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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 

 
Datum a čas: 12.12.2022, od 13:30 hod.  
Místo:   zasedací místnost č. 625 (6. NP), budova MÚ, náměstí Armády 1213/8, Znojmo  

   
Program jednání:        

1. Přivítání  

2. Vedoucí skupiny 

3. Akční plán 2023 

4. Financování 2023 

5. „Úhradová“ vyhláška  

6. Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska + web KPSS 

7. Statistika ze Dne sociálních služeb  

8. Zhodnocení roku 2022 

9. Závěr 

 

1. Přivítání 
 
Koordinátorka přivítala všechny přítomné členy pracovní skupiny a omluvila z účasti Mgr. Maara, který je 
v pracovní neschopnosti. Na úvod koordinátorka všem členům vyjádřila poděkování za práci, kterou 
odvádí, i za spolupráci v roce 2022. 
 

2. Vedoucí skupiny 
 
Koordinátorka sdělila, že od posledního setkání pracovní skupiny se neozval žádný člen, který by se chtěl 
stát novým vedoucím této pracovní skupiny. Požádala členy pracovní skupiny o opětovné zvážení s tím, že 
na následující pracovní skupině v roce 2023 bude tato záležitost rozřešena.  
 

3. Akční plán 2023 
 
Koordinátorka poděkovala všem přítomným za spolupráci při tvorbě akčního plánu. Sdělila, že akční plán 
je vytvořen a v lednu bude předložen ke schválení do RM a ZM. Následně bude zveřejněn na webových 
stránkách KPSS a bude rozeslán členům skupiny. 
V rámci priority 1 DMR – Priorita 1 – Podpora rodinné a seniorské politiky města Znojma byla nově 
zakomponována podpora pilotního projektu na podporu dětí s psychickými a duševními obtížemi  
od organizace Práh jižní Morava, z. ú.  
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Poskytovatel Práh jižní Morava, z.ú. plánuje od roku 2023 zahájit pilotní projekt na podporu dětí s 
psychickými a duševními obtížemi. Bude vytvořen speciální tým (psychiatrická sestra, pedagog, sociální 
pracovník), který bude poskytovat podporu dětem od tří let, které potřebují podporu a pomoc v rámci 
duševního zdraví. Poskytovatel tímto projektem reaguje na zvýšenou poptávku po dětských psycholozích 
a psychiatrech, kterých je na trhu nedostatek, a jejichž potřebnost vychází opakovaně i z jednání 
pracovních skupin KPSS.  
 

4. Financování 

ORP Znojmo: 

V termínu od 10. 10. do 31. 10. 2022 probíhal sběr žádostí v rámci dotačního programu „Podpora 
sociálních služeb v roce 2023“. Odbor sociální obdržel 12 žádostí v celkové výši 26 841 500 Kč. Rozdělení 
finančních prostředků včetně návrhu veřejnoprávních smluv bude předloženo v měsíci lednu k doporučení 
RM a následnému schválení ZM. Odbor se bude snažit, aby poskytovatelé obdrželi finanční podporu co 
nejdříve. 

Připomenutí:  Povinnost doložit Pověření k poskytování soc. služeb na rok 2023 do konce roku 2022. 
Žádost o finanční podporu je kompletní až po doložení pověření.  

Připomenutí:   Termín pro odevzdání vyúčtování finanční podpory z programu „Podpora sociálních služeb 
v roce 2022“ je do 31. 1. 2023 (individuální dotace do 31. 12. 2022). Nezapomínejte dokládat i publicitu 
(tzn. nejen vyplnit formulář vyúčtování, ale doložit i letáky, printscreen z webu se zmínkou  
o spolufinancování městem Znojmem a další). 

 

Info z JMK: 

- návrh rozpočtu na sociální služby pro rok 2023: 26 mld. Kč (z toho 2,5 mld. Kč pro potřeby MPSV) 
- dotace dle §101a: předpoklad přerozdělení v únoru 2023 
- pro rok 2023 se neplánuje zvyšovat platy v sociálních službách 
 

5. „Úhradová“ vyhláška 

Koordinátorka informovala, že MPSV navrhuje další novelizaci vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, která by měla 
platit od 1. 1. 2023. Návrh není prozatím schválen. Ke schválení by měl být předložen v polovině prosince. 
Navrhovaná maximální výše úhrad: 

 strava: z 205 Kč na 225 Kč 

 ubytování: z 250 Kč na 270 Kč (mimo ubytování pro rodiny s dětmi a terapeutické komunity) 

 základní sazba za hodinu spotřebované péče: ze 135 Kč na 155 Kč 

 

6. Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska + web KPSS 

Adresář: 

Byla vyhotovena zakázka na tisk adresářů v počtu 300 ks. Odbor sociální obdrží adresáře do konce roku 
2022.  

Koordinátorka poděkovala všem za spolupráci při jeho aktualizaci. 
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WEB KPSS: 

Veškeré údaje na webu KPSS byly aktualizovány. Koordinátorka požádala přítomné o kontrolu. 

Koordinátorka upozornila, že nebylo možné nahradit fotografie, neboť administrativní prostředí webu je 
zastaralé a tyto změny již neumožňuje. Záležitost byla řešena s programátorem webu. Pro rok 2023 je 
plánována aktualizace webového rozhraní KPSS.  

 

7. Statistika ze Dne sociálních služeb 
 

 připraveno 250 káv 

 rozdáno 500 lineckých koleček 

 97 účastníků soutěží 
 

Některá zajímavá data z vyhodnocení dotazníků: 
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Zapojení pečujících osob do zákona o soc. službách. 
 

8. Zhodnocení roku 2022 

Tento bod byl pojat formou pracovně-přátelské besedy s účastníky. 

Mgr. Čermáková (Společnost podané ruce, o. p. s.) informovala o vzrůstajícím počtu osob starších ročníků 
závislých na alkoholu, kteří ztrácí soběstačnost. Z hlediska zajištění hygieny pro tyto osoby není ve Znojmě 
dostatečný počet sprch a následné péče. Jako příklad dobré praxe informuje o službě v Olomouci (azylový 
dům společně s pečovatelskou službou). Bc. Rudová (OCHZ – Krizová pomoc) souhlasí.  

Michaela Jonášová, DiS., DiS. (azylový dům) informuje o plné kapacitě noclehárny. 
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Bc. Letocha (Emin zámek p. o.) informoval o stop stavu v přijímání klientů z důvodu transformace zařízení.  
Dále informoval, že doc. Ing. Martinovičová, Ph.D. k 31. 12. 2022 končí v pozici ředitelky organizace. 

Koordinátorka informovala, že pokud půjde vše podle plánu, v průběhu roku 2023 by mělo být postaveno 
nízkoprahové denní centrum. 

Koordinátorka dále informovala o newsletteru Krajské rodinné politiky, který bude součástí zápisu. 

 

9. Závěr 

Koordinátorka poděkovala všem za účast, za spolupráci v průběhu celého roku a popřála všem krásné  
a pokojné Vánoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zpracovala: Ing. Jitka Jurášová, koordinátorka KPSS Znojemska 

 

Příloha: 1. Newsletter Krajské rodinné politiky – informace o plánovaných změnách v sociálních dávkách 


