spadá pod ORP Moravský Krumlov-> 

jsou součástí KPSS M. Krumlov, o KPSS Znojmo neprojevují zájem 

 

- Domov pro matky a otce v tísni při OCHZ  

- PS „OOSV“ se neúčastní, protože jsou součástí pracovní skupiny DMR 

 

- MěÚ Znojmo  - odbor sociální  

- od září 2019 – projekt „Podpora a rozvoj profesionální realizace sociální práce v ORP 

Znojmo“ – klientům bude poskytováno také dluhové poradenství 

- projekt je na 2,5 roku   

 

- Práh jižní Morava, z.ú.  

- říjen/listopad 2019 – kulaté stoly v rámci mezirezortní spolupráce zaměřené na potřeby 

chráněného bydlení 

 

- Domov pro seniory Jevišovice, p.o. 

 - akce Unie pečujících  - říjen 2019 

 

- Bezbariérové prostředí 

 - Nipi s.r.o. – konzultace a poradenství v oblasti bezbariérovosti 

 

- Domácí hospicová péče 

 - Oblastní charita Znojmo – realizace ve Znojmě a obcích 

https://www.mpsv.cz/cs/28899
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 - kapacita  7 - 8  

- Kontaktní centrum ve Znojmě Společnosti Podané ruce  

- odchod vedoucí Zuzany Štvrtňové na RD -> nová vedoucí centra Bc. Kateřina Čermáková, 

DiS., kontakt: tel. 777 916 270, cermakova@podaneruce.cz  

- odchod dalšího člena týmu na RD -> výběrové řízení a nový pracovní tým 

 - řadovým členem PS se za centrum stane Kateřina Čermáková 

 

- detašované pracoviště Znojmo Terapeutického centra v Jihomoravském kraji Společnosti Podané 

ruce  

 - Mgr. Tatiana Lazarová – nový člen pracovní skupiny 

 

MěÚ Znojmo, odbor sociální 

 - Mgr. Edita Plavcová – kurátor pro dospělé, nahradí v PS paní Čopfovou 

 

Webové stránky 

 Úkol 2/2019: členové pracovní skupiny zkontrolují údaje na webu www.socialnisluzby-znojemsko.cz  

- kontrola adresy, kontaktů, popisu apod. 

Termín: do 31. října 2019 

Zodpovědné osoby: členové pracovní skupiny 

 

9) Závěr 
- rozloučení se členy pracovní skupiny a poděkování za účast 
- poděkování vedoucí PS za dosavadní aktivní činnost 
 
 
 
 
 
 
Ve Znojmě dne 25. 9. 2019 
 
                            Mgr. Lucie Hartová, DiS.  
                                                                                         koordinátorka KPSS 
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