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Slovo úvodem 

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2022 byl vytvořen v rámci procesu Komunitního 

plánování sociálních služeb Znojemska (dále jen „KPSS“) jako prováděcí materiál ke Střednědobému 

plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2020-2023 (dále jen „SPRSS Znojemska 20-23“), 

který byl schválen Zastupitelstvem města Znojma dne 24. 02. 2020 usnesením č. 59/2020, bod č. 2668.  

Plnění SPRSS Znojemska 20-23 zajišťují jednoleté akční plány rozvoje sociálních služeb 

Znojemska, které definují strategii rozvoje sociálních služeb a činnosti na daný rok.  

Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2022 (dále jen „Akční plán 2022“) mimo jiné 

reaguje na požadavky Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“), s nímž město Znojmo úzce spolupracuje 

při vytváření střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a nastavování sítě sociálních služeb na 

území JMK. Zpracovávání těchto plánů je dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném 

znění, pro kraje povinné. JMK zpracovává akční plán, vycházející ze schváleného Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021-2023 a reflektující změny, k nimž v 

rámci daného období dochází. Akční plán Jihomoravského kraje na daný rok je zpracováván na základě 

podkladů od všech 21 obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) na území JMK včetně města 

Znojma. Akční plán směřuje k postupnému propojování plánovacích procesů s dostupnými finančními 

zdroji. 

Tvorba Akčního plánu Jihomoravského kraje probíhala tak, že Jihomoravský kraj vyzval město Znojmo 
(a ostatní ORP v kraji) k zaslání rozvojových záměrů (vznik nových sociálních služeb 
i rozvoj těch stávajících). Akční plán JMK byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje v červnu 
roku 2021 a v listopadu roku 2021 proběhla jeho aktualizace. 
 

 JMK pro rok 2022 podporuje rozvoj pouze u vybraných sociálních služeb z důvodu nutnosti stabilizace 

podporované sítě sociálních služeb s ohledem na financování sociálních služeb.  

Ze strany ORP Znojmo byly v souladu s požadavky JMK  předloženy rozvojové záměry v oblasti 

sociálních služeb v ORP Znojmo. S ohledem na aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 

neproběhla za účelem tvorby Akčního plánu pro rok 2022 setkání pracovních skupin a organizační 

skupiny tak, jak bývá obvyklé. Akční plán pro rok 2022 byl tvořen především průběžnou elektronickou 

komunikací s poskytovateli sociálních služeb.  

V roce 2022 zůstává prioritou stabilizovat síť sociálních služeb v ORP Znojmo a podpořit tak sociální 

služby z hlediska financování dle Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 

2021-2022 (dále jen „Pravidla“).  

 

Ing. Jitka Jurášová, koordinátorka KPSS 
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1 Strategie Jihomoravského kraje1   

Pro rok 2022 jsou stanovené celokrajské rozvojové priority, současně je však dán dílčí prostor pro 

realizaci priorit vyplývajících ze specifických potřeb jednotlivých okresů nebo obcí s rozšířenou 

působností v JMK, přičemž potřebnost rozvoje je reflektována v rámci procesu komunitního plánování 

na území 21 ORP v JMK.  
 

Za rozvojovou aktivitu je považován: 

 • záměr na vznik nové služby / již registrovaná stávající služba, která nově vstupuje do sítě – nebyla 

součástí Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2021 

 • rozšíření kapacit stávajících služeb - nové kapacity (úvazky přímé péče/lůžka) stávajících služeb již 

zařazených v Základní síti pro rok 2021 nad rámec kapacit uvedených v Základní síti 2021 

 

1.1 Celokrajské priority pro rok 2022 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 možnost navýšení úvazků přímé péče ve vazbě na 
zhoršující se stav klientů, vyžadující vyšší míru 
podpory, maximálně však do 0,5 úvazku na lůžko v 
dané službě, s podmínkou splnění poměru 80% ku 
20% počtu klientů ve 3. a 4. stupni závislosti k počtu 
klientů bez příspěvku na péči, v 1. a 2. stupni 
závislosti. Procentní podíl klientů dle stupně závislosti 
se vypočítá podle struktury klientů uvedené v 
závěrečné zprávě za rok 2020, tj. k datu 31. 12. 2020. 

Domovy pro seniory 

 možnost navýšení úvazků přímé péče ve vazbě na 
zhoršující se stav klientů, vyžadující vyšší míru 
podpory, maximálně však do 0,4 úvazku na lůžko v 
dané službě, s podmínkou splnění poměru 70% ku 
30% počtu klientů ve 3. a 4. stupni závislosti k počtu 
klientů bez příspěvku na péči, v 1. a 2. stupni 
závislosti. Procentní podíl klientů dle stupně závislosti 
se vypočítá podle struktury klientů uvedené v 
závěrečné zprávě za rok 2020, tj. k datu 31. 12. 2020. 

