Město Znojmo
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Ve Znojmě 1. 3. 2017

Zápis ze setkání pracovní skupiny
„Osoby se zdravotním postižením“
Datum a hodina:

úterý 14. 2. 2017, od 14.00 – 16.00 hodin

Místo:

Vančurova 17 (jídelna), Znojmo 669 02

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Přivítání
Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018
Síť sociálních služeb 2018
Dotace 2017 – město Znojmo, JMK, MPSV
Monitorovací zpráva SPRSS za rok 2016
Den sociálních služeb 2017 - vize
Různé
Závěr

1) Přivítání všech přítomných, zahájení setkání
2) Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018,
- 26. 1. 2017 proběhlo setkání koordinátorů KPSS, kde se projednávaly služby na rok 2018
- JMK si nechal zpracovat od firmy AUGUR analýzu deklarovaného rozvoje sociálních služeb
(výsledky byly zpracovány pro jednotlivé ORP zvlášť)
- na základě vypracované analýzy a jednání JMK s jednotlivými představiteli ORP v roce 2016, byla
nastavena rozvojová strategie sociálních služeb v JMK pro rok 2018, kde veškeré plánované záměry
pro rozvoj jednotlivých služeb v roce 2018 byly zamítnuty. Pro ORP Znojmo jsou povoleny pouze
rozvojové aktivity v rámci celokrajných priorit, kde mají možnost rozvoje služby DS, DZR, DpZP,
CHB
- Na JMK probíhá tvorba Střednědobého plánu na období 2018 – 2020. Organizace, které mají
požadavky na rozvojové záměry svých služeb v tomto období, zašlou do čtvrtka 9. 3. 2017 své
záměry na email: radka.sovjakova@muznojmo.cz
3) Síť sociálních služeb 2018
- JMK vydal Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2018, na jejichž základě musí
služby odevzdat žádosti do sítě pro rok 2018 do 24. 2. 2017. Žádosti zaslat na email: sit2018@krjihomoravsky.cz a do kopie koordinátorce KPSS.
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- Pro rok 2018 jsou schváleny dva dokumenty, zvlášť pro základní síť X zvlášť pro dočasnou síť.
Služby zařazené do IP žádosti nepodávají, ale v síti zařazeny budou.
- deklarace potřebnosti služeb v ORP schválená Radou města Znojma musí být doručena na JMK do
22. 5. 2017, finanční prostředky na služby bude schvalovat zářijové Zastupitelstvo města Znojma.
- od 31. 7. do 15. 8. bude probíhat aktualizace jednotek (akceptace změn). Na základě loňských
zkušeností se aktualizace bude týkat pouze změny úvazků směrem dolů nebo změny cílové skupiny,
sídla zařízení, územní působnosti, věkové skupiny atd. nebude možné aktualizovat nic, co by změnilo
finanční náklady služby směrem nahoru.
- Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory JMK pro rok 2018 v oblasti podpory
sociálních služeb budou schváleny JMK až v průběhu června 2017
4) Dotace 2017
- Dotace Města Znojma byly již schváleny radou, nyní půjdou do zastupitelstva, v březnu se budou
uzavírat veřejnoprávní smlouvy s poskytovateli sociálních služeb
- Dotace JMK, MPSV jsou již také schváleny
5) Monitorovací zpráva za rok 2016
- v průběhu tohoto týdne budou rozeslány podklady k vyplnění dat pro monitorovací zprávu za rok
2016, podklady je nutné odeslat nejpozději do 22. 2. 2017
6) Den sociální služeb aneb jeden svět pro všechny 2017
- proběhne dne 6. 9. 2017 od 10-17 hod.
- podrobně bude DSS projednán na setkání s poskytovateli sociálních služeb:
6. 4. 2017 od 10:00 – 12:00hodin. Pozvánka bude všem rozeslána.
- prozatím předjednáno se členy pracovní skupiny:
 Moderátor - bude opět osloven p. Konvalina
 Jednotliví poskytovatelé se budou představovat na pódiu jako v loňském roce
 prezentovat ve stáncích se budou pouze sociální služby + Adra a SeniorPoint + na zvážení
další kluby
 doprovodný program bude vyplněn sociálními službami, popř. ostatními (v podobném duchu,
jako v roce 2016)
7) Různé
8) Závěr
Další setkání se uskuteční duben/květen 2017
Ve Znojmě dne 1. 3. 2017

Mgr. Radka Sovjáková, DiS.
koordinátorka KPSS

