
Město Znojmo 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska  

Obroková 1/12, 669 22  Znojmo 

 

     

 
 

Zápis ze setkání pracovní skupiny  

                                       „ Senioři“ 

 
 

Datum a hodina:  středa 18.10. 2017, od 10.00 - 12.00 hod. 

Místo:   MěÚ Znojmo, nám. Armády 8, malý zasedací sál 6. NP, dv. č. 625  

        
        

Program jednání:  

1) Přivítání  

 

2) Představení nové koordinátorky KPSS  

3) Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018  

4) Dotace na rok 2018  

5) Rozvoj sociálních služeb 2019  

6) Různé  

7) Závěr  

 

 
 

1) Přivítání všech přítomných, zahájení setkání 

 

2) Představení nové koordinátorky KPSS – Mgr. Alice Svobodová, nástup do funkce 1. 10. 2017 

 

3) Informace z JMK – setkání koordinátorů, financování 2018  

3. 10. 2017 proběhlo setkání koordinátorů KPSS na JMK, kde byly diskutovány tyto informace: 

- regionální karty – JMK řeší karty sociálních služeb, v listopadu bude schůzka lektorů 

s poskytovateli soc. služeb. Během ledna – února budou karty představeny koordinátorům. 

- elektronický katalog sociálních služeb – byla vypsána veřejná zakázka na vypracování tohoto 

sytému. Bude sloužit uživatelům k jednoduššímu vyhledávání sociální služby, kterou zrovna 

potřebují. 

- vyhodnocení – do konce listopadu se zpracuje dodržení rozvojového plánu za rok 2017 

- pověření k poskytování služeb jsou již připravena k vyzvednutí na JMK – musí vyzvednout 

statutární zástupce nebo jeho zástupce s plnou mocí, která nemusí být ověřena 

- reforma duševního zdraví – pro zájemce je k dispozici odkaz na pravidelné zpravodaje 
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4) Dotace na rok 2018 
- sběr žádostí o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory 

poskytování sociálních služeb probíhá v termínu 23. 10. 2017 – 6. 11. 2017 

- sběr žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Znojma probíhá v termínu 11. 10. 2017 – 31. 10. 

2017, více informací na stránkách http://www.znojmocity.cz/tema.asp?id_org=19341&p1=60351 

Poskytovatelé mohou do žádosti uvést reálné náklady služeb. 

- prozatím ze strany JMK není v plánu úprava normativů na jednotlivé druhy sociálních služeb, 

žádosti budou přijímány dle schválených Pravidel 2018 

 

5) Rozvoj sociálních služeb 2019 

- Helena Břínková informovala o schůzce s MUDr. Labovskou, která proběhla k plánovanému 

záměru vybudovat domov se zvláštním režimem v Únanově cca pro 120 osob, podrobnosti budou 

projednávány s představiteli města Znojma a zástupci JMK, členové komise tento záměr podpořili 

- aktualizace rozvojových záměrů jednotlivých poskytovatelů pro rok 2019 – připravovat a být 

nachystaní až nás JMK vyzve k předložení 

  

6) Různé 

- GDPR – bude pro poskytovatele SS uznatelným nákladem při poskytování dotací  

- 1. 7. 2017 – vešla v platnost novela zákona o pohřebnictví 

- Pohřební služba MUSIL  - pozor jsou dvě odlišné firmy se stejným názvem pro Znojmo a Moravské 

Budějovice 

- paní Mgr. Puchegger Chadalíková poskytla k dispozici knoflíky, zbytky látek, bavlnky. Materiál 

bude využit na 3 pracovištích.  

- sdělena nabídka v KLASu – klubu aktivních seniorů, možnost přednášky a kvízů na téma Česká 

republika 

- připomínka ke Dni seniorů – moc akcí v jeden den. Den seniorů je pořádán v rámci rodinné politiky 

města Znojma 

- Klub seniorů z Dukelských bojovníků poděkoval městu za akce, které pořádá pro seniory 

- připomínka k DSS – ozvučení vystoupení na pódiu byly hlasité a bylo špatně rozumět ve stáncích 

- další schůzka se uskuteční v průběhu listopadu, bude se pracovat na monitorovací zprávě za rok 

2017 

 

 

 

 
 

Ve Znojmě dne 18.10. 2017 

Zapsala: Mgr. Martina Svobodová 

 

 

 
                                             Mgr. Alice Svobodová 
          koordinátorka KPSS 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5757-506-Vyhlaseni+rizeni+o+priznani+financni+podpory+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2018+v+oblasti+podpory+poskytovani+socialnich+sluzeb+v+souladu+s+ustanovenim+%c2%a7+105+zakona+c+1082006+Sb+o+socialnich+sluzbach+ve+zneni+pozdejsich+predpisu.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5757-506-Vyhlaseni+rizeni+o+priznani+financni+podpory+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2018+v+oblasti+podpory+poskytovani+socialnich+sluzeb+v+souladu+s+ustanovenim+%c2%a7+105+zakona+c+1082006+Sb+o+socialnich+sluzbach+ve+zneni+pozdejsich+predpisu.aspx
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