Domovy se zvláštním režimem 

• vznik nové i rozšíření stávající služby pouze pro 
cílovou skupinu osob s duševním onemocněním, 
nízkopříjmových seniorů bez přístřeší/se závislostí na 
návykových látkách 
 • možnost navýšení úvazků přímé péče ve vazbě na 
zhoršující se stav klientů, vyžadující vyšší míru 
podpory, maximálně však do 0,4 úvazku na lůžko v 
dané službě, s podmínkou splnění poměru 80% ku 
20% počtu klientů ve 3. a 4. stupni závislosti k počtu 
klientů bez příspěvku na péči, v 1. a 2. stupni 
závislosti. Procentní podíl klientů dle stupně závislosti 
se vypočítá podle struktury klientů uvedené v 
závěrečné zprávě za rok 2020, tj. k datu 31. 12. 2020. 

Chráněné bydlení 

 vznik a rozšíření stávající služby v souladu s 
doporučeným postupem MPSV č. 4/2018 Materiálně-
technický standard pro služby sociální péče 
poskytované pobytovou formou 

                                                           
1 Akční plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2022, s. 13- 20 
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• pouze pro cílovou skupinu osob se zdravotním 
postižením 

Podpora samostatného bydlení 

• vznik nové sociální služby pro cílovou skupinu osob 
se zdravotním postižením v návaznosti na proces 
transformace a deinstitucionalizace pobytových 
sociálních služeb 

Odlehčovací služby 
• vznik nové odlehčovací služby pobytové 
poskytované osobám s poruchou autistického 
spektra 

 

1.2 Podporované rozvojové priority za jednotlivé okresy/ORP nad rámec výše uvedených 

celokrajských priorit – výstup procesu komunitního plánování příslušných ORP v JMK 

 rozšíření stávající služby sociální rehabilitace 
v terénní formě poskytované pro specifickou cílovou 
skupinu osoby s duševním onemocněním, u které je 
splněna podmínka, že ORP příslušná k sídlu zařízení 
v roce 2020 naplnila předpokládanou míru 
spolufinancování obcí sociální rehabilitace, tj. min. 17 
%; maximálně do výše celkem 2,3 úvazků v přímé péči 
na území okresu 

 rozšíření stávajících služeb pečovatelská služba, u 
kterých je splněna podmínka, že ORP příslušná k sídlu 
zařízení v roce 2020 naplnila předpokládanou 
procentní míru spolufinancování obcí pečovatelské 
služby, tj. 20 %, maximálně do výše 0,49 úvazků 
v přímé péči na území ORP 

 
 

ORP Znojmo 

 

 rozšíření stávajících služeb denní stacionáře pro 
osoby s mentálním postižením, kombinovanými 
vadami (včetně PAS), u kterých je splněna podmínka, 
že ORP příslušná k sídlu zařízení v roce 2020 naplnila 
předpokládanou procentní míru spolufinancování 
obcí služeb sociální péče, tj. min. 6 %; maximálně do 
výše 3,36 úvazku pracovníků přímé péče na území 
ORP. Podporované denní stacionáře jsou 
poskytovány v bezbariérových prostorách.  

 
 

Okres Znojmo 

 

Zdroj: Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022 

 
Pro zařazení rozvojového záměru sociálních služeb odpovídajícímu výše uvedené rozvojové strategii 
do Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2022 (a současně tedy do Akčního plánu rozvoje 
sociálních služeb pro rok 2022) je nezbytná deklarace potřebnosti a podpory plánovaného záměru 
právě ze strany obce s rozšířenou působností: 
 

 Potřebnost rozvojového záměru je výstupem procesu komunitního plánování na území 
příslušné ORP v JMK, případně je v rámci procesu komunitního plánování reflektována – soulad 
s aktuálním komunitním plánem/s připravovaným komunitním plánem dané ORP. 

 

 Na základě výše uvedeného se předpokládá zařazení rozvojového záměru do návrhu 
obecní/okresní sítě služeb. Ta definuje služby a jejich kapacity, jejichž podpora je pro dané 
území žádoucí a současně garantuje krajem stanovený podíl spolufinancování obce/obcí na 
nákladech služby dle příslušných pravidel JMK pro rok 2022. 
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 Deklarace potřebnosti je potvrzena schvalovacími orgány obcí a do 11. 5. 2021 předána na 
Odbor sociálních věcí – oddělení koncepce a plánování. 
 

2 Financování sociálních služeb 
 
V rámci sociálních služeb je uplatňován systém vícezdrojového financování. Organizace poskytující 

sociální služby získávají finance potřebné k zajištění služeb z několika zdrojů. Těmito zdroji jsou 

zejména dotace ze státního rozpočtu, dotace od krajů a obcí.  Dále služby získávají finance z úhrad od 

klientů, zdravotních pojišťoven aj. 

 

Snahou ORP Znojmo je finančně podpořit sociální služby, které jsou součástí SPRSS Znojemska 2020-

2023 a získaly Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji 

(dále jen „Pověření“), případně Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“, 

pozn. služby s celostátní a nadregionální působností). Konkrétní specifikace finanční podpory je 

vymezena v Pravidlech financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022, dle 

kterých se sociální služby financují. 

 

Financování sociálních služeb v Síti sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2022 bylo schváleno Radou 

města Znojma dne 16. 08. 2021 usnesením č. 124/2021 a následně Zastupitelstvem města Znojma dne 

15. 9. 2021 usnesením č. 128/2021.  

