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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a etnické 

menšiny“ 

 
Datum a čas: 04.04.2022 od 13:00 hod.  
Místo:   zasedací místnost č. 625 (6. NP), budova MÚ, náměstí Armády 1213/8, Znojmo  

   
Program jednání:        

1. Přivítání  

2. Dotace z rozpočtu města Znojma na rok 2022 + informace z JMK ohledně financování 

3. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2022 a Monitorovací zpráva SPRSS na období 
2020-2023 za rok 2021 

4. Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2022 a rok 2023 

5. Návrh rozvoje sociálních služeb pro rok 2023 

6. „Úhradová“ vyhláška 

7. Informace z JMK a MPSV ohledně Ukrajiny 

8. Den sociálních služeb 

9. Diskuse, příspěvky, dotazy 

10. Závěr 

 

1. Přivítání 

 
Koordinátorka se na úvod představila a přivítala všechny přítomné členy pracovní skupiny. Omluvila 
z účasti Mgr. Maara a sdělila, že přijde později.  
 
Koordinátorka poděkovala poskytovatelům sociálních služeb za spolupráci při tvorbě akčního plánu a 
monitorovací zprávy SPRSS a seznámila členy s informacemi uvedenými v následujících bodech programu: 
 

2. Dotace z rozpočtu města Znojma + informace z JMK ohledně financování 

Schválená finanční podpora města Znojma v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb 
v roce 2022“ (RM č. 144/2022, ZM č. 146/2022): 
 

Poskytovatel 
Schválená výše 

finanční podpory 
 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. 15 733 900 Kč  

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo 6 279 300 Kč  

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 43 500 Kč  
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Tyfloservis, o.p.s. 28 700 Kč  

TyfloCentrum Brno, o.p.s. 175 300 Kč  

Práh jižní Morava, z.ú. 659 900 Kč  

Slezská diakonie – DOREA 75 000 Kč  

Společnost Podané ruce o.p.s. 330 900 Kč  

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno 95 500 Kč  

SPONDEA, z.ú. 36 100 Kč  

Paspoint, z.ú. 318 200 Kč  

Celkem 23 776 300 Kč (2021: 21 544 600 Kč) 

 
Finanční podpora byla některým poskytovatelům již vyplacena. U některých smluv chyběla razítka či se 
řešila dodatečná změna čísla účtu – z těchto důvodů ještě nebyla finanční podpora vyplacena.  
 
Informace z JMK ohledně financování sociálních služeb 
 

 za měsíc březen obdrží JMK část dotace z MPSV ve výši 173 940 379 Kč 

 rozdělení dotace bude schvalovat Zastupitelstvo JMK na mimořádném zasedání, které se 
uskuteční 31.03.2022 

 v pátek 11.03.2022 byl schválen státní rozpočet - objem finančních prostředků pro sociální služby 
je pro rok 2022 stanoven v částce 20,387 mld. Kč (o 1,764 mld. Kč méně než loni; pro rok 2021 to 
bylo 22,151 mld. Kč) 

 pro JMK je alokována částka v objemu 1,778 mld. Kč (o 146 mil. Kč méně než loni; pro rok to bylo 
přes 1,924 mld. Kč) 

 dotační komise zasedne na začátku dubna 
 
 
Pravidla financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2023-2024 
 
Koordinátorka seznámila členy s plánovanými změnami v souvislosti s tvorbou Pravidel financování 
sociálních služeb v JMK pro léta 2023-2024 (dále jen „Pravidla“): 
 

a. Oddělení procesu spolufinancování příspěvkových organizací kraje 

- dle §105 již nebudou financovány příspěvkové organizace kraje  

b. Financování zdravotních služeb z dotace 

- zdravotní péče již nebude uznatelným nákladem ani v rámci spolufinancování dle §105 ZOS1) 

c. Úpravy evidence a výkaznictví 

- JMK plánuje zavést vykazování „nízkopříjmových uživatelů“ – do budoucna je plánován dotační 

titul na dofinancování nákladů s nedostatečnou úhradou nízkopříjmových uživatelů služeb 

d. Uznatelné a neuznatelné náklady 

- stravenky/FKSP a délka dovolené 5 týdnů - dál uznatelné pouze pro ty, kterým zákon tuto 

povinnost udává 

- úprava definice pro vyplácení mimořádných odměn 

- zakomponování obvyklé výše nájmu (podobně jako v programech ESF2) 

