Město Znojmo
odbor sociální, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zápis ze setkání pracovní skupiny
„Děti, mládež, rodina“
Datum a hodina:

pondělí 9. 12. 2019, od 13:00 hod.

Místo:

Dolní Česká 1, zasedací místnost Oblastní charity Znojmo (1. poschodí)

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Přivítání
Volba nového vedoucího pracovní skupiny
Informace z JMK
Příprava navazujícího plánu sociálních služeb
Projednání připravených priorit
Různé
Závěr

1) Přivítání
Přivítání všech přítomných a zahájení setkání.
Diskuze nad vedoucím pracovní skupiny. Vedoucí pracovní skupiny byla zvolena Mgr. Alice
Svobodová

2) Informace z JMK
- STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JMK NA OBDOBÍ 2020 - 2023
- probíhá příprava krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2021 – 2023
- JMK bude vycházet z potřeb jednotlivých okresů – stanovovat priority za jednotlivé okresy
- JMK stanoví strategii rozvoje v jednotlivých okresech-> povolí rozvoj úvazků dle potřeb
konkrétního okresu – úvazky/kapacity by se tedy neměly navyšovat plošně, ale s ohledem na
dané území
- ze strany ORP Znojmo a ORP Moravský Krumlov byly JMK předány priority rozvoje v sociální
oblasti a počty úvazků o které se budou v letech 2021 – 2023 sociální služby na okrese
Znojmo / v ORP Znojmo působící, rozšiřovat
- rozvojové záměry byly zaslány od organizací působící v ORP Znojmo a spolufinancované
z rozpočtu města Znojma
- byly postoupeny požadavky a záměry na zřizování nových sociálních služeb potřebných na
našem území vycházející ze stanovených priorit pro nový komunitní plán ORP Znojmo
- na základě výše uvedeného postupu byla změněna strategie zpracování komunitního plánu
pro ORP Znojmo a období, pro které je plán zpracováván bude korespondovat s obdobím
JMK - komunitní plán pro ORP Znojmo bude vytvořen na období 2020 – 2023.
- PRIORITY JMK :
- budou dále vyjednávány
- JMK nemá v prioritách podporu odborného sociálního poradenství – usilováno bude o
transformaci stávajících služeb odborného poradenství
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- předpokládá se zařazení priority zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez
přístřeší
- podpora služeb pro osoby s duševním onemocněním a s poruchou autistického spektra –
terénní, ambulantní služby - sociální rehabilitace, chráněné bydlení
- podpora terénních služeb – pečovatelská služba, osobní asistence
- podpora rozvoje odlehčovací služby
- PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ JMK
- budou změněny v některých částech
- některé normativy mírně vzrostou
- spoluúčast obcí se možná sníží – řádově o 1-2%
- prosinec (18. 12. 2019) setkání s PSS na JMK k novým pravidlům
3) Příprava navazujícího plánu sociálních služeb pro ORP Znojmo
- komunitní plán sociálních služeb pro ORP Znojmo na období 2020 – 2023 – návaznost na
období JMK
- podklady předané JMK korespondují s chystaným komunitní plánem pro ORP Znojmo
- informace ze strany poskytovatelů sociálních služeb týkající se výhledu rozvoje do roku
2023 budou do plánu také zapracovány
- priority – opatření jsou doplněny a položku rok 2023 – zde doplněn plánovaný stav v roce
2023
-> Úkol 3/2019: členové pracovní skupiny zkontrolují údaje ve zpracovaných prioritách a
opatřeních a případně doplní údaje za rok 2023 (průřezové priority, priority za cílovou
skupinu DMR)
Termín: do 12. prosince 2019
Zodpovědné osoby: členové pracovní skupiny / realizátoři opatření
- VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVACÍ ŘÍZENÍ
- připomínkovány budou priority průřezové a priority za jednotlivé sílové skupiny
- pravděpodobný termín připomínkovacího řízení 19. 12. 2019 – 6. 1. 2020
- zveřejněno bude ve Znojemských listech, na webových stránkách
- vypořádání zaslaných připomínek proběhne v organizační skupině - leden 2020
- KOMPLETACE KOMUNITNÍHO PLÁNU
- po vypořádání připomínek proběhne kompletace komunitního plánu včetně strategické a
analytické části
- podklad připraven na jednání Rady města Znojma dne 10. 2. 2020 a následně bude
předložen Zastupitelstvu města Znojma dne 24. 2. 2020
- PŘEDSTAVENÍ PRIORIT PŘEDSTAVITELŮM MĚSTA ZNOJMA
- vedoucí pracovních skupin představí priority a opatření představitelům města Znojma
- termín bude stanoven
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4) Projednání připravených priorit
- PRŮŘEZOVÉ PRIORITY:
- bude sloučena priorita C opatření C.1.a pod prioritu A opatření A.2.1
- opatření C.1.b bude sloučena s prioritou 2 opatření 2.2 u cílové skupiny OOSV
- u poradenských služeb doplnit počty zájemců o službu a počty odmítnutých /
neuspokojených osob
- priorita B. – opatření B.1 – Podpora domácích / neformálních pečovatelů
- organizace Práh jižní Morava, z.ú. se ujme vedení opatření – navázání kontaktu
s dalšími organizacemi a uskutečnění kulatých stolů, setkávání pečujících osob apod.
- případné oslovení další organizace – Unie pečujících, která v rámci projektu nabízí
školení sociálním pracovníkům
- PRIORITY PS „DMR“
- priority za cílovou skupinu DMR byly schváleny v předloženém znění
5) Vyhodnocení úkolů z PS konané dne 25. 9. 2019
 Úkol 1/2019: členové pracovní skupiny zpracují SWOT analýzu