 
2.1 Financování sociálních služeb v ORP Znojmo  
 
Město Znojmo ze svého rozpočtu dlouhodobě podporuje poskytovatele sociálních služeb působící 
v ORP Znojmo. Do roku 2015 byly dotace na sociální služby přidělovány poskytovatelům sociálních 
služeb jako jeden celek, který si mohli rozdělit mezi poskytované sociální služby dle aktuální potřeby. 
Byla tak řešena situace, kdy poskytovatelé sociálních služeb předem nevěděli, kolik z jakého zdroje 
získají financí, a kdy jim tyto finance budou poskytnuty.  
 
V důsledku decentralizace z MPSV na kraje a obce se systém financování sociálních služeb změnil. 
Město Znojmo poskytuje dotace poskytovatelům sociálních služeb v souhrnné částce, ale s vymezením 
konkrétních částek na jednotlivé sociální služby, a to v souladu s Pravidly financování JMK na příslušný 
rok. V červnu roku 2020 schválilo Zastupitelstvo JMK „Pravidla financování sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022.“ V průběhu roku 2021 byl zveřejněn k Pravidlům aktuálně 
účinný dodatek č. 3, který upravuje hodnoty finanční podpory na úvazek/lůžkoden. Tyto stanovené 
hodnoty byly pro město Znojmo rozhodující v souvislosti s výpočtem spoluúčasti financování sociálních 
služeb na rok 2022. 
 
Z rozpočtu města Znojma bylo v roce 2021 poskytovatelům sociálních služeb rozděleno celkem 
21 544 600 Kč. Celková částka poskytnutá organizacím, které zajišťují v ORP Znojmo sociální služby, je 
vyšší než v roce 2020, ale nejedná se o razantní nárůst celkové částky.  
 
Vzhledem k výrazným změnám v oblasti financování sociálních služeb dochází ke zvyšování finanční 
náročnosti na tyto služby pro všechny zúčastněné (MPSV, kraje, obce, poskytovatele sociálních služeb, 
uživatele atd.). Přestože město Znojmo ve svém rozpočtu aktuálně reaguje na zvyšující se náklady 
poskytovatelů, dlouhodobě není reálné, aby tyto služby poskytované nejen na území města Znojma, 
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ale také v rámci ORP Znojmo, potažmo nejen občanům města Znojma, ale i občanům ORP, financovalo 
za celé ORP město Znojmo samo. 
 
V roce 2021 bylo osloveno všech 110 obcí ORP Znojmo ke spolupráci na spolufinancování terénních 

sociálních služeb v ORP Znojmo. Do tohoto systému se zapojilo a finančně přispělo 106 obcí. Tyto obce, 

které se do solidárního systému spolufinancování terénních sociálních služeb zapojily, celkem přispěly 

částkou 2 786 187 Kč. 

Následující tabulka prezentuje poskytnuté výše dotací z rozpočtu Města Znojma na podporu sociálních 

služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu: 

Poskytovatel sociálních služeb 
2019 2020 2021 

částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. 13 686 300 13 730 400 14 622 100 

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo 6 027 400 6 000 800 5 551 800 

Centrum pro dětský sluch Tamtam Olomouc, o.p.s. 48 300 - 27 900 

Liga Vozíčkářů 106 000 - - 

Společnost podané ruce o.p.s.  316 300 316 300 296 400 

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno 79 000 95 800 68 900 

Spondea, o.p.s. 36 100 36 100 36 100 

TyfloCentrum Brno, o.p.s. - pracoviště Znojmo 169 400 189 700 158 800 

Tyfloservis, o.p.s. 32 700 - 29 500 

Práh jižní Morava, z.ú. 364 000 447 900 382 100 

Paspoint, z.ú. 25 800 335 400 285 000 

Slezská diakonie - - 86 000 

Celkem 20 891 300 21 152 400 21 544 600 

Zdroj: Údaje odboru sociálního Městského úřadu Znojmo, prosinec 2021 

 

2.2 Rozvojové záměry sociálních služeb v ORP Znojmo 

Na rok 2022 jsou v rámci ORP Znojmo plánovány tyto rozvojové záměry stávajících sociálních služeb2.  

Jedná se o: 

Poskytovatel Druh sociální služby Plán rozvoje na rok 2022 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. Domov pro seniory Navýšení úvazku v PP: +1,88 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. Domov se zvláštním režimem Navýšení úvazku v PP: +3,6 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. Odlehčovací služby 
Navýšení úvazku v PP: +2 (+1) 
Navýšení lůžek: +2 

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. Centrum denních služeb Navýšení úvazku v PP: +0,5 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita 
Znojmo 

Pečovatelská služba Navýšení úvazku v PP: +0,49 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita 
Znojmo 

Osobní asistence Navýšení úvazku v PP: +1 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita 
Znojmo 

Denní stacionář 
Navýšení úvazku v PP: +1,36 
Navýšení kapacity: +4 

Společnost Podané ruce o.p.s. Kontaktní centrum Navýšení úvazku v PP: +1,4 

Společnost Podané ruce o.p.s. Terapeutické centrum Navýšení úvazku v PP: +0,3 

Práh jižní Morava, z. ú. Sociální rehabilitace Navýšení úvazku v PP: +2,3 

                                                           
2 Některé plánované rozvojové záměry nebudou Jihomoravským krajem podpořeny a nebudou v roce 2022 
realizovány. Rozvojové záměry označené zeleně jsou Jihomoravským krajem pro rok 2022 podpořeny. 
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V roce 2022 ORP Znojmo podpoří k zařazení do sítě JMK službu odborného sociálního poradenství - 

Charitní poradna, která funguje při Oblastní charitě Znojmo. Služba by byla zařazena do Sítě ORP 

Znojmo pro rok 2023 v režimu C, nebylo by možné ji plně financovat. Priorita je zakomponována 

v SPRSS: Priorita A – Opatření A 2.2. 

