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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Senioři“ 

 

Datum a hodina:  úterý 5. 2. 2019, od 10.00 hod. 

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

 
Program jednání:  

1) Přivítání 

2) Informace z JMK 

3) Den sociálních služeb 2019 

4) Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska 

5) Různé 

6) Závěr 

 
1) Přivítání 

- Přivítání všech přítomných a zahájení setkání. 

 

2) Informace JMK  

Financování 

 

- JUDr. Petrová přednesla aktuální informace z oblasti financování sociálních služeb. 

- Dotace dle §101a bude schvalována Zastupitelstvem JMK 28. 2. 2019 

- Poté budou služby osloveny a vyzvány k podpisu smlouvy  

- JmK již zná směrné číslo MPSV na rok 2019, činí 1. 392. 796. 730,- 

- Směrné číslo nepokrývá nárůst osobních nákladů v roce 2019, nepokryto je 200 mil. Kč.  

- Plánované navýšení platů o 7% by znamenalo navýšení osobních nákladů – možná změna 

Pravidel financování 

 

Pravidla pro tvorbu Sítě sociálních služeb JMK 

 

- V případě nově vzniklých sociálních služeb, které plánují od 1. 1. 2020 vstoupit do Základní 

sítě a rozšiřujících sociálních služeb bude požadována deklarace spoluúčasti obce/obcí na 

pokrytí nákladů ve výši 8 - 30 % v závislosti na daném typu sociální služby, formě 

poskytování a potřebnosti služby identifikované v rámci území Jihomoravského kraje. Služba, 

jejíž potřebnost nebude podložena finanční spoluúčastí obcí či kraje, nebude daná služba do 

Základní sítě pro rok 2020 zařazena. 
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- Základní kritérium pro vstup do sítě rozšířeno o: 

- Pečovatelská služba a osobní asistence nabízí a svou nabídkou sociální služby oslovuje 

všechny cílové skupiny uvedené v zákoně o sociálních službách 

- Pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb, denní stacionáře, raná péče 

informují veřejnost a zájemce o službu na svých internetových stránkách o své činnosti v 

souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje v rozsahu oblastí potřeb a témat. Témata 

mohou být vyjádřená např. uvedením příkladů potřeb, které jsou službou podporovány 

 

Způsob podání žádosti 

- Elektronicky v KISSOSu přes modul síť 

- Termín 1. 2. 2019 – 15. 2. 2019 

- Rozvojové návrhy musí být odsouhlaseny koordinátorem, po vyplnění žádosti odešle 

koordinátorovi, ten dostane upozornění na mail a potvrdí. 

- Rozvojové záměry musí být v souladu se SPRSS JMK 

- Formální hodnocení – v případě nedostatků bude zaslán e-mail statutárnímu zástupci, 

bude mít 3 dny na odstranění chyb 

- Věcné hodnocení – systém dle údajů a nastaveného vzorce vypočte, porovná 

s podmínkami, které jsou v Pravidlech a vyhodnotí 

- 3x vstoupí JMK do hodnocení – 2x registrace PS a OA (má vliv na hodnocení), 1x 

informovanost (nemá vliv na zařazení do sítě) 

- žádosti neposílá služba SAS pro rodiny s dětmi – v rámci IP mají pověření na dobu 

trvání projektu 

- Vyplňují se pohyblivé údaje – počty úvazků, časový rozsah, věková hranice 

Tvrdé údaje – název, sídlo – úpravy v benchmarketing 

- Obce musí poslat svoji Síť sociálních služeb do 1. 5. 2019 

- Aktualizace údajů v Základní síti JMK bude probíhat od 29. 7. – 9. 8. 2019 

 

Harmonogram zpracování AP 2020  

 

29. 3. 2019 – dle Vyhlášky povinnost zajistit veřejné projednání návrhu Akčního plánu se zástupci 

poskytovatelů, obcí, uživatelů.  

1 . 4. 2019 – bude zveřejněn AP 2020 na úřední desce k připomínkám. 

1. 4. – 26. 4. 2019 – možnost připomínkování AP 2020 

29. 4. – 30. 4. 2019– zpracování připomínek, finalizace 

1. 5. 2019 – deadline pro zaslání deklarací potřebnosti ORP 

20. 5. 2019 – RJMK 

20. 6. 2019 – ZJMK 

 

Regionální karty sociálních služeb 

 

- Skončilo setkání pro statutární zástupce, následující setkání už pouze pro sociální pracovníky 

služeb 
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- Právě probíhá setkání pro pracovníky DS, DZR, SASR, NZDM, domy na půl cesty, 

Tlumočnické, průvodcovské a předčitatelské, SASS 

- Setkání jsou rozepsána až do května 2019 

 

Analýza potřebnosti sociálních služeb 

 

- Na většině území JMK již proběhly fokusní skupiny dle požadavku obce, chybí ORP Brno (v 

průběhu únoru) 

- Výzkum analýzy má končit v únoru, v březnu zpracování zpráv, v dubnu – květnu dojde 

k představení závěrů a předání výstupů ORP. 

