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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Děti, mládež, rodina“ 

 
Datum a čas: 06.09.2022, od 13:30 hod.  
Místo:   zasedací místnost č. 625 (6. NP), budova MÚ, náměstí Armády 1213/8, Znojmo  

   
Program jednání:        

1. Přivítání  

2. Den sociálních služeb 2022 

3. Týden sociálních služeb 2022 

4. Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2023 

5. Financování 2023 + dotační programy 

6. Analytický podklad v oblasti sociálních služeb 

7. Informace z JMK, MPSV a města Znojma ohledně finanční pomoci pro rodiny 

8. Různé - diskuze, příspěvky, dotazy 

9. Závěr 

 

1. Přivítání 
 
Vedoucí skupiny Mgr. Svobodová přivítala všechny přítomné a sdělila, že odchází na mateřskou 
dovolenou. Koordinátorka také přivítala všechny přítomné členy pracovní skupiny a omluvila Mgr. Maara 
z dnešního setkání.  
 
 

2. Den sociálních služeb 2022 

 
Koordinátorka pozvala všechny přítomné. 

 

Shrnutí zásadních informací: 

 

Termín:  14.09.2022 

Čas:  10:00 (oficiální zahájení) – 17:00 (oficiální ukončení) 

 

- v průběhu dne budou probíhat soutěže o ceny (menší soutěže + hlavní soutěž) 

- smyslem akce je informovat veřejnost o sociálních službách na Znojemsku, a zároveň podpořit 
poskytovatele a klienty služeb 



MĚSTO ZNOJMO 
Městský úřad Znojmo 
odbor sociální 

 

 

 

3. Týden sociálních služeb 2022 
 

Termín:  03.10. – 09.10.2022 
 
V průběhu 14 dní bude k dispozici plakát a program celého týdne. 

 

4. Síť sociálních služeb 2023 

- V červenci proběhla aktualizace krajské sítě, 

- na podzim proběhne aktualizace znojemské sítě (bude vyřazena terénní odlehčovací služba pro osoby 
s poruchou autistického spektra z důvodu informace od poskytovatele, že vznik a zahájení služby se 
odkládá na rok 2024), 

- nově zařazená sociální služba rané péče poskytovatele Paspoint, z. ú. a DOTYK II, z. ú. v síti zůstává. 

 
 

5. Financování 2023 + dotační programy 

 
Spolufinancování: 

- 05. 09. 2022 – jednání zastupitelstva – bude se projednávat spoluúčast financování sociálních služeb na 
Znojemsku, 

- návrh na spolufinancování pro rok 2023 dle pravidel a kritérií financování vydaných JMK je ve výši cca 29 
mil. Kč, což je zhruba o 5 mil. Kč více než v loňském roce, 

- pokud bude spolufinancování schváleno, obdrží poskytovatele informaci o maximální možné finanční 
podpoře města Znojma pro rok 2023, 

Koordinátorka upozornila na výpočet finanční podpory a možného rozdílu v maximální nákladovosti 
v porovnání s údaji JMK: případný rozdíl je způsoben tím, že JMK pro tento rok počítal maximální 
nákladovost dle reálných úvazků NP, kdežto město Znojmo počítá maximální nákladovost dle maximálně 
možných povolených úvazků NP. Poskytovatel si však požádá finanční podporu ve výši, která odpovídá 
jeho reálným úvazkům NP, pokud jsou reálné úvazky NP nižší než maximální povolené úvazky NP. 

Koordinátorka se dotázala, zda má někdo ke spolufinancování nějaký dotaz.  

 

Dotační programy: 

- RM svým usnesením č. 175/2022 ze dne 29.08.2022 schválila dotační program „Podpora sociálních 
služeb pro rok 2023“ a „Podpora rodinných aktivit v roce 2023“, 

- termín sběru žádostí: 10.10.2022 – 31.10.2022, 

- konzultační hodiny k dotačním programům:  

- 05.10.2022, 9:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00 

- zasedací místnost č. 625 (6. NP), budova MÚ, náměstí Armády 1213/8, Znojmo  
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- u obou dotačních programů došlo k navýšení financí (v rámci pravidel nebo z důvodu potřeby podpory 
rodin). 