Dále v roce 2022 ORP Znojmo vyjádří podporu ke znovuzařazení služby Domova pro seniory a Domova 

se zvláštním režimem poskytovatele SeneCura SeniorCentrum Šanov do Krajské sítě sociálních služeb 

pro rok 2023 a současně také do Sítě sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2023. Služba by byla 

zařazena do Sítě ORP Znojmo pro rok 2023 v režimu C, ale bez finanční podpory ORP Znojmo. Priorita 

je zakomponována v SPRSS Znojemska 2020-2023: Priorita A – Opatření A 2.2. 

Na rok 2022 je také v plánu další jednání ohledně zařazení do sítě ORP Znojmo služby Rané péče pro 

děti s poruchou autistického spektra („PAS“). Priorita je zakomponována v SPRSS Znojemska 2020-

2023: OZP – Priorita 1 – Opatření 1.7. 

V roce 2022 se budou realizovat další kroky ke vzniku nové sociální služby Nízkoprahového denního 

centra pro osoby bez přístřeší při Centru sociálních služeb Znojmo, příspěvkové organizaci. Priorita je 

zakomponována v SPRSS Znojemska 2020-2023: OOSV - Priorita 1 – Opatření A 1.1. 

V roce 2022 bude ve Znojmě také fungovat sociální služba Chráněného bydlení pro osoby s duševním 

onemocněním při poskytovateli Práh jižní Morava, z. ú. Priorita je zakomponována v SPRSS Znojemska 

2020-2023: Priorita A.3. 

 

3  Priority a opatření  
 
Akční plán pro rok 2022 vznikl v návaznosti na prováděcí dokument SPRSS Znojemska 2020-2023, jehož 

priority a opatření, které se plánují realizovat v roce 2022, jsou zde přesně zpracovány a postupnými 

kroky tak dojde k jeho naplňování. 

 

Realizace jednotlivých opatření je spojena s určitými riziky, kterými jsou především nezískání 

finančních prostředků od jednotlivých donátorů či nenalezení vhodného poskytovatele na zajištění 

požadované služby. 

 

Informace k jednotlivým aktivitám byly předány poskytovatelům sociálních služeb či realizátorům 

jednotlivých opatření, aktivit.  

 

Podrobný popis priorit a opatření a také popis cílových skupin je uveden v SPRSS Znojemska 2020-

2023. 
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3.1 Průřezové priority 

 

Priorita A Podpora stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo  

Opatření A.1. 
Podpora a zachování sociálních služeb v Síti sociálních služeb ORP Znojmo včetně financování dle 
aktuální poptávky 

 
Popis opatření a 
zdůvodnění3 

Z dlouhodobého hlediska je patrná potřebnost sociálních služeb, které na Znojemsku působí. Dle 

statistických údajů a výkaznictví ze strany organizací jsou služby potřebnými občany využívány a 

díky jejich existenci dochází k eliminaci nepříznivých sociálních situací a nežádoucích jevů ve 

společnosti. Zachování stávající nabídky sociálních služeb pro cílové skupiny řešené v tomto plánu 

je stěžejní pro zabezpečení základního systému sociální pomoci na území ORP Znojmo. Aby bylo 

možné dané sociální služby v ORP Znojmo poskytovat bude zajištěno spolufinancování sociálních 

služeb jak z rozpočtu města Znojma, tak z rozpočtů jednotlivých obcí v ORP Znojmo. 

Při zajišťování sociálních služeb je nutné v jednotlivých letech vycházet z aktuálních legislativních 

změn a především z finančních možností města Znojma a obcí v ORP Znojmo. 

 
 
 
 
Aktivity 

V roce 2022 bude prioritou udržet stávající systém sociálních služeb tak, aby reagoval na aktuální 
potřebu a poptávku obyvatel  ORP Znojmo. 
V roce 2020 byla Jihomoravským krajem vydána nová „Pravidla financování sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022“, současně také byl představen SPRSS JMK 21-23. 
 
Alokovaná částka v rozpočtu na sociální služby, které jsou zařazené v Síti ORP Znojmo pro rok 2022, 
je 24 500 000 Kč (včetně příspěvku obcí na terénní služby).  
 
Příspěvek na návazné projekty a služby – ADRA, RSPMZ, Domácí hospic Znojmo, aj.   
bude přibližně 1 000 000 Kč. 

