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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: 13. června 2011 

místo: DPS, Vančurova 17, Znojmo 

 

Program:  

 

1. Přivítání, presentace, zahájení      

2. Příprava střednědobého plánu soc. služeb na období 2011- 2014    

3. Projednání výzkumných zpráv 

4. Nastavení činností, sestavování priorit a obsahu plánu 

         5.         Různé, informace z I. konference KPSS 

         6.         Seznámení s přístavbou azylového domu 

         7.         Diskuse, závěr 

Zápis:  

1.    Přivítání, presentace, zahájení 

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

       Přítomní – dle prezenční listiny. 

       K programu nebyla žádná připomínka ani doplnění. 

 

2.   Příprava střednědobého plánu sociálních služeb Znojemska na období 2011 – 2014 

3.  Projednání výzkumných zpráv 

Výzkumné zprávy budou členům zaslány v elektronické podobě k prostudování. 

4.  Nastavení činností, sestavování priorit a obsahu plánu  

      K přípravě střednědobého plánu byly získávány informace – socio-demografickou analýzou 

regionu Znojemsko, analýzou poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Znojemska. 

Vzhledem k tomu, že se pozdržela analýza poskytovatelů, nejsou zpracovány výsledky. Analýzy 

budou elektronicky poslány členům skupiny. Abychom časově zvládli úkoly a především stanovili 

priority pro naši cílovou skupinu, bude nutné získané materiály prostudovat, vybrat oblasti týkající 

se cílové skupiny a v měsíci srpnu (druhá polovina) na setkání pracovní skupiny tyto oblasti seřadit 

a stanovit priority. Zaměřit se bude nutné i na potřeby obcí, na další spolupráci s obcemi. Je třeba se 

zamyslet nad metodikou  - stanovení kritérií pro financování sociálních služeb, jedním z kritérií by 

měla být kvalita, jakou kvalitu nastavit. Budou zpracovány základní teze, zmapována síť služeb.       
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5.  Různé, informace z I. konference KPSS 

     Pan Hladík Jiří informoval o zahájení provozu terapeutické skupiny Salebra o. s., působí 

v Hraběticích a v současné době je zde 6 uživatelů. Kapacita zařízení je 15. 

     Asistentka KPSS Mgr. Svobodová informovala přítomné o nově zřizovaném webovém portálu, 

připomínkován bude v měsíci srpnu v rámci kulatého stolu. V měsíci říjnu se uskuteční 2. ročník 

veletrhu sociálních služeb – budou vítány Vaše náměty.  Stejně tak náměty na pořádané konference 

– tematické okruhy, zaměření, rozsah programu. V nejbližší době bude vydán průvodce sociálních 

služeb a žádáme všechny poskytovatele o kontrolu údajů, popř. doplnění nových služeb do adresáře 

sociálních služeb Znojemska. Tento bude do konce roku 2011 aktualizován. 

Informace z I. konference KPSS – organizačně dobře zajištěná akce. Je několik návrhů na příští 

konferenci – po společném úvodu workshopy k jednotlivým tématům, např. po pracovních 

skupinách. Příspěvků nedávat tolik. 

Námět na doplnění skupiny o pracovníka ÚP a o zástupce z Hrušovan z Emina Zámku. 

 Opatření 8.2 Zřízení kontaktního (denního) centra s krizovými lůžky se pozmění. Vybraná 

budova pro realizaci není dle požadavku města. Potřeba tohoto opatření nadále trvá, budou se 

hledat jiné možnosti.  

6.  Seznámení s přístavbou azylového domu 

     Přístavba azylového domu byla zahájena, předběžný termín dokončení do konce roku 2011. 

Kapacita bude navýšena o 20 lůžek. 

 

7.   Diskuse, závěr 

      Termín příští schůzky – konec srpna. 

 

Úkoly - shrnutí:  

- uvedené úkoly shrnují výsledek jednání pracovní skupiny 
 
Úkol 1/11: prostudování analýz, výběr potřeb pro cílovou skupinu pro stanovení priorit  
T: 15.8.2011 
O: členové pracovní skupiny 
 
Úkol  2/11: připravit náměty na další konferenci a veletrh KPSS 
T:  31.8.2011 
O: členové pracovní skupiny 
 
Úkol 3/11: zaslat elektronicky analýzy všem členům pracovní skupiny 
T: 30.6.2011 
O: asistentka koordinátorky 
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Úkol 4/11: informovat koordinátorku JMK Mgr. Blešovou o změně týkající se kontaktního 
(denního) centra s krizovými lůžky 
T: 30.6.2011 
O: Mgr. Karel Burdík 
 
 
Ve Znojmě dne 16.6.2011          Jarmila Eliášová 
                vedoucí pracovní skupiny 


