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Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

 

Název akce: Pracovní skupina „Děti, mládež rodina“ - zápis 

Datum a hodina: 21. dubna 2015 od 14:00 hodin 

Místo: Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, zasedací místnost I. poschodí             

Program:  

1) Přivítání, prezence, zahájení 
2) Monitorovací zpráva za rok 2014 
3) Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska 2015 – průběh plnění 
4) Pokračování v síťování sociálních služeb  
5) Financování sociálních služeb, veřejná podpora 
6) Dotační programy města Znojma - informace 
7) Den sociálních služeb - příprava 
8) Různé – týden pro rodinu, info o oddělení pracoviště Coolna MK od Znojma 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků, představení nových členů. Koordinátorka KP představila 
novým účastníkům fungování KP na Znojemsku. 

2.  Monitorovací zpráva za rok 2014 

Koordinátorce KP jsou postupně zasílány podklady k vypracování MZ 2014. 

Opatření 6.1. Přesun nízkoprahového zařízení - Klub Coolna do prostor v jiné lokalitě ve městě 
Znojmě  

Přesun do lokality Přímětice nebude uskutečněn z důvodu změny rozložení cílové skupiny v této 
lokalitě. 

Opatření 6.2. Rozšíření nízkoprahového zařízení na cílovou skupinu ve věku 11-15 let  

Opatření nebylo v roce 2014 realizováno z důvodu podmínek individuálního projektu, ze 
kterého byla služba v roce 2014 financována.  Je realizováno od 1. 1. 2015 

Opatření 7.1. Zajištění poskytování terapeutického programu pro děti a mládež 

Realizace 2014: 
- TRIALOG o. s. - realizace programu, PhDr. Kotek a Ing. Jurajdová 
- Dobrovolnické centrum ADRA - realizace programu Pět P 
- STŘED o.s. – Centrum prevence a pomoci pro rodiny s dětmi s výchovnými problémy ve 
spolupráci s pracovníky SPOD a PMS 
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Opatření 7.2. Zajištění poskytování probačního programu  

Rok 2014: 

- probační programy nenabízí žádná služba vzhledem k náročnosti akreditace.  
MÚ podal v r. 2013 projekt na zajištění terapeutických programů v r. 2014, které budou 
zahrnovat i některé aktivity programů probačních. 
- programy zajišťovala STŘED, o. s. – hrazeno ze zdrojů MÚ v rámci SPO 
- v Hrušovanech nad Jevišovkou je poskytováno ambulantní Středisko výchovné péče: 
http://svp-mk-zn.webnode.cz/  

3. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska 2015 – průběh plnění 

Akční plán byl schválen ZM a je ke stažení na webových stránkách Komunitního plánování 
sociálních služeb Znojemska www.kpzn.cz 

Průběh plnění: 

Priorita 1       Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Opatření 1.1.  Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě  

o cílovou skupinu dětí ve věku 11-14 let 
- od 1. 1. 2015 je služba poskytována uvedené cílové skupině, kapacita služby nebyla navýšena 
 
Opatření  1.2. Rozšíření terénní sociální práce pro děti a mládež v exponovaných lokalitách či větších  

obcích 
- zahájení realizace říjen 2015 
 
Priorita 2       Podpora prorodinné politiky ve městě Znojmě 
Opatření 2.1.   Rozvoj aktivit v rámci prorodinné politiky ve městě Znojmě 
- záměr realizace Rodinné politiky města Znojma byl schválen Zastupitelstvem města Znojma  
- priorita je průběžně naplňována dle plánu, vznikla řídící skupina, sešla se pracovní skupina 
 
Priorita 3       Podpora dobrovolnických programů ve Znojmě a ve SO ORP Znojmo 
Opatření 3.1.   Podpora a další rozvoj dobrovolnického programu Pět P pro děti ve věku 6-15 let. 

- priorita je naplňována dle plánu 

4. Pokračování v síťování sociálních služeb 

  - síťování služeb sociálního poradenství – proběhla schůzka okresního MT a vzájemná  schůzka 
    služeb poskytující odborné sociální poradenství 

- duben 2015 – návrh sítě služeb poradenství včetně 5% spoluúčasti ze strany ORP 

- do června 2015 - síť služeb sociální péče, která je potřebná (spoluúčast ze strany ORP - 10%  / 
20% u pečovatelské služby) 

- červen 2015 návrh obou sítí bude předložen Jihomoravskému kraji  

http://www.kpzn.cz/
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5. Financování sociálních služeb, veřejná podpora 

- stanovení podporované sítě – zamčení kapacit ze strany JMK- na základě zaslaných podkladů 
od poskytovatelů – „vyúčtování za rok 2014“ – v případě nesouladu – setkání se službami na 
JMK 

- JMK uzavře s PPS smlouvy o dotace na přesné úvazky, výkonnost, kapacita a území 

- proběhla diskuze k vyrovnávací platbě 

6. Dotační programy města Znojma – informace 

V souvislosti s novelou zákona 250 budou stanovena nová dotační pravidla a zásady. 
-  květen 2015 -  budou dány náměty na dotační programy, které bude schvalovat komise sociální,  
   zdravotní a seniorů 
- červenec 2015 – předložení RM 
- září 2015 – proběhne příprava rozpočtu a budou podány předběžné informace o výši 
- lhůta na vyvěšení od 1.10.2015 
- příjem žádostí organizací 
- listopad 2015 – projednání žádostí komisí  
- prosinec 2015 – schvalování rozpočtu 
 

7. Den sociálních služeb – příprava 

- dotace z rozpočtu města 60 000 Kč 
- v únoru 2015 proběhlo setkání s organizacemi – celkem se zapojí 29 organizací 
-  postupně se připravuje kulturní program 
-  na místě proběhne soutěž - kvíz, v závěru akce proběhne vyhodnocení 
- Ing. Vaculík - zajistí kapelu Starých časů 

8. Různé 

a) Články ve Znojemských listech – od květnového čísla (celkem 6 článků/rok) bude k dispozici půl   
strany pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – z toho 1/4strany bude věnována sociálním 
službám.  

Organizace mohou zaslat podněty témat na seriál o sociálních službách – seriál se bude věnovat 
pouze druhům sociálních služeb, kde budou vyjmenovány organizace, které daný druh nabízí. 

- články budou zasílány L. Rockové 
- pozvánky na akce si řeší organizace samy 
 
b) Týden pro rodinu + zahájení realizace rodinné politiky 
    - 14. 4. 2015 byla zahájena realizace rodinné politiky 
    - byl zpracován plán akcí na rok 2015, který bude zveřejněn na webových stránkách KPSS 
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   - 17. 5. 2015 proběhne odpolední akce pro rodiny, kterou pořádá odbor sociálních věcí  
         a zdravotnictví  
 
c) R. Růžičková informovala o záměru Oblastní charity Znojmo oddělit pracoviště nízkoprahového 
klubu Coolna Moravský Krumlov formálně od pracoviště ve Znojmě. Vznikne samostatná služba 
s vlastním identifikátorem.  
 
d) Informovat L. Rockovou / Š. Gambasovou o změnách, připravovaných projektech v rámci služeb 
 
e) Připomenutí – možnost zveřejňovat informace na portálu soc. služeb  
    www.socialnisluzby-znojemsko.cz 
 
V případě potřeby kontaktujte koordinátorku KPSS.  
Kontakt: lucie.rockova@muznojmo.cz, 515 218 662, 739 389 002 
 
Úkol 1/15 – připomínkovat Metodiku JMK k financování sociálních služeb po jejím zveřejnění. 
Připomínky v kopii posílat L. Rockové 
T – dle výzvy k připomínkování 
O - účastníci pracovní skupiny - zástupci organizací 
 
Úkol  2/15 – Poslat připomínky k harmonogramu článků ve ZL 
T - 30. 4. 2015 

O - účastníci pracovní skupiny - zástupci organizací 

 
Ve Znojmě dne 24. 4. 2015   
Zapsala: Radka Růžičková, vedoucí pracovní skupiny 
      

http://www.socialnisluzby-znojemsko.cz/
mailto:lucie.rockova@muznojmo.cz