 Finanční náklady 
a zdroje financování 

Zdroje: MPSV, JMK, Město Znojmo, obce ORP Znojmo, dary, vlastní zdroje, EU, RVKPP 
Financování dle platné legislativy, dle rozpočtu města Znojma 

Realizátoři a partneři Poskytovatelé sociálních služeb působící v ORP Znojmo, Město Znojmo 

 

 

Priorita A Podpora stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo 

Opatření A.2. Podpora nezbytných subjektů usilujících o zařazení do sítě sociálních služeb JMK 

A.2.1. DCHB – Oblastní charita Znojmo – Charitní poradna Znojmo 

Popis opatření a 
zdůvodnění4 

Z jednání pracovních skupin vyplynula potřeba obnovení a znovuzařazení služby do sítě sociálních 
služeb v ORP Znojmo a zajistit odborné sociální poradenství, bezplatné právní a dluhové 
poradenství pro všechny cílové skupiny osob. Od roku 2016 je služba Charitní poradna Znojmo 
vyřazena ze Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo. Na základě vyřazení musela služba z finančních 
důvodů provoz omezit a snížit úvazek přímé péče z 1,0 na 0,1 úvazku. Byla ukončena spolupráce s 
právníkem hrazeného ze zdrojů organizace. Charitní poradna Znojmo poskytuje základní dluhové 
poradenství pro širokou oblast osob (osoby bez domova, rodiny s dětmi, senioři, osoby v krizi). 
Nejbližší dluhové poradny jsou dostupné v Brně, čímž se pro některé specifické skupiny klientů 
stávají tyto služby nedostupnými. Poptávka po službě je stále velká, žadatelé o službu přicházejí z 
různých organizací včetně ÚP Znojmo, MěÚ Znojmo. Služba není schopna kapacitně uspokojit 
všechny zájemce o službu. V rámci dluhového poradenství služba pomáhá se sestavením 
rodinného rozpočtu, s vyjednáváním s věřiteli, se sepisováním žádostí o odklad splátek, sjednání 
splátkového kalendáře, informujeme o průběhu exekuce, informuje o možnosti oddlužení. 

                                                           
3 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 30 
4 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 32 
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Poskytováno je poradenství v rodinných a mezilidských vztazích, hledání vhodného bydlení či 
zaměstnání a poskytuje poradenství v oblastech sociálního zabezpečení a sociálních dávek. 

Aktivity 

V roce 2022 se předpokládá, že služba bude nadále vyřazena ze sítě sociálních služeb na území ORP 

Znojmo. Z toho důvodu bude nadále provozována na 0,1 úvazku přímé péče sociálního pracovníka 

+ DPP právníka. Spolupráce s právníkem byla obnovena v roce 2021. Právník poskytuje bezplatné 

právní konzultace klientům Charitní poradny. Spolupráce byla obnovena z důvodu velké poptávky 

cílové skupiny.  

Služba bude nadále nabízet konzultace v rámci základního právního a dluhového poradenství, a to 

včetně poskytnutí konzultace s právníkem. Tyto konzultace budou hrazeny z vlastních zdrojů 

organizace.  

Podání žádosti o znovuzařazení služby do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2023 a do 

Sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2023. 

Kapacita: 40 / počet úvazků v PP: 0,1 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

Předpokládané finanční náklady na službu odborné sociální poradenství v roce 2022: 122 000 Kč 
Zdroje: vlastní 

Realizátoři a partneři DCHB – Oblastní charita Znojmo – Charitní poradna Znojmo 

 

 

Priorita A Podpora stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo 

Opatření A.2. Podpora nezbytných subjektů usilujících o zařazení do sítě sociálních služeb JMK 

A.2.2. SeneCura SeniorCentrum Šanov – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 

Popis opatření a 
zdůvodnění5 

Služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem byly v síti sociálních služeb do roku 2018. 
Od roku 2019 byly tyto služby ze sítě v ORP Znojmo a JMK vyřazeny, a proto organizace nezískává 
dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb. Potřeba těchto služeb v ORP Znojmo 
je však aktuální z důvodu nedostatečných kapacit pro seniory z pohledu stárnutí populace. 
Nedostatečné jsou také kapacity pro seniory se specifickou péčí, s psychiatrickými diagnózami, 
nepřizpůsobivé a seniory závislé na návykových látkách. Dané služby budou do sítě sociálních 
služeb v ORP Znojmo zařazeny pouze v případě, že nebude požadována spoluúčast na jejich 
financování ze strany města Znojma a obcí v ORP Znojmo. Bude podpořeno zařazení organizace do 
Sítě sociálních služeb JMK, a to z důvodu, že služba je využívána také občany ze všech ORP v JMK a 
tudíž kapacitně plní stejnou roli jako ostatní příspěvkové organizace kraje poskytující pobytové 
sociální služby. 

Aktivity 

Znovuzařazení služeb je již od roku 2019 neustále projednáváno a bylo domluveno, že město 
Znojmo podpoří vstup do sítě JMK a zařadí službu do sítě ORP Znojmo za předpokladu, že budou 
vyjednány podmínky o zařazení služby ze strany služby s JMK, a také za předpokladu bez plné 
finanční spoluúčasti města Znojma (služba by byla zařazena do sítě v režimu C, ve kterém není 
povinnost plného financování služby). V roce 2022 bude nadále projednávána možnost o zařazení 
služeb do sítě. 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

Zdroje: vlastní zdroje, MPSV, JMK 
Financování dle platné legislativy 

Realizátoři a partneři SeneCura SeniorCentrum Šanov 

 

 

 

                                                           
5 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 33 
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Priorita A Podpora stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo 

