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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 „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, 
etnické menšiny“ - zápis 

datum: 26.2.2014, 14.00 hodin   

místo: Salebra Hrabětice 

 

Program:  

1. Vyhodnocení platného SPRSS Znojemska 2012-2014 

2. SPSS Znojemska na období 2015-2019 – definování priorit 

3. Potřebnost stávajících sociálních služeb      

4. Informace z organizační skupiny 

5. Informační materiály – připomínky 

6. Různé 

 
 

Zápis:  

1. Vyhodnocení platného SPRSS Znojemska 2012-2014 

Všichni přítomní byli seznámeni s vyhodnocenými prioritami platného SPRSS Znojemska na 

období 2012 -2014. Některé z priorit byly členy doplněny o aktuální informace. Současně tak bude 

vyhodnocení i Akční plán pro rok 2013. Konkrétní výstupy viz příloha zápisu. 

 

2. SPSS Znojemska na období 2015-2019 – definování priorit 

Členům skupiny byla rozdána před chystaná SWOT analýza, která vznikla na základě zaslaných 

podnětů od členů. Nad všemi čtyřmi částmi SWOT analýzy bylo diskutováno, byla doplněna a 

specifikována. Finální SWOT analýza viz příloha zápisu. 

 

Na základě SWOT analýzy, statistických údajů, znalostí problematiky sociálních služeb a 

diskuse členů byly definovány priority do SPRSS Znojemska pro období 2015 - 2019: 

- 1. Priorita – Hledání vhodných prostor pro realizaci sociální služby Salebra  

Realizátorem a zodpovědným za přípravu prioritu Jiří Hladík 

- 2. Priorita – Rozšíření kapacity sociální služby pro osoby chronicky duševně nemocné a 

osoby ohrožené závislostí 

Realizátorem a zodpovědným za přípravu priority Emin Zámek, p.o.  
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- 3. Priorita – Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší 

o 3.1 Opatření – Zřízení centra denních služeb pro osoby bez přístřeší 

o 3.2 Opatření – Zřízení krizových lůžek 

Realizátorem a zodpovědným za přípravu priority Centrum sociálních služeb, p.o. (Mgr. 

Zifčáková a Mgr. Jakubová) 

- 4. Priorita – Zřízení komunitního centra pro etnické etnické menšiny 

Oslovíme Coolnu a romského koordinátora o zpracování priority. 

Úvodní text zpracuje Adéla Bartesová 

 

Jedním z problémů byly diskutovány navazující služby na stávající služby, aby se klienti mohli 

osamostatnit a nebýt závislí na sociálních službách (především službách sociální prevence). Jedná 

se např. o návazné bydlení, rekvalifikační kurzy, zaměstnání apod.  

 

Úkol 1/14 – zpracování priorit a úvodního textu, zaslat na mail adela.bartesova@muznojmo.cz 

T - 5.3.2014 

O - Jiří Hladík, Emin Zámek, p.o., Mgr. Miluška Jakubová a Mgr. Jana Zifčáková, Mgr. 

Stanislav Maar a Bc. Burša, Adéla Bartesová 

 

3. Potřebnost stávajících sociálních služeb      

Koordinátorka Lucie Rocková připravila tabulku kapacit a využívání sociálních služeb. 

Potřebnost služeb byla zhodnocena v rámci stanovování SWOT analýzy a zohledněna 

v plánovaných prioritách. 

 

4. Informace z organizační skupiny 

Koordinátorka seznámila členy s nutností, že je třeba řešit a zabývat se otázkou udržení služeb 

sociální prevence v budoucnu. V současné době je v JMK vynakládáno na služby sociální 

prevence v rámci IP cca 190 mil. Kč. Ve městě Znojmě je poskytováno celkem 18 služeb 

sociální prevence dle zák. č. 108/2006Sb. Z toho je 7 služeb sociální prevence hrazeno z 

individuálního projektu Jihomoravského kraje 

Ze strany JMK pokyn nastavit minimální síť těchto služeb do května 2014, předpokládá se 20% 

účast měst na financování těchto služeb 

Musí být ustanoven okresní multidisciplinární týmy JMK, aby se specifikovala potřebnost 

služeb. Multidisciplinární tým na okresní úrovni:  

- okres Znojmo = ORP Znojmo + ORP Moravský Krumlov 
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- členové tohoto týmu: - vedoucí odboru sociálních věcí za dané ORP 

    - koordinátor KPSS za ORP  

    - člen koordinační / organizační skupiny KPSS za ORP (Bartesová) 

    - volený představitel města za ORP (p. Balík) 

Úkolem MT bude vytvoření minimální sítě služeb soc. prevence (do konce května 2014), 

minimální sítě odb. poradenství (do listopadu 2014) a minim. sítě služeb soc. péče (do května 

2015); 

Služby sociální prevence můžou zasílat koordinátorce prezentaci/informace svojí služby. 

Úkol 2/14 – zasílat koordinátorce prezentaci/informace o službách sociální prevence 

T - 5.3.2014 

O – zástupci služeb sociální prevence 

 

5. Informační materiály – připomínky  

Členům skupiny byly předány informace o přípravě nové brožury, která by měla sloužit jako 

praktický průvodce, když klient potřebuje vyřídit zásadní záležitosti. Členům byl předložen 

obsah brožury. Mají možnost ho připomínkovat a zasílat návrhy. 

Úkol 3/14 – zasílat podněty k brožuře Mgr. Martině Svobodové na mail 

css.svobodova@seznam.cz 

T - 7.3.2014 

O – všichni členové skupiny 

 

6. Různé 

Seznámení se sociální službou Terapeutická komunita Salebra 

 

Úkoly – shrnutí 
Úkol 1/14 –  zpracování priorit a úvodního textu, zaslat na mail adela.bartesova@muznojmo.cz 

T - 5.3.2014 
O - Jiří Hladík, Emin Zámek, p.o., Mgr. Miluška Jakubová a Mgr. Jana Zifčáková, 
Mgr. Stanislav Maar a Bc. Burša, Adéla Bartesová 
 

Úkol 2/14 –  zasílat koordinátorce prezentaci/informace o službách sociální prevence 
T - 5.3.2014 
O – zástupci služeb sociální prevence 

 
Úkol 3/14 -  zasílat podněty k brožuře Mgr. Martině Svobodové na mail   

         css.svobodova@seznam.cz 
T - 7.3.2014 
O – všichni členové skupiny 
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T- co nejdříve 

                     O – členové pracovní skupiny 
 
 
 
Kontakt na vedoucí pracovní skupiny:  
Mgr. Adéla Bartesová 
sociální pracovnice 
Městský úřad Znojmo 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Oddělení sociálně - právní ochrany dětí 
nám. Armády 8, 669 01 Znojmo 
515 216 547 
adela.bartesova@muznojmo.cz 

Kontakt na zástupkyni vedoucí pracovní 
skupiny: 
Bc. Veronika Soukalová 
sociální pracovnice 
KC Netopeer Znojmo 
Horní Česká 4, 669 02 Znojmo 
515 264 996 
netopeer@podaneruce.cz 

 
 
 
Termín příští schůzky bude upřesněn dle potřeby.   
 
 
 
 
 
Ve Znojmě dne  27.2.2014    Adéla Bartesová, vedoucí pracovní skupiny 
 


