
 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
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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: 10.1.2012 

místo: Znojmo, Vančurova 17 

 

Program:    

1. Přivítání, presentace, zahájení 

2. Informace o změnách ve vyplácení dávek hmotné nouze, veřejné službě -ÚP 

3. Informace o sociální službě Oblastní Charity Znojmo - Magdala 

4. Střednědobý plán soc. služeb Znojemska na období 2012 - 2014 

5. Informace z organizační skupiny 

6. Různé 

7. 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. Informace o změnách ve vyplácení dávek hmotné nouze, veřejné službě 

Ředitel kontaktního pracoviště ÚP Mgr. Emil Čopf podal informaci o sociální reformě č. I. 

Vysvětlil jak bude ÚP postupovat při řešení veřejné služby pro občany evidované na ÚP a jaké 

budou dopady při omítnutí veřejné služby. 

Informoval o současné situaci v počtu občanů, kteří jsou v evidenci na ÚP – koncem roku 2011 

to bylo 14,5% občanů regionu, což je 8 179 lidí. V lednu se situace zhorší, již je cca 15,5% 

občanů evidovaných. 

Byly podány informace k otázkám k veřejné službě, kdo bude zohledněn, kdo bude pracovníky 

přijímat, kdo sepisovat smlouvu, kdo bude práci sledovat a koordinovat. Romský koordinátor 

vznesl dotaz, zda by pracovníky romské komunity mohl v práci vést a koordinovat pracovník 

z jejich řad. 

Dále byla podána informace o podávání žádosti a vyplácení příspěvku na mobilitu.       

Zástupce ÚP bude docházet pravidelně na schůzky skupiny. 

 

3. Informace o sociální službě Oblastní Charity Znojmo – Magdala 

Sociální pracovnice podala informaci k sociální službě. Služba je určena obětem obchodu 

s lidmi, trestné činnosti, osobám komerčně zneužívaným, osobám, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem ohroženy.  

Poskytuje se odborné sociální poradenství a krizová pomoc , cílem je poskytnout možnost 

ženám,nuceným k prostituci návrat k běžnému životu. 



 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

Pracovnice této sociální služby se mohou rozhodnout, zda budou navštěvovat schůzky skupiny. 

Uživatelky jejich služby jsou ohroženy sociálním vyloučením.  

 

4. Střednědobý plán sociálních služeb Znojemska na období 2012 – 2014 

      Informaci o postupu práce se Střednědobým plánem podala koordinátorka komunitního  

      plánování Bc. Lucie Rocková. Bylo dokončeno připomínkování, některé připomínky byly     

      akceptované a zapracované, všichni, kdo podali připomínky byli písemně s výsledky  

      seznámeni. 

      Hovořila k akčnímu plánu Jm kraje, o následném projektu Jm krajského úřadu,  

      síťování služeb, přípravě metodiky financování a síťování služeb, analýze nákladovosti            

 jednotlivých služeb a v neposlední řadě i vzdělávání nových členů komunitního plánování SS. 

 

5. Informace z organizační skupiny 
Informace z organizační skupiny podala koordonátorka  KPSS Bc.  Lucie Rocková v bodu č.        

4, hovořila o připomínkování Střednědobého plánu a zapracování akceptovatelných připomínek. 

 

6. Různé 

       Byly podány informace o získání projektu a tím také financí na další pokračování  komunitního  

       plánování sociálních služeb Znojemska na 2 roky. Stávající projekt končí v květnu 2012. 

 

7. Diskuse, závěr 

 V diskusi se vyjadřovali členové k veřejné službě, pokračování práce ve skupině. 

 

Úkoly - shrnutí:  

 
Další setkání se uskuteční v měsíci březnu, pozvánky budou včas rozeslány. 

 

Úkol 1/12  sociální služba Podané ruce Netopeer má měnit název – je třeba nahlásit do 12.1.2012, 

protože se tvoří nový Adresář sociálních služeb. 

T: do 12.1.2012 

O: Zajistí sociální pracovnice služby kontaktního centra Netopeer 

 

Úkol č. 2/12   na příští schůzce pracovní skupiny – specifikace pracovní skupiny, změna vedoucí 

pracovní skupiny, jmenování zástupce vedoucího  

O: Všichni členi pracovní skupiny do příští schůzky. 

 

 
 
 
 
Ve Znojmě dne 10. 1. 2012               Jarmila Eliášová 

                 vedoucí pracovní skupiny 