Opatření A.3. Podpora zřízení chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním 

Popis opatření a 
zdůvodnění 6 

V současné době probíhá reforma psychiatrické péče, která má za cíl propouštět osoby s 
chronickým duševním onemocněním (DO) z psychiatrických nemocnic a integrovat je zpátky do 
společnosti. Z ORP Znojmo je v Psychiatrické nemocnici (PN) Brno dlouhodobě hospitalizováno 25 
lidí a z ORP Moravský Krumlov 1 pacient se závažným duševním onemocněním. Ze studie Sčítání 
osob bez domova v České republice 2019 vyplývá, že v ČR se nachází 23 830 osob bez domova. 
Podle odhadů trpí nějakou duševní nemocí až polovina lidí na ulici. Asi 1/3 klientů Azylového domu 
ve Znojmě na Přímětické ulici tvoří lidi s duševním onemocněním. Služba azylového domu není na 
tyto klienty personálně připravena, vlivem konfliktních situací s dalšími uživateli se často i 
dekompenzuje jejich zdravotní stav. 

Aktivity  

V roce 2021 byla podána žádost o zařazení služby do sítě služeb ORP Znojmo. V roce 2022 bude 
služba realizována ve dvou bytech, kde bude 5 uživatelů služby a podporu bude poskytovat 1 case 
manager a 2 asistentky podpory. Činnosti služby budou nabízeny jak individuální tak skupinovou 
formou (např. společné bytové setkání či jiné společné aktivity). V roce 2023 má být služba 
chráněného bydlení realizována jako samostatná registrovaná služba chráněného bydlení ve městě 
Znojmě. 
Plánovaná kapacita: 5 lůžek/3 úvazky PP 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

Zdroje: MPSV, JMK, město Znojmo 
Financování dle platné legislativy. Finanční podpora na jedno lůžko u služby chráněné bydlení je 
2 600 Kč dle Pravidel financování JMK pro rok 2021 – 2022. 

Realizátoři a partneři Práh jižní Morava, z.ú. 

 

 

Priorita A Podpora stabilizace sociálních služeb na území ORP Znojmo 

Opatření A.4. Udržení, rozvoj procesu KPSS a růst vzájemné spolupráce s obcemi v ORP Znojmo 

Popis opatření a 
zdůvodnění7 

Proces plánování sociálních služeb je na Znojemsku realizován od roku 2004, kdy dochází k rozvíjení 
oblasti sociálních služeb a prohlubování vzájemné spolupráce mezi organizacemi. Občané 
participují na přípravě jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb svými podněty, 
připomínkami, potřebami a zapojením se do realizovaných výzkumů. Cílem toho opatření je 
zachovat plánovací proces, dále ho rozvíjet a zaměřit se na větší participaci občanů, představitelů 
města Znojma a obcí ORP Znojmo do řešení oblasti sociálních služeb. Prioritou je udržet nastavený 
systém financování sociálních služeb jak ze strany města Znojma, tak ze strany obcí ORP Znojmo, 
které jsou zapojeny do solidárního systému spolufinancování sociálních služeb působících v ORP 
Znojmo. 

Aktivity 

Zachování fungování procesu KPSS s pozicí koordinátora na 1,0 úvazku, včetně organizačních 
struktur KPSS. Bude pokračovat nastavené setkávání čtyř pracovních skupin KPPS nejlépe 4x ročně, 
kde se řeší problematika sociálních služeb, financování či nově identifikované potřeby v oblasti 
sociálních služeb. Dále přetrvává snaha o větší zainteresovanost představitelů města Znojma do 
problematiky sociálních služeb. 
Zachování stávající fungující Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo, reagující na potřeby občanů. 
S tím souvisí i nadále zajištění financování sociálních služeb v Síti sociálních služeb ORP Znojmo i 
podpora nových subjektů při snaze o zařazení do sítě. Vše podporovat spoluprací s Jihomoravským 
krajem, v rámci procesu KPSS, nastavování sítě sociálních služeb v JMK na rok 2023. 
 
Plánované aktivity: 

- Facebook KPSS – aktualizace stránky a pravidelná tvorba obsahu 

                                                           
6 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 34 
7 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 35 
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- Den sociálních služeb 2022 – září 
- Týden sociálních služeb 2022 – říjen 
- Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska – aktualizace v první třetině roku 2022 
- Vypsání dotačního programu pro sociální služby na rok 2023 – rozpočet cca 25 mil. Kč, 

částka v rozpočtu se bude odvíjet od aktuálních možností města Znojma a dle nastavené 
Sítě sociálních služeb. 

 
Plánované aktivity budou také reagovat na aktuální situaci kolem COVID-19 a s ní spojenými 
vládními nařízeními. 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

Město Znojmo – dle rozpočtu 

Realizátoři a partneři 
Realizátoři: Město Znojmo – odbor sociální 
Partneři: poskytovatelé sociálních služeb, členové organizační skupiny KPSS 

 

 

Priorita B Podpora návazných projektů  

Opatření B.1. Realizace dobrovolnictví ve městě Znojmě 

Popis opatření a 
zdůvodnění8 

Postupný a trvale udržitelný rozvoj dobrovolnictví u seniorů, osob se zdravotním postižením, osob 
s chronickým duševním onemocněním, osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových 
látkách, osob s mentálním postižením a dětí. 