- členové PS zaslali podklady pro SWOT analýzu – výsledná SWOT analýza bude součástí
Komunitního plánu za ORP Znojmo
- SWOT analýza – viz. příloha
 Úkol 2/2019: členové pracovní skupiny zkontrolují údaje na webu www.socialnisluzbyznojemsko.cz

- podklady pro aktualizaci kontaktů za PS DMR byly zaslány od:
- Pedagogicko - psychologická poradna
6) Různé
SWOT ANALÝZA ZA CÍLOVOU SKUPINU DMR
- byla projednána zpracovaná SWOT analýza
- SLABÉ STRÁNKY
- právní poradenství nechybí – jedná se o nedostatečnou kapacitu – nyní je poskytováno
pouze v úvazku 0,1
- chybí preventivní soc. služba pro děti do 15 let – tato služba je poskytována
prostřednictvím Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež klub Coolna a to dětem již od
11ti let
- terénní sociální práce s mládeží je nedostatečná – nedostatečná je především z důvodu
malé personální kapacity a zejména na obcích v ORP Znojmo
- chybějící terénní preventivní práce s mládeží na obcích - zejména Hrušovansko, Vranovsko,
Višňové – obce zde nemají zájem řešit tuto oblast
- odstraněno bude: slabá pozitivní spolupráce škol, nezralý management a leadership,
nestabilita rodin
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- následující dva body jsou předány do Rodinné politiky města Znojma k dalšímu řešení a to
z důvodu, že se netýká výslovně sociálních služeb
- volná místa v MŠ, ZŠ – organizace se setkávají, že v průběhu roku nechtějí ředitelé
škol přijmout žáky do spádové školy, případně jiné v rámci města Znojma – děti pak
musejí dojíždět do vzdálených obcí
- špatná dostupnost služeb ze Znojma pro pěší – zejména směrem na Hradiště a do
příměstských částí města Znojma – silnice nejsou osvětlené, nejsou chodníky – rodiče,
děti, pod. zde nemají bezpečný pohyb
- SPOLUFINANCOVÁNÍ OBCÍ V ORP ZNOJMO
- dne 6. 11. 2019 odeslány od starosty města Znojma představitelům obcí dopisy s žádostí o
projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2020 na terénní
sociální služby
- částka pro obce činí 2 712 756,- Kč
- některé z obcí požadují informace o počtech klientů z obcí ve službách – informace budou
předány
- Obce v ORP Znojmo se vyjadřovaly k potřebám v sociální oblasti v jejich obci – odpověď
zaslalo 26 obcí – bude zapracováno do komunitního plánu ORP Znojmo
- DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MĚSTA ZNOJMA
- sběr žádostí ukončen dne 31. 10. 2019
- dotační program „Podpora sociálních služeb v roce 2020“ – 9 podaných žádostí
- individuální dotace – 5 žadatelů
- žádosti prošly formální kontrolou, nyní budou předány auditorkám
- leden – projednání v komisi sociální a následně bude předáno RM a ZM (24. 2. 2020)
RODINNÁ POLITIKA MĚSTA ZNOJMA
- předány byly informace z RPMZ
- podpora dobrovolnictví ze strany JMK
- JMK příprava nového strategického rozvoje rodinné a seniorské politiky – na 10 let
- město Znojmo - příprava nové „Koncepce“ do roku 2023
- dotační řízení – vyčleněno 500.000,- na projekty realizované v oblasti RPMZ ve městě
Znojmě
- Týden manželství – zaslat nápady, podněty na aktivity v rámci tohoto týdne na e-mail:
dita.cetlova@muznojmo.cz
DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
- Rodinné centrum Maceška – vystoupení na podiu
- Miniklub Znojmo – vystoupí na podiu
- Znojemské grácie – vystoupí na podiu
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7) Závěr
- rozloučení se členy pracovní skupiny a poděkování za účast

