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název projektu: Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00045 

název akce: Pracovní skupina „D ěti, mládež, rodina“ - zápis 

datum a hodina: 18. 9. 2013 ve 14,00 hodin 

místo:  OCHZ, Dolní Česká 1, Znojmo 

                                  
Program 

1. Přivítání, prezence, zahájení 
2. Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2014 
3. Minimální síť sociální služeb Znojemska na rok 2014 
4. Příprava zadání analýzy potřeb pro děti 11-14 let 
5. Evaluace Dne sociálních služeb  
6. Ostatní  

   
  

1. Přivítání, prezence, zahájení 
V úvodu jednání byli přivítáni přítomní členové. 
   

2. Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2014 - mon itoring pln ění priorit 
V souvislosti s přípravou akčního plánu na rok 2014 proběhl stručný monitoring priorit uvedených  
v SPRSS Znojemska na rok 2012-2014. 
Přítomní se usnesli, že bude stěžejní v příštím roce udržet stávající služby pro tuto cílovou skupinu,  
ve stávajících kapacitách.  
Nebyla zaznamenána aktuální potřeba rozvoje – rozšiřování či vzniku nových sociálních služeb v roce 
2014. 
 
Priorita 6. / Opatření 6.1. 
Přesunutí nízkoprahového klubu do Přímětic nyní není aktuální, i přes velkou iniciativu vedoucí služby se 
nepodařilo s Městem vyjednat přesun do budovy na sídlišti.  
Novým zjištěním odborných pracovníků je, že se cílová skupina nyní sdružuje více na sídlišti Holandská. 
V lokalitě sídliště v Příměticích je zřejmý úbytek této cílové skupiny, pro níž mělo Nízkoprahové zařízení 
sloužit. 
Na sídlišti Holandská je poskytována terénní forma nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.  
Do budoucna je důležité uvažovat spíše o posílení terénní formy poskytování této služby.  
 
Priorita 6. / Opatření 6.2. 
Rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na cílovou skupinu ve věku 11-15 se z důvodu 
nedostatku finančních prostředků nepodařilo naplnit. 
Realizátor – Oblastní charita Znojmo od tohoto záměru rozšiřování služby v souvislosti s nedostatkem 
financí odstoupil. 
 
Priorita 7. / Opatření 7.1. + 7.2. 
Terapeutické programy dále nabízí o.s. Střed (podpora je zajištěna díky projektu na dalších 17 měsíců), 
probační programy nenabízí žádná služba vzhledem k náročnosti akreditace.  
Městský úřad Znojmo podal projekt, díky kterému bude možné zajistit terapeutické programy, které budou 
zahrnovat i některé aktivity programů probačních. 
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3. Minimální sí ť sociálních služeb na rok 2014 
V souvislosti s mapováním potřeb a zpracováním aktuálního akčního plánu na rok 2014 nebyla podána 
žádná žádost na vznik nové sociální služby.  

 
4. Analýza pot řeb 
Ze skupiny vyšel požadavek na zjištění potřeb cílové skupiny ve věku 11-15 let.  
Členové skupiny navrhli několik skupin respondentů pro analýzu – děti ve věku 11-15 let, učitelé, rodiče, 
pracovníci dalších organizací a soc. služeb věnující se této cílové skupiny, pracovníci OSPOD  
Zvolena byla forma otevřených a uzavřených otázek.  
Analýzy se zaměří na lokalitu města Znojma a jeho SO ORP – ve městě Znojmě je 6 škol a v ORP 
Znojmo je 19 škol 1-9 stupeň. 
Zmapování nabídky stávajících organizací – jaké v této lokalitě existují služby pro tuto cílovou skupinu. 
L. Rocková zpracuje zadání do výběrového řízení na dodavatelskou firmu výzkumu. 
 
Výstupy analýzy budou využity pro řešení tématu prorodinné politiky, kterou by se chtěli stávající členové 
v KPSS v budoucnu věnovat.     
 

 
5. Ostatní   
- Diskuse nad vývojem sociálních služeb v budoucnu – podklad pro zpracování navazujícího SPRSS 

Znojemska od roku 2015 
 
- Diskuse nad financováním SS ve městě Znojmě 
- Diskuse nad financováním služeb sociální prevence, které jsou do konce roku 2014 hrazeny formou 

individuálního projektu Jihomoravského kraje na služby sociální prevence, který je 100% hrazen 
z fondů EU. 

 V případě nezajištění finančních prostředků na tyto služby od roku 2015 nebude možné dané služby 
poskytovat. Je nutné o této problematice vyvolat další jednání.  

  
-  Dagmar Entlerová navrhuje za členit do KPSS prorodinnou politiku, jako jednu z pr iorit 

v navazujícím SPRSS Znojemska od roku 2015. Zpracuj e návrh zn ění priority. 
 Důvodem jsou neexistující aktivity podpory rodiny ve městě Znojmě, které se v této lokalitě jeví jako 

potřebné rozvíjet. 
 
-  Radka Růžičková pozvala přítomné na Den charity, který se uskuteční dne 26.9.2013 na Horním 

náměstí ve městě Znojmě 
 
-  V Týdnu sociálních služeb ČR se uskuteční řada přednášek pro veřejnost. Plakát je součástí přílohy 

zápisu. Prosíme o zprostředkování informací o těchto přednáškách. 
 
-  10. října 2013 se uskuteční Workshop na téma Zprost ředkování informací o možnostech 

pomoci, který povede Mgr. Pavel Sedláček z Katedry mediálních studií a žurnalistiky, MU Brno  
 a PhDr. Kateřina Kubalčíková, PhD. z Katedry sociální politiky a sociální práce, MU Brno. 

Nahlašování je možné na e-mailu: css.rockova@tiscali.cz do 1.řijna 2013. 
 

  
Děkuji všem za aktivní ú čast! 
 
Termín příští schůzky bude v měsíci listopadu. 
         Zápis zpracovala: R. Růžičková 
            vedoucí pracovní skupiny 