Aktivity 

Propagace dobrovolnictví, komunikace s veřejností, získávání nových dobrovolníků – s tím souvisí 
pohovory a skupinové školení dobrovolníků, které se plánuje realizovat 2x ročně (dle potřeby 
možnost individuálního školení pro nové zájemce). 
Společná setkání seniorů, dětí – zpívání, tvoření, výlety. 
Komunikace s dobrovolníky je zajištěna přes koordinátorky DC ADRA, pro dobrovolníky se také 
pořádají supervize k podpoře a jejich vzdělávání. 
Plánovaný počet uživatelů v roce 2022: 200 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

Zdroje: Město Znojmo, MVČR, MZČR, MPSV, nadace, sponzoři, individuální dárci 
Město Znojmo: 120 000 Kč / rok (individuální dotace) 

Realizátoři a partneři 

Realizátoři: Dobrovolnické centrum ADRA 
Partneři: 
- Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace 
- Domov pro seniory Jevišovice, p. o. 
- Domov pro seniory Plaveč, p. o. 
- Domov Božice, p. o. 
- Zámek Břežany, p. o. 
- Emin zámek, p. o. 
- Nemocnice Znojmo, p. o 

 

 

Priorita B Podpora návazných projektů  

Opatření B.2. Podpora domácích/neformálních pečovatelů 

Popis opatření a 
zdůvodnění9 

Na 21,5 % osob jakýmkoliv způsobem alespoň občas pomáhá někomu blízkému (tzn. má s péčí 
alespoň minimální zkušenost). V minulosti bylo zapojeno do péče 32 % dospělé populace (2,6 mil. 
osob). Celkově má zkušenost s péčí (pečují v současnosti + pečovali v minulosti) 45 % dospělé 
populace (3,9 mil. osob). Podpora pečujících je pojímána často přes podporu služeb pro 
opečovávaného, ale už méně se zaměřuje vyloženě na pečující – může vést k redukci pečujících na 

                                                           
8 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 36 
9 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 37 
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pouhé poskytovatele péče, bez vlastních potřeb. Bohužel sledujeme negativní dopady 
pečovatelského závazku na pečující - zhoršení zdravotního stavu pečujícího (psychické vyčerpání, 
zhoršení tělesného zdraví), omezení ekonomické aktivity a zhoršení finanční situace, utlumení 
společenského života (omezení či zhoršení vztahů s rodinou a přáteli, sociální izolovanost a 
samota), potlačení osobního života (ztráta volného času a omezení vlastních koníčků). Péče je 
životní událost, která ekonomicky i sociálně ohrožuje existenci pečujících, současně této situaci 
nejsou schopni vlastními silami předcházet, ani jí bez podpory a pomoci čelit. Péče o blízkého tak 
naplňuje parametry nepříznivé sociální události a kvalifikuje pečující osoby jako skupinu ohroženou 
sociálním vyloučením. Snahou je zaměřit se na tuto cílovou skupinu a pomoci ji v situacích, které 
mohou být pro tyto osoby kritické. 

Aktivity 

Aktuálně se na podporu domácích/neformálních pečovatelů zaměřuje také Rodinná a seniorská 
politika města Znojma, viz Koncepce rodinné a seniorské politiky města Znojma na období 2020-
2023: PRIORITA 2: Slučitelnost rodiny a zaměstnání; Opatření 2.4 Podpora osob pečujících o 
zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora a jejich případného návratu na trh práce. 
 
Pokračovat v aktivitě z roku 2021: Zvyšovat podporu neformálních pečujících a začít spolupracovat 
na tvorbě příručky pro pečující (s užitečnými kontakty pro lepší orientaci pečujících osob).  
Zahrnutí pečujících do procesu KPSS. 
 
Práh jižní Morava, z.ú. 
V současné době funguje svépomocná skupina, která má i edukační rozměr (skupiny vede 
psychiatrická sestra). V roce 2022 se bude pokračovat v jednání o rozšíření svépomocných skupin 
– rozdělení na více skupin, dle cílových skupin (senioři, osoby se zdravotním postižením, apod.). Již 
existující svépomocná skupina bude nadále fungovat tak, jako v předchozím roce. 
 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - Klub „Pharos Znojmo,“ a Klub „ Buďme 
v tom spolu“ 
Vzájemné setkávání členů a ostatních zájemců z řad veřejnosti, klubové aktivity, pořádání 
vzdělávacích přednášek, besed, víkendových pobytů a dalších volnočasových aktivit. Spolupráce 
s Kruh Znojmo  - centrum zdravotních služeb pro děti, p. o. 
 
Klára pomáhá, z.s. 
Podpora informovanosti a propagace témat pečujících osob a osob pozůstalých formou osobních 
jednání, konání besedy. 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

Zdroje: Město Znojmo, vlastní zdroje organizací, pečujících osob 

Realizátoři a partneři 

Realizátoři: Město Znojmo, odbor sociální, KPSS, RSPMZ 
Partneři: Práh jižní Morava, z.ú., Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - Klub 
„Pharos Znojmo,“ a Klub „ Buďme v tom spolu“, Klára pomáhá, z.s. 
 