Ve Znojmě dne 9. 12. 2019
Mgr. Lucie Hartová, DiS.
koordinátorka KPSS
Příloha č. 1 – SWOT analýza PS „DMR“
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

- spolupráce obcemi, krajem
- pestrost organizací/subjektů – sociální služby, školství,
volnočasové organizace atd.
- rozdělení a vymezení PS DMR a RPMZ včetně
koordinátorek
- dosavadní podpora dobrovolnictví a nízkoprahového
zařízení
- existence a kvalitní poskytování sociální ch služeb pro
cílovou skupinu
- vzájemná spolupráce mezi sociálními službami a
dalšími organizacemi
- terénní sociální práce ve vytipovaných lokalitách
- dostatek volnočasových aktivit ve Znojmě a při
některých ZŠ na vesnici
- odhodlání lidí zabývajících se touto cílovou skup.
- zájem členů PS a ochota pracovat v dané oblasti
- znalost terénu města i regionu
- dobré vztahy a tím i komunikace mezi PSS
- pravidelná společná jednání PSS a to i nových (KPSS,
RPMZ, komise prev. krim.)
- zvýšila se trochu spolupráce škol
- podpora rodin jako celku z hlediska RPMZ
- silnou stránku tvoří rodina sama o sobě – zakládání
nových „zdravých rodin“ se zájmem žít plnohodnotný
život

- omezený počet spojů MHD zejména o víkendech
- právní poradenství, dluhové pro rodiče v tíživé sociální
situaci nebo řešící rozpad rodiny – nedostatečná
kapacita
- terénní sociální práce s mládeží je z důvodu personální
kapacity nedostatečná
- nedostupnost služeb uživatelům ze vzdálenějších částí
regionu
- nepokryté obce službami, nezájem obcí
- problém dostat se ke klientům (k dětem)
- omezené finanční prostředky
- postupný úbytek či omezování služeb (Trialog, Střed)
díky omezení financování
- nedostatečná podpora služeb (ze strany JMK, státu)
potřebných pro děti, mládež a rodiny
- chybí preventivní sociální služba na obcích –
Vranovsko, Hrušovansko, Višňové

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
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- spolupráce/provázanost zejména s PS OZP
- vzájemná spolupráce s RPMZ s respektem na odlišné
cílové skupiny apod.- koncepce RPMZ
- opora/podpora v organizační skupině KPSS
- zkušenosti z jiných měst, obcí
- různorodost dotačních řízení – např. MPSV, MŠMT,
MMR, obce, kraje
- prezentace služby, spolupráce s obcemi
- využití potenciálu multidisciplinárního týmu při MÚ
- práce s celými rodinami – koncepčně nejen s dětmi
- rozvoj a zlepšení spolupráce škol a sociálních sl.
- zavádění nových programů v dalších vyloučených
lokalitách ve Znojmě, rozšíření služeb do obcí ORP
- motivace rodičů pro spolupráci, pro práci na sobě, pro
zlepšování svých dovedností
- propojenost spolupráce participujících subjektů na
problému klienta
- limity rodičů (intelekt, dovednosti) – cílená a
konkretizovaná pomoc, směřování k harm reduction
- zvýšení podpory terénní práce
- podpora prorodinných aktivit v rámci RPMZ – zájem
MěÚ na rozvoji rodinného života

- do budoucna nezájem organizací/subjektů
- úplné zrušení PS DMR bez alternativy
- nezájem/nepodpora v organizační skupině KPSS, v RM
a ZM
- nedostatek financí na provoz sociálních služeb
- prohlubování soc. rozdílů ve společnosti
- děti nemají dostatek informací o službách a o tom na
koho se v případě problému obrátit
- nedůvěra v instituce
- demotivace rodičů a absence motivačních podnětů
- z venku i formou direktivního vedení, nastavení hranic
- vyhoření lidí, kteří se již touto problematikou zabývají
- nezájem obcí ORP, pasivní spolupráce obcí
- nepodchycení vzdálenějších částí regionu může vést k
rozšíření problémů a rizikových jevů v těchto oblastech
- nedostatečné možnosti pro neorganizované vyžití
věkové skupiny 12–17 let může vést k její větší
problematičnosti z hlediska projevů
- zvyšující se výskyt patologických jevů mezi dětmi a
mládeží (drogy, alkohol, sexuální život před 15. rokem,
záškoláctví apod.)