- Ještě zbývají prostředky šetření (počty fokusních skupin, rozhovorů dle zakázky JMK) 

 

Informace k Dočasné síti sociálních služeb JMK 

 

- 14. 1. 2019 proběhlo setkání se službami, které čerpají dotace v rámci KPSVL, MAS, ITI a jsou 

tak zařazeni v Dočasné síti sociálních služeb v JMK 

- Aktuálně v dočasné síti 

- Počet vydaných pověření – 44 na celkem 111,87 úv. v PP 

- Počet podaných žádostí – 30 na celkem 104,88 úv. v PP a 98 lůžek 

- Z důvodu zmapování efektivity a potřebnosti kapacit v dočasné síti, bude JMK od 1. 3. 2019 od 

služeb chtít vykázat výkonnost a nákladovost kapacit v dočasné síti. 

- U služeb v KPSVL (Brno, Břeclav) bude probíhat šetření dopadu projektů a vyhodnocení 

potřebnosti – koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 

 

Reforma psychiatrické péče 

 

- Konala se schůzka koordinátorů obcí s rozšířenou působností a pracovníky týmu 

deinstitualizace služeb pro duševně nemocné 

- V psychiatrické nemocnici Brno dochází ke škálování pacientů – vybírají se vhodní kandidáti 

na propuštění 

- Jedná se o osoby hospitalizované déle než půl roku – chce se předejít zbytečně dlouhým 

hospitalizacím – větší možnost návratu do společnosti 

- Věková struktura je od 18-64 let - lidé v produktivním věku 

- Klíčový pracovník bude zdravotně sociální pracovnice nemocnice, která bude mít kontakty na 

sociální služby a určeného pracovníka ORP – práce na propuštění započne nejméně 1 měsíc 

před propuštěním  

- V případě potřeby se počítá s opakovanou hospitalizací pacienta 

- Řešila se problematika nízkého příjmu těchto osob- nelze jim např. vyřídit PnP – nemají 

pečující osobu 

- Vidina propustit během roku 2019 zhruba 2-3 klienty z ORP 
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3) Den sociálních služeb 2019 

 

- Letos se bude konat 10. ročník této akce 

- Termín zůstává první středu v září - 4. 9. 2019 

- V příštím roce dojde ke změně termínu konání akce, pravděpodobně polovina června 

- Novinkou v loňském roce byla přítomnost obrazovky – ponechat, ale zajistit lepší umístění 

 - možnost ovládat si prezentaci samostatně 

- Délka trvání – zanechat stávající čas od 10:00 – 17:00 

-  Nabídka delšího času na přestavení organizace nebo zkusit představení organizací dopoledne i 

odpoledne 

- Soutěž – ponechat ve stejném duchu – losování dopoledne i odpoledne 

- Akci ponechat neprodejní 

- Propagace – větší plakáty na výlepová místa, plakáty na zastávky, zjistit možnost dát plakáty 

          do autobusů, rozvést plakáty a malé letáčky na obce 

        -  zveřejnění na internetových stránkách obcí, hlášení v rozhlasu    

- Stánky – potřeba navíc 3 stánků, aby měla každá organizace vlastní  

- Osobnost moderátora je stále otevřená 

- Promyšlení zapojení organizací do programu  

 

4) Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska 

 

- Výstupy z analýzy potřebnosti sociálních služeb, kterou zadal JMK by měli předat na konci 

dubna 

- Předpoklad zjištění analýz ohledně obyvatelstva (věkové složení obyvatel ORP, míra 

nezaměstnanosti, počty příspěvků na péči) z ČSÚ a ÚP 

- Analýza poskytovatelů soc. služeb – v případě potřeby výzva k doplnění přímo od organizací 

- Financování – poskytnuté dotace - městský úřad 

- Finanční náklady soc. služeb – informace od organizací 

- Stanovení průřezových priorit 

- Priority za každou skupinu – popis skupiny 

            - hodnocení minulého KP 

             - vývojový trend 

            - swot analýza – silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby 

            - rozepsání stanovených priorit 

- Předpokládaná nutnost schůzek k tvorbě SPRSS Znojemska 

- Odkaz na SPRSS Znojemska 2015 -2019 http://www.kpzn.cz/_media_files/1/605.pdf  

 

5) Různé 

  

- 4. 2. 2019 bylo na RM Znojma projednáváno schválení dotací, dne 18. 2. 2019 se budou 

projednávat na ZM Znojma 

http://www.kpzn.cz/_media_files/1/605.pdf
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- Pozvánka na akci, která je pořádána v rámci Rodinné politiky města Znojma – v rámci Národního 

týdne manželství pořádá odbor sociální 16. 2. 2019 Sportovně – relaxační den pro manželské páry 

města Znojma – více viz. příloha  

- Příští setkání se bude dle domluvy konat v SenCura SeniorCentrum Šanov, Viniční 445, Šanov.  

 

6) Závěr 

 

- Rozloučení se členy pracovní skupiny a poděkování za účast. 

 

 
 
Ve Znojmě dne 8.2.2019 

 

Zapsala: Mgr. Martina Svobodová 

                                               

Mgr. Alice Svobodová 

                                                                                     koordinátorka KPSS 

 