 

 

Priorita B Podpora návazných projektů  

Opatření B.3. Podpora existence terénní hospicové péče 

Popis opatření a 
zdůvodnění10 

Domácí hospic Znojmo je zajišťován multidisciplinárním týmem odborníků, který nabízí 
specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, kteří o ně doma 
celodenně pečují. Poskytují rodině podporu tak, aby člověk v posledním období života mohl žít 
důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení. Služba plní přání klientů a umožňuje jim v 
posledním období života prožít co nejvíce chvil se svými blízkými v jejich domově. 
Služba je poskytována odbornými lékaři, kteří zajišťují odbornou péči v domácím prostředí 
pacienta. Paliativní péče je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, 

                                                           
10 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 38 
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které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých. Tým zdravotních sester, 
které jsou speciálně vzdělávány v oblasti práce s pacienty na konci života společně s psychologem, 
duchovním, sociálním pracovníkem a Charitní pečovatelskou službou poskytují pomoc dle přání a 
potřeb klientů a jejich rodin. 

Aktivity 
Poskytování služby Domácí hospic Znojmo dle zájmu a potřeb. 

Počet klientů: 150 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

Zdroje: JMK, obce, Město Znojmo uživatelé, dary 
Město Znojmo: 300 000 Kč/rok – individuální dotace 
Předpokládané finanční náklady se budou odvíjet od roku 2021 a aktuální kapacity. 

Realizátoři a partneři DCHB – Oblastní charita Znojmo – Domácí hospic Znojmo  

 
 

3.2 Senioři 

 

Priorita 1 Zajištění a zkvalitňování nabídky pobytových služeb pro seniory 

Opatření 1.1. 
Podpora a rozvoj služeb v návaznosti na reformu psychiatrické péče včetně navyšování personálních 
kapacit 

Popis opatření a 
zdůvodnění11 

Cílem opatření je podporovat služby v naplňování legislativních povinností a přizpůsobování se 

potřebám ORP Znojmo v reakci na zvyšující se poptávku po pobytových sociálních službách. Z 

důvodu reformy psychiatrické péče jsou na pobytové sociální služby kladeny větší nároky z hlediska 

poskytování sociálních služeb širšímu okruhu občanů, mezi něž se řadí také osoby s psychiatrickou 

diagnózou. K zajištění kvalitní péče i do budoucna je nutné řešit otázku personálních kapacit v 

pobytových sociálních službách. 

Aktivity 

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace 

V roce 2022 budou personální kapacity služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem 

zachovány, plánovaný rozvoj nebyl povolen. Navýšení kapacity o 2 lůžka u odlehčovacích služeb 

nebude realizováno, prostory pro rozvoj služby nebyly prozatím zrekonstruovány. 

Kapacita: domov pro seniory 47 / domov se zvláštním režimem 136 / odlehčovací služby 5,0 

Počet úvazků v PP: domov pro seniory 19,12 (bez navýšení personálních kapacit) / domov se 

zvláštním režimem 54,4 (bez navýšení personálních kapacit / odlehčovací služby 7,0 (+1PP) 

 

Domov Božice, p. o. 

Pokračování služby stejně jak v roce 2021. Pro rok 2022 nebylo schváleno navyšování úvazků. 

Kapacita: domov pro seniory 17 / domov se zvláštním režimem 70 

Počet úvazků v PP: domov pro seniory - 6,7 PP / domov se zvláštním režimem – 28,3 PP  

 

Domov pro seniory Plaveč, p. o. 

Pro rok 2022 je povolen rozvoj. Dojde k navýšení počtu pracovníků v sociálních službách s cílem 

zajištění kvalitní péče odpovídajícím počtem personálu v souvislosti se zhoršujícím se stavem 

uživatelů sociálních služeb a s ohledem na potřeby cílové skupiny uživatelů. 

Kapacita: domov pro seniory 12/domov se zvláštním režimem 61 

Počet úvazků v PP: domov pro seniory: 5,32 (po navýšení +0,5PP)/ domov se zvláštním režimem: 

25,20 (po navýšení +0,5PP) 

                                                           
11 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 43 
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Finanční náklady a 
zdroje financování 

Finanční podpora dle §101a a §105 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů; JMK, MPSV, obce, vlastní zdroje 

Realizátoři a 
partneři 

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 

Domov Božice, p. o. 

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace 

 

Priorita 1 Zajištění a zkvalitňování nabídky pobytových služeb pro seniory 

Opatření 1.2. Modernizace a humanizace pobytových služeb včetně zvyšování personálu a kapacit  

Popis opatření a 
zdůvodnění12 

Stávající budovy pobytových služeb domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem jsou v 

nevyhovujícím technickém stavu. Nabízeny jsou vícelůžkové pokoje, které je nutné přebudovat na 

pokoje s menší kapacitou. Také u odlehčovací služby je řešena oblast modernizace a navyšování 

kapacit.  

Z důvodu reformy psychiatrické péče budou kladeny větší nároky na pobytové služby z hlediska 

materiálně-technických požadavků. Jedná se jak o příspěvkové organizace JMK, tak o příspěvkovou 

organizaci města Znojma. 

Aktivity 

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace  

V roce 2022 se bude pokračovