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název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 

název akce: 
Pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby 
v krizi, etnické menšiny“ - zápis 

datum: 3.4.2012 

místo: Znojmo, Vančurova 17 

Program:    
1. Přivítání, presentace, zahájení 

2. SPRSS Znojemska 2012 - 2014 

3. Monitorovací zpráva 

4. Příprava závěrečné konference 

5. Informace z organizační skupiny 

6. Individuální projekt Jihomoravského kraje II. 

7. Den sociálních služeb, vyhodnocení a příprava následujícího 

8. Různé 

9. Diskuse, závěr 

Přítomni dle presenční listiny. 
 

1. Přivítání,presentace, zahájení 

      Schůzku zahájila a přítomné přivítala vedoucí pracovní skupiny Jarmila Eliášová a    

koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková 

 

2. SPRSS Znojemska 2012 – 2014 

Všichni přítomní materiál obdrželi v listinné podobě.  Koordinátorka  představila vypracovaný         

„SPRSS Znojemska 2012-2014“ podrobně. Hovořila i o akčních ročních plánech, které budou 

SPRSS upřesňovat. 
   
3. Monitorovací zpráva 

 S monitorovací zprávou, která byla již čtvrtá, seznámila koordinátorka Bc. Rocková. Všem členům 

byl tento materiál  zaslán s pozvánkami, takže měli možnost  se předběžně seznámit – připomínky 

nebyly. Monitorovací zpráva bude umístěna na internetových stránkách a předána i do R Mě na 

vědomí. 
 

4. Příprava závěrečné konference 

 Konference k ukončení projektu se bude konat 15. 5. 2012. Je třeba připravit program. V programu 

budou představeny některé sociální služby – azylový dům, výstavba domova pro seniory, 

terapeutická skupina Salebra, KC Netopeer apod. K programu je možné zasílat podněty a 

připomínky do 13. 4. 2012. 
 

5. Informace z organizační skupiny 
Informace z organizační skupiny podala vedoucí skupiny a koordinátorka  KPSS Bc.  Lucie 

Rocková. Program organizační skupiny obsahoval společné body pro jednání, jako jsou 

projednávány na dnešní skupině. Vedoucí skupin dostali za úkol oslovit pro práci v KPSS a 

skupinách politiky, tento úkol byl předán k promyšlení všem členům, kteří by měli podat také 

návrhy. 
 

6. Individuální projekt Jihomoravského kraje II. 

Byly podány informace o získání projektu a smlouvy s Jihomoravským krajem. O aktivitách, 

hlavně vzdělávacích hovořila koordinátorka KPSS. Všichni noví členové skupiny byli vyzvání 

k vyplnění předběžné přihlášky. Pro region Znojmo a Mor. Krumlov byl na vzdělávání 
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komunitního plánování vyčleněn měsíc říjen. Koordinátorka seznámila přítomné i s prioritami 

nového projektu naplánování sociálních služeb Znojemska. Stávající projekt končí v květnu 2012. 

Další projekt bude pokračovat také od května. Všichni obdrželi priority projektu a mohou se s nimi 

podrobně seznámit. 
 

7. Den sociálních služeb, vyhodnocení a příprava následujícího 

Všichni přítomní obdrželi zpracovanou Zpětnou vazbu účastníků akce v roce 2011 a to jak 

vystavovatelů, tak přímých návštěvníků. Údaje jsou použity na přípravu nového Dne sociálních 

služeb, tento se uskuteční dne 5.9.2012 na Horním Náměstí. Je třeba doplnit program, připravit 

presentace služeb.   
  
8. Různé 

Koordinátorka Bc. Rocková hovořila o nově zřízeném webovém portálu pro KPSS, nyní se zkouší a 

upravuje, aby co nejvíce splňoval potřeby i poskytovatelů. Tito mohou na portál dávat pořádané 

akce v zařízeních. Dále budeme pokračovat v setkávání skupin na zařízeních např. v AD, Salebře. 

Mgr. Burdík připomněl vývoj financování sociálních služeb jak MPSV, tak kraji a zdůraznil 

potřebu vytvoření metodiky.  
 

9. Diskuse, závěr 

Další schůzka bude společná pro všechny skupiny, termín bude upřesněn a všichni dostanou 

pozvánku.  
 

Úkoly - shrnutí:  

Další setkání se uskuteční v měsíci květnu - červnu, pozvánky budou včas rozeslány. 

Úkol 3/12         
Ú:Podměty a návrhy k programu závěrečné konference. 

O: Všichni členové skupiny 

T: do 13. 4. 2012 – koordinátore Bc. Rockové. 
 

Úkol č. 4/12   

Ú:Na příští schůzce pracovní skupiny – specifikace pracovní skupiny, změna vedoucí pracovní 

skupiny 

O:Všichni členi pracovní skupiny  

T: do příští schůzky. 
 

Úkol č. 5/12 

Ú: Oslovení politiků pro spolupráci v KPSS. 

O: Všichni členové skupiny 

T: do příští schůzky. 
 

Úkol č. 6/12 

Ú: Náměty do programu na Den sociálních služeb 

O: Všichni členové  

T: do konce dubna – koordinátore Bc. Rockové. 

 

 

 

Ve Znojmě dne 5.4. 2012              Jarmila Eliášová 

                vedoucí pracovní skupiny 