 

6. Analytický podklad v oblasti sociálních služeb Znojemska 
 
Analýza se finalizuje. Pokud budou výstupy veřejné, budou prezentovány na dalším setkání skupiny. 
 

7. Informace z JMK, MPSV a města Znojma ohledně finanční pomoci pro rodiny 

 
1. Balíček první pomoci – Znojmo 

- město Znojmo schválilo balíček první pomoci 

- brožura s informacemi byla rozdávána obyvatelům do schránek 

- součástí balíčku jsou například slevové úlevy na: obědy v jídelnách pro děti (zdarma), kroužky pro děti, 
školkovné, poplatky za odpady (pro seniory a novorozence) aj. 

- odkaz na brožuru na webu:  

https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=84165&fbclid=IwAR2L22Bm

3GcKgUe1gWD_EbVlBdbkfN1Evm1KF5P3GGve1PF-danRuq0nsGA 

 

3. Jednorázový příspěvek na dítě – MPSV 

- určen všem rodinám, jejichž hrubý příjem nepřesáhl minulý rok hranici 1 mil. Kč 

- žádat mohou rodiče, adoptivní rodiče i pěstouni 

- žádost online na https://jenda.mpsv.cz/ nebo na CzechPointech (pokud pobíráte příspěvek na dítě, 
obdržíte jednorázový příspěvek automaticky) 

- vyplácení na přelomu srpna a září 

Více informací na: https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite 

 
 

8. Různé - diskuze, příspěvky, dotazy, kolečko 
 
1. Propagace služeb na FB stránce KPSS 

- v průběhu prázdnin na FB probíhal letní online magazín 

- na podzim je záměr na letní magazín navázat a prezentovat jednotlivé poskytovatele či jednotlivé služby 

- koordinátorka se zeptala, zda služby souhlasí s jejich propagací na FB stránce KPSS 

Úkol: Žádáme o zaslání 1-2 fotografií za každou sociální službu, které budeme moci použít v příspěvcích 
na FB včetně kontaktu, na koho se lidé mohou obrátit (pokud je kontakt stejný jako v adresáři, není nutno 
jej zasílat). 

Termín: do konce září 

https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=84165&fbclid=IwAR2L22Bm3GcKgUe1gWD_EbVlBdbkfN1Evm1KF5P3GGve1PF-danRuq0nsGA
https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=84165&fbclid=IwAR2L22Bm3GcKgUe1gWD_EbVlBdbkfN1Evm1KF5P3GGve1PF-danRuq0nsGA
https://jenda.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite
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2. 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. 

           Pokud kontakty zůstávají stejné, prosíme o informaci, že se v adresáři nic nemění. 

Termín: do konce září  

 

3. Nová vedoucí pracovní skupiny 
 
Koordinátorka poděkovala a rozloučila se s dosavadní vedoucí skupiny Mgr. Alicí Svobodovou a otevřela 
diskuzi k volbě nové vedoucí skupiny. K roli vedoucí skupiny se nikdo nepřihlásil. Koordinátorka vyzvala 
členy, aby si danou záležitost promysleli a v případě zájmu o tuto roli se jí ozvali mailem do konce září. 
Upozornila, že pokud nebude mít nikdo o roli zájem, budeme muset přistoupit k hlasování. 
 

4. „Kolečko“ – sdílení informací   

 P. Meiringerová (ADRA) – pokračují v programech pro děti, málo dobrovolníků - odchází na VŠ,  

Koordinátorka se dotázala, jak vypadá situace v Dukle. P. Meiringerová sdělila, že centrum v Dukle 
bude fungovat do konce měsíce října 2022. Vyslovila velké poděkování paní ředitelce Hubatkové 
ze ZŠ Jos. Mareše, protože pomohla zapojit mnoho dětí do vzdělávání. 

 Bc. Horká, DiS. (Práh jižní Morava) - snížili věkovou hranici cílové skupiny, spolupráce s RSA. 

 Spondea – chtějí se zapojit do tvorby střednědobého plánu, žádají o spolupráci s poradnou OCHZ. 
Program pracující s původci násilí - rozšiřuje se tým kolegů, kteří s tímto tématem pracují; tématy 
je vztek, vztek ve vztazích apod. Ve stánku na DSS budou poskytovat informace. Informovali o 
kurzu „Dítě v centru zájmu“: 

https://www.spondea.cz/detail/cz/metodicky-kurz-dite-v-centru-zajmu 

 Mgr. Charvátová (CSS) – na službu se obrací lidé s osobními i partnerskými problémy. Zájem o 
službu poslední dobou narůstá.  

 Mgr. Kubalíková – mediace, rodinné terapie, je v psychoterapeutickém výcviku, do budoucna 
bude rozšiřovat služby: http://www.adelakubalikova.cz/ 

 PhDr. Gambasová (PPP) – pokračují ve spolupráci se všemi zařízeními (nejen sociálními službami), 
předávají kontakty i tipy rodičům, kolegům atd. Ne vždy klienti využívají služby, které jim PPP 
nabízí. Mgr. Balíková jako klinický dětský psycholog má do konce roku stop stav.  

 Mgr. Růžičková (OCHZ) – informace o projektu na doučování dětí, narůstají počty dětí, které 
potřebují individuální přístup. Chválí spolupráci s městem v rámci projektu na vzdělávání. 
Podstatou není pouze doučování, ale upevňování sociálních vazeb v rodinách; učí děti, jak správně 
využít svého vzdělání. Často jsou svědky toho, jak jsou děti šťastnější. Služba funguje především 
v odpoledních hodinách.  

 P. Adamová (OCHZ) – pomáhají klientům s dluhy, doučováním, vařením, domácími pracemi aj. – 
se vším, co potřebují pořešit, aby mohli postoupit zpět do normálního života.  

mailto:jitka.jurasova@muznojmo.cz
https://www.spondea.cz/detail/cz/metodicky-kurz-dite-v-centru-zajmu
http://www.adelakubalikova.cz/
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  Mgr. Svobodová (OCHZ) – narůstá problém u klientů s nárustem cen energií, dlouhotrvající 
problém s hledáním bydlení pro klienty. Odkazuje na Lucii Tomáškovou, která nově ve Znojmě 
poskytuje terapie a supervizi. 

 Mgr. Ondrová (OCHZ) – nejvíce řeší prevenci v oblasti školní docházky, studenti středních škol 
často nedokončí školu. Chtějí se zaměřit na jejich motivaci. Spolupracují se ZŠ Václavské nám., 
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. Problém spatřují v experimentování dětí s drogami (pervitin), 
léky v kombinaci s alkoholem a energetickými drinky. Míru užívání považuje za nadměrnou a 
znepokojující.  

 Byl vznesen dotaz na zařazování ukrajinských dětí do ročníků, na asistenci ve školách a podporu 
českého jazyka. Na toto téma proběhla velká diskuze. PhDr. Gambasová nabízí možnost ji 
kontaktovat v případě dotazů. Dále PhDr. Gambasová v rámci dané problematiky doporučuje tyto 
odkazy:  

 www.msmt.cz 

www.nidv.cz 

www.npi.cz 

www.cizinci.jmk.cz 

www.edu.cz 

 

9. Závěr 
 

Termín dalších skupin: 

Koordinátorka informovala, že termín dalšího setkání skupiny je předběžně plánován na prosinec. 
Poděkovala všem za účast, za sdílení informací a popřála členům pěkný zbytek dne. 

 

Zápis zpracovala: Ing. Jitka Jurášová, koordinátorka KPSS Znojemska 

http://www.msmt.cz/
http://www.nidv.cz/
http://www.npi.cz/
http://www.cizinci.jmk.cz/
http://www.edu.cz/