                                                           
1 ZOS - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
2 Evropský sociální fond 
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- dohadné položky nebudou podporovány 

- cestovní výdaje - upřesnění povinnosti prokázání vztahu k potřebnosti a efektivitě, včetně 

přednostního využití ve vztahu k přímé práci s klienty. Pravděpodobně nebudou uznatelné 

cestovní výdaje vzniklé v rámci účasti na vzdělávání, školení a konferencí THP3 

e. Další oblasti úprav 

• změna financování pečovatelské služby a osobní asistence dle hodin přímé práce 

• krizová lůžka (vyčlenění krizových lůžek, v kontextu obložnosti budou vedena jako 100% 

obložená; na podzim proběhne školení vybraných poskytovatelů k vedení krizových lůžek) 

• změna podílu spolufinancování kraje u celokrajských sociálních služeb raná péče a 

intervenční centrum  

f. Vytvoření kontrolního listu z nejčastějších chyb žadatelů o dotaci 

 – tzv. check-list bude sloužit pro kontrolu žadatele, zdali je žádost řádně připravena k podání; 

bude součástí výzvy 

g. Kontrolní list při podpisu smlouvy  

- shrnutí, co je další povinností příjemce v průběhu poskytování sociální služby v rámci krajské sítě 

sociálních služeb 

h. Zřízení poradního orgánu 

- bude posuzovat a rozhodovat o žádostech o finanční podporu 

 

Výše uvedené změny plánuje JMK zakomponovat do Pravidel. V květnu 2022 by měla být Pravidla 

předložena k veřejnému připomínkování. 

 
Koordinátorka nabídla prostor k otázkám ohledně bodu č. 2. Nikdo neměl doplňující otázku. 
 

3. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2022 a Monitorovací zpráva SPRSS 

na období 2020-2023 za rok 2021 

 
Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2022 
 
- schválen usnesením ZM4 č. 146/2022, bodem č. 6182 dne 14.02.2022 
- uložen na webu KPSS5 Znojemska 
 
Koordinátorka uvedla, že pro rok 2022 zůstává prioritou stabilizovat síť sociálních služeb v ORP Znojmo a 
podpořit sociální služby z hlediska financování dle Pravidel. 
 
Schválené navýšení úvazků pro rok 2022:  

Poskytovatel Druh sociální služby Schválený rozvoj 2022 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Odlehčovací služby +1 úv. PP 

                                                           
3 THP - technickohospodářští pracovníci 
4 ZM - zastupitelstvo města 
5 KPSS – komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 
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Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo Denní stacionář +1,36 úv. PP, kapacita +4 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo Pečovatelská služba +0,49 úv. PP 

Práh jižní Morava, z.ú. Sociální rehabilitace +2,3 úv. PP 

 
 
Koordinátorka dále uvedla, že na rok 2022 je (mimo jiné) plánováno: 

 další jednání ohledně zařazení rané péče pro děti s poruchou autistického spektra do sítě 
sociálních služeb Znojemska (Dotyk II, Paspoint) – OZP – Priorita 1 – Opatření 1.7. 

 realizace kroků ke vzniku nové sociální služby nízkoprahového denního centra pro osoby bez 
přístřeší – OOSV – Priorita 1 – Opatření A 1.1.  

 jednání ohledně vzniku a finanční podpory nové sociální služby terénní odlehčovací služby pro 
osoby s PAS6 

 

Monitorovací zpráva SPRSS na období 2020-2023 za rok 2021 

MZ bude 11.04.2022 projednána v ZM, poté bude vložena na web KPSS Znojemska do sekce „Dokumenty 
ke stažení“. 

Nejpodstatnější změnou je vznik nové služby na území Znojemska (chráněné bydlení od poskytovatele 
Práh jižní Morava, z. ú.) a její následné zařazení do sítě sociálních služeb Znojemska. 

Koordinátorka následně nechala kolovat akční plán i monitorovací zprávu a nabídla prostor k dotazům – 
nikdo neměl další otázky. 

 

4. Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2022 a rok 2023 
5. Návrh rozvoje sociálních služeb pro rok 2023 

 ZM svým usnesením č. 148/2021 ze dne 13.12.2021 schválilo aktualizaci sítě pro rok 2022 
(chráněné bydlení).  

 Pro rok 2022 je tedy v Síti sociálních služeb ORP Znojmo 42 sociálních služeb. 

 V dubnu se bude sestavovat Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2023 (dále jen „Síť“) - 
předpokládá se začlenění dalších/nových služeb do Sítě: nízkoprahové denní centrum pro osoby 
bez přístřeší, raná péče pro děti s PAS a terénní odlehčovací služby pro osoby s PAS; dále 
pravděpodobně dojde k transformaci sociálních služeb TyfloCentra, o.p.s. 

 Úkol: žádost o sdělení kapacit na rok 2023 – v souvislosti s tvorbou Sítě koordinátorka zašle 
poskytovatelům tabulky k doplnění kapacit a úvazků. Termín do: 14.04.2022 

 
Koordinátorka představila záměr vzniku nové sociální služby „terénní odlehčovací služby pro osoby s PAS“ 
od poskytovatele Paspoint, z.ú. a uvedla, že se zástupci poskytovatele Paspoint, z.ú. a Dotyk II proběhne 
v následujících 14 dnech jednání ohledně zařazení těchto služeb do Sítě. Dále proběhne jednání se 
zástupci TyfloCentra, o.p.s. ohledně transformace služeb, které jsou již v Síti. 
 
Mgr. Maar doplnil, že zástupci Paspointu, z. ú. na podzim představili odboru sociálnímu myšlenku vzniku 
odlehčovací služby pro osoby s PAS. Smyslem terénní služby je poskytovat péči v přirozeném prostředí 

                                                           
6 PAS – porucha autistického spektra 
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klientů s PAS. Nejprve by poskytovali tuto službu dosavadním klientům v ORP Znojmo, kde je již 
vybudována důvěra klienta/rodiny v konkrétního pracovníka. 
 
Zástupci poskytovatele Paspoint, z.ú. vedli jednání i na JMK a JMK vznik služby podpořil. Poskytování 
služby by mělo být zahájeno v roce 2023.  
 
Mgr. Maar uvedl, že město Znojmo by tuto sociální službu rádo zařadilo do Sítě. 
 
Rozvojové záměry pro rok 2023 
 
Město Znojmo odevzdalo na JMK 12 rozvojových záměrů pro rok 2023:  

 vznik 2 nových služeb – nízkoprahové denní centrum, terénní odlehčovací služby pro 
osoby s PAS 

 vstup do sítě – charitní poradna 

 navýšení úvazků dle SPRSS 2020-2023  
 
Základní síť sociálních služeb v JMK pro rok 2023 
 
Žádosti o vstup do sítě JMK se podávaly v období 11.02.2022 – 25.02.2022. 
 

 požadavky v rozvojových záměrech za jednotlivá ORP by navýšily nákladovost sítě o 160 mil. Kč 

 rozvojová strategie JMK pro rok 2023 se zaměřuje především na podporu terénních služeb, rané 
péče, SAS pro rodiny s dětmi a nízkoprahových zařízení 

 schválený rozvoj navýší nákladovost sítě o cca 99 mil. Kč 

 pro ORP Znojmo podpořen vznik sociální služby nízkoprahové denní centrum 

 chráněné bydlení ve Znojmě bude mít vlastní ID 

 schvalovací proces: 01.06.2022 - Rada JMK, 23.06.2022 – Zastupitelstvo JMK 
 
Mgr. Maar uvedl, že v současné době probíhá studie proveditelnosti výstavby nízkoprahového denního 
centra. V průběhu roku se uvidí, zda je reálné zahájit činnost nízkoprahového denního centra v lednu roku 
2023, neboť je v současné době velmi náročné sehnat projekční kancelář. 
 
Koordinátorka se zeptala, zda má někdo k tomuto tématu nějaké otázky. Mgr. Alice Svobodová se zeptala 
na cílovou skupinu plánované terénní odlehčovací služby. Mgr. Maar odpověděl, že prozatím nevíme, jak 
bude tato služba věkově omezena. 
 

6. „Úhradová“ vyhláška 
 
Koordinátorka informovala, že od 01.03.2022 je účinná novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Mění se maximální ceny úhrad: 

 strava: ze 170 na 205 Kč 

 ubytování: z 210 na 250 Kč (mimo ubytování pro rodiny s dětmi a terapeutické komunity) 

 základní sazba za hodinu spotřebované péče: ze 130 na 135 Kč 
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Dále koordinátorka informovala o sjednocení částky u příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti – již 

se nebude rozlišovat, zda žadatel žije v pobytové službě či ve svém přirozeném domácím prostředí. 

 

7. Informace z JMK a MPSV ohledně Ukrajiny 
 
Koordinátorka předala informace ohledně zaměstnávání a poskytování sociálních služeb cizincům 
s dočasnou ochranou dle Sbírky zákonů „Lex Ukrajina“: 
 

1. Sbírka zákonů „Lex Ukrajina“ 

Výňatek ze Sbírky zákonů č. 66 – Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního 
zabezpečení vojsk v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 
federace: 

Zaměstnávání v sociálních službách: 

 Po dobu prvních 6 měsíců ode dne udělení dočasné ochrany cizinec s dočasnou ochranou může 
za účelem výkonu činnosti podle § 116 odst. 1 zákona o sociálních službách doložit dosažené 
vzdělání a bezúhonnost čestným prohlášením.  

 Po uplynutí této doby je možné doložit dosažené vzdělání obdobné základnímu vzdělání podle 
školského zákona čestným prohlášením, jen nelze-li jej prokázat řádným způsobem, a zároveň s 
odůvodněním, proč nelze prokázat dosažené vzdělání řádným způsobem.  

 Po šesti měsících je povinnost doložit bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříků trestů za dobu 
pobytu na území České republiky na základě dočasné ochrany. 

 
Koordinátorka uvedla, že i pro cizince s dočasnou ochranou, který by žádal o pracovní pozici pracovníka 
v sociálních službách, platí podmínka absolvování kvalifikačního kurzu podle odst. 5, §116 ZOS, který je 
třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu do zaměstnání.  
 
Poskytování sociální služby: 

 Cizinci s dočasnou ochranou, který splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb 
stanovené zákonem o sociálních službách, se poskytují sociální služby.  

 Pokud je cizinec s dočasnou ochranou ve finanční situaci, která mu neumožňuje ani částečnou 
úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb, poskytují se mu sociální služby bez úhrady 
nákladů – v tomto případě bude službu hradit stát. 

 Příjmové, sociální a majetkové poměry doloží cizinec s dočasnou ochranou všemi dostupnými 
doklady nebo formou čestného prohlášení. 

Připravuje se dotační titul týkající se uprchlíků. 

Koordinátorka předala slovo Mgr. Maarovi.  

Mgr. Maar se zeptal, zda se na členy skupiny (poskytovatele sociálních služeb) již obrátil nějaký cizinec 
s dočasnou ochranou v souvislosti s žádostí o zaměstnání či s žádostí o poskytování sociální služby. 
Členové uvedli, že prozatím se na ně žádná osoba s tímto statusem neobrátila. 

Mgr. Alice Svobodová informovala, že Oblastní charita Znojmo zaměstnává Ukrajinku, která pomáhá 
uprchlíkům s vyřizováním administrativních záležitostí, doprovodů na úřady, k lékařům aj. 
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Mgr. Alice Svobodová dále informovala o materiální pomoci v hale na Dvořákově ulici. I zde je Ukrajinka, 
která na místě pomáhá uprchlíkům s překladem i výběrem oblečení. 

 

8. Den sociálních služeb 
 

Koordinátorka sdělila, že Den sociálních služeb je plánován na 14.09.2022 a předala slovo Mgr. Maarovi. 

Mgr. Maar informoval, že koncept by byl zachován – stánky, pódium, moderátor. Dotázal se členů, zda 
mají nějaké návrhy, jak tento den pojmout. V tuto chvíli se nikdo nevyjádřil. 

Koordinátorka sdělila, že v průběhu následujícího období bude svolána první schůzka k tomuto Dni, kde 
se program bude řešit již konkrétně.  

 

9. Diskuse, příspěvky, dotazy 

 

1. Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 

Koordinátorka sdělila, že se bude aktualizovat Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska a 
požádala členy o kontrolu údajů. 

Úkol: Žádáme o kontrolu a zaslání aktuálních informací a kontaktů na mail jitka.jurasova@muznojmo.cz 

Termín: do konce dubna  

 

2. Koordinátorka mezioborové spolupráce: 

 na odbor sociálních věcí JMK nastoupila v lednu 2022 Mgr. Pavla Kovářová (mobil: 606 754 275, 

mail: kovarova.pavla@jmk.cz) 

 bude se věnovat spolupráci mezi oblastí sociální, zdravotní a školskou  

 hlavní témata v současné době: 

 pokračování aktivit v rámci reformy péče o duševní zdraví  

 podpora paliativní péče v JMK (vznik pracovní skupiny pro paliativní péči; dotační titul na 
podporu paliativní péče v sociálních službách – cílem dotačního titulu je především 
podpora odborného vzdělání pracovníků pobytových služeb a zahájení vytváření 
spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami:  

 
Dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje - „Podpora paliativní péče v sociálních službách“ 

pro rok 2022 (kr-jihomoravsky.cz) 

3. Doplňující informace ohledně Ukrajiny 

Mgr Maar předal následující informace: 

 Podle posledních informací z ÚP (k datu 29.04.2022) zažádalo na Znojemsku o humanitární dávku 

přes 1 000 osob z Ukrajiny (ne všichni o tuto dávku žádají; dle odhadu krizového štábu je na území 

ORP Znojmo cca 1 500 uprchlíků z Ukrajiny). 

mailto:jitka.jurasova@muznojmo.cz
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/18270-506-%e2%80%9ePodpora+paliativni+pece+v+socialnich+sluzbach%e2%80%9c+pro+rok+2022.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/18270-506-%e2%80%9ePodpora+paliativni+pece+v+socialnich+sluzbach%e2%80%9c+pro+rok+2022.aspx
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 Zákonným zástupcem dítěte dle ukrajinského práva je i zletilý sourozenec či prarodič. V případě, 

že je dítě bez doprovodu, je důležité informovat OSPOD. 

 Poděkoval dobrovolnickému centru ADRA za práci, kterou vykonávají v Dukle.  

 Uprchlíci mají dopravné zdarma a měli by být evidováni v systému KACPU.  

 Pro rodiny, které ubytují uprchlíky, byla schválena solidární dávka 3 000 Kč/měsíčně na jednoho 

uprchlíka, max. však 12 000 Kč/měsíčně na rodinu. Žádat půjde i zpětně za březen.  

 Adaptační skupiny:  

- město zřídilo adaptační skupiny pro ukrajinské děti (školní budova na ulici Slovenská) 

- podmínkou je bezinfekčnost dle platné české legislativy 

- informace o webu: www.lekariproukrajinu.cz  

Koordinátorka doplnila, že poskytovatel Práh jižní Morava, z.ú. nabízí psychosociální pomoc uprchlíkům 

z Ukrajiny.  

P. Jonášová, Dis., Dis. informovala, že nemají nyní příliš možností doporučovat klientům azylového domu 

navazující bydlení, neboť ubytovny jsou plně obsazené uprchlíky z Ukrajiny.  

