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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: 17.10.2011 

místo: K – Centrum Netopeer, Podané ruce, Horní Česká 4 

 

Program:  

1. Přivítání, presentace, zahájení   

2. Seznámení s provozem K - Centra 

3. Projednání priorit střednědobého plánu soc. služeb Znojemska na období    

                     2012 – 2014 a připomínky z organizační skupiny   

4. Další činnost pracovní skupiny 

5. Příprava konference 

         6.         Různé, zhodnocení dne sociálních služeb 

         7.         Diskuse, závěr 

Zápis:  

1.    Přivítání, prezentace, zahájení 

       Přítomné přivítala a s programem seznámila vedoucí pracovní skupiny Eliášová Jarmila. 

       Přítomní – dle prezenční listiny. 

       Program byl doplněn o seznámení s provozem KC. 

2.    Seznámení s provozem K - Centra 

S provozem KC přítomné seznámila p. Soukalová. KC je nízkoprahové zařízení, které 

poskytuje poradenství, výměnný injekční program, testování na žloutenky typu C, B a virus 

HIV, kontaktní místnost, hygienický servis, potravinový servis. KC a jeho programy se snaží 

ovlivnit chování uživatelů drog směrem k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog. 

Terénní programy jsou službou aktivního vyhledávání uživatelů drog v přirozeném prostředí. 

KC eviduje přes 100 klientů, průměrný věk je 28 let. V loňském roce vyměnili injekční 

stříkačky za 10 tis. Kč. Problém je zabezpečit obce okresu, např. Hrušovany. Problém je i v 

preventivních programech ve školách, nejsou v současné době zabezpečeny, je vypracován 

projekt, nejsou finanční prostředky na zabezpečení. Školy by intenzivní preventivní program 

vítaly. Preventivní programy chce zabezpečovat i SALEBRA.  

3.   Projednání priorit střednědobého plánu sociálních služeb Znojemska na období 2012 – 

2014 a připomínek z organizační skupiny 

Bc. Rocková seznámila se zpracovanými prioritami skupiny OOSV, prioritám bude předcházet 

charakteristika pracovní skupiny, zhodnocení plnění za rok 2010, vývojový trend na období 
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2012 – 2014, sociální služby poskytované OOSV na Znojemsku, seznam organizací 

poskytujících sociální služby, zdroje priorit. Podporovány budou pobytové i ambulantní 

služby: 

      Navýšení kapacity azylového domu pro muže ve Znojmě 

      Navýšení kapacity noclehárny pro muže ve Znojmě 

      Zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší 

      Rozvoj služeb pro etnické menšiny: 

       Zřízení romského komunitního centra ve Znojmě 

      Podpora a rozvoj dostupné sítě sociálních služeb pro osoby závislé nebo ohrožené 

závislostí na návykových látkách: 

         Navýšení pracovních sil v KC Netopeer, víceúčelové drogové služby, Znojmo, Sdružení  

           podané ruce.  

 

Připomínky k prioritám a charakteristice skupiny členové zašlou do konce týdne koordinátorce. 

Priorita zřízení občanské poradny, která byla zařazena do střednědobého plánu, byla po diskusi 

v organizační skupině vyřazena. K prioritě se vyjádřila členka organizační skupiny, která 

pracuje na Charitě (vyjádření je předloženo) – Oblastní charita poskytuje v rámci centra 

poradenství a pomoci podobné služby jako občanská poradna. Na jednání pracovní skupiny 

byla pozvána Mgr. Fládrová, pracovnice poradny. Seznámila přítomné s posláním, cílem a 

zásadami služby. Doporučeno bylo více o poradenství informovat hlavně pracovníky obecních 

úřadů, zde především byla absence těchto služeb zjištěna v rámci dotazování. Eventuelně 

doporučíme rozšíření služeb poradny. 

Činnost zahájila terapeutická komunita SALEBRA, sídlí v Hraběticích. Jde o pobytovou 

službu, která je zařazena v rámci KPSS do udržení stávajících služeb.  V současné době má 7 

uživatelů, informoval p. Hladík. Kapacita je 15. Léčení drogové závislosti trvá 1 rok, je 

rozděleno do 3 fází- motivační, pracovní terapie, příprava na zaměstnání a hledání bydlení. 

Uživatelé pracují 5,5 hod. denně, především udržování domu, vaření, starost o zahradu a 

hospodářství. Pobyt a stravu si hradí klienti v částce 4 000,- Kč za měsíc. Je jim poskytnuto i 

poradenství a pomoc při sestavování splátkových kalendářů. 

4. Další činnost pracovní skupiny 

Pracovní skupina se v dalším období zaměří na realizaci priorit. 

5. Příprava konference 

 Konference bude uspořádána 7. 11. 2011 od 10.00 hod. do 14. 30 hod., na této konferenci se 

představí jednotlivé priority a bude spuštěno připomínkovací řízení pro širokou veřejnost.  

V programu konference je ještě prostor na prezentaci – doplnění programu bude o příspěvek ke 

změnám zákona v vyplácení sociálních dávek a převodu kompetencí na ÚP – přednese Mgr. 

Burdík. 

Pokud má někdo návrh k doplnění – do konce týdne tj. do 21.10. nahlásí koordinátorce KPSS. 

 6. Různé, zhodnocení dne sociálních služeb 

       Vedoucí pracovní skupiny poděkovala všem členům, kteří se podíleli na přípravě priorit. Dále 

informovala o vzniku nových pobytových zařízeních, penzionů, které poskytují služby osobám 

bez přístřeší. Jedná se o Penzion v Hostěradicích a Uherčicích. Jejich činnost bude prověřena.  

Na příští schůzku bude pozván zástupce ÚP a pracovník sociální služby Magdala. 
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Den sociálních služeb byl hodnocen kladně, v pořádání se bude pokračovat.   

 

7.   Diskuse, závěr 

      Termín příští schůzky  -  polovina ledna 2012, po připomínkování priorit. 

 

Úkoly - shrnutí:  

 
- uvedené úkoly shrnují výsledek jednání pracovní skupiny 
 
Úkol 6/11: připomínky k prioritám a charakteristice pracovní skupiny 
T: 21.10.2011 
O: členové pracovní skupiny 
 
Úkol  7/11: připravit náměty k doplnění programu na konferenci KPSS 
T:  21.10.2011 
O: členové pracovní skupiny 
 
Úkol 8/11: na příští schůzku pozvat zástupce ÚP a služby Magdala 
T: do příští schůzky 
O: vedoucí pracovní skupiny 
 
 
 
Ve Znojmě dne 18.10.2011                             Jarmila Eliášová 
                vedoucí pracovní skupiny 