Mgr. Alice Svobodová informovala: 

 pro „materiální balíčky“ dochází stále více občanů (důvodem je i zdražování) 

 výdej polévek byl pozastaven 

 23.04.2022 proběhne „potravinová sbírka“ 

Mgr. Maar se zeptal, zda byl pozastaven i projekt „Stravenka“. Projekt byl pozastaven. Mgr. Maar doplnil, 

že není vhodné, aby veškerá činnost sociálních služeb byla nyní zaměřena na uprchlíky z Ukrajiny. Apeloval 

na to, aby poskytovatelé sociálních služeb nezapomínali na české občany, kteří sociální pomoc také stále 

potřebují. 

4. Audit „familyfriendlycommunity“ (dále jen „FFC“) 

Mgr. Maar představil audit FFC: 

 Jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima v naší obci, klima, které je přátelské rodině, které 

podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Hlavním cílem je motivace občanů, 

aby měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících možností. Každý bude mít 

možnost se zapojit se svými náměty a nápady. Proto chceme oslovit všechny občany od nejmladší 

po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete. 

 Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného anglického 

názvu je audit obec přátelská rodině, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. 

Licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka licence Jihomoravský kraj, zapojilo se již dvacet 

osm obcí měst a městských částí Brna. Hlavní výhodou auditu je možnost používat odzkoušené a 

zavedené know-how. Více informací naleznete na www.affc.cz. 

 Na MěÚ Znojmo proběhla dne 04.04.2022 informační schůzka s krajskou poradkyní paní Bc. 

Žižkovskou a některými zástupci vedení města, kde jsme byli seznámeni se základními 

informacemi o průběhu auditu a vytvořili jsme hrubý nástin harmonogramu.  

Během následujících dvou měsíců: 

https://www.znojmocity.cz/adaptacni-skupiny-pro-ukrajinske-deti-se-pripravuji-na-spusteni/d-82480
http://www.lekariproukrajinu.cz/
http://www.affc.cz/
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 Obec seznámí své občany (např. prostřednictvím rozhlasu, letáků, zpravodaje) se zahájením 
auditu FFC. 

 Bude třeba sestavit pracovní skupinu (max. 15 členů) a informovat veřejnost o všech 

podrobnostech auditu, zapojení subjektů i osob, které se budou chtít podílet. 

 Pracovní skupina na prvním tzv. hodnotícím workshopu analyzuje současný stav pro-rodinných 
aktivit v obci. 

 Pracovní skupina na druhém tzv. plánovacím workshopu vytvoří návrh nových pro-rodinných 
aktivit a opatření (v ideálním případě využije náměty od občanů). 

 Rada nebo zastupitelstvo obce z návrhů vybere a schválí ta opatření, která budou během 
následujících tří let realizována. 

5. Transformace - Emin zámek, p.o. 

Bc. Letocha informoval, že transformaci zkomplikoval nárůst cen nemovitostí. Celý proces je příliš náročný. 
Aby bylo možné čerpat část finančních prostředků z IROP, měla by být transformace hotova nejpozději do 
roku 2027. 
 

6. Doplnění - akce pro veřejnost – „Můj soused má psychické problémy. No a co?“ 

K zápisu připojujeme informaci ohledně akce pro veřejnost od poskytovatele Práh jižní Morava, z.ú., která 
byla obdržena po setkání skupiny: 

https://www.facebook.com/events/335274471777191/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3

A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%2

2%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_

upcoming_events_card%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%

22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]

%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D 

 10. Závěr 
 

Koordinátorka informovala, že termín dalšího setkání skupiny je předběžně plánován na měsíc červen. 
Společně s Mgr. Maarem poděkovali všem za účast, za sdílení informací a popřáli členům pěkný zbytek 
dne. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Podmínky pro výkon regulovaného povolání pracovník v sociálních službách – pravidla pro osoby 
v režimu dočasné ochrany (viz další strana zápisu) 

 

Zápis zpracovala: Ing. Jitka Jurášová, koordinátorka KPSS Znojemska 

https://www.facebook.com/events/335274471777191/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_upcoming_events_card%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/335274471777191/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_upcoming_events_card%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/335274471777191/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_upcoming_events_card%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/335274471777191/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_upcoming_events_card%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/335274471777191/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_upcoming_events_card%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
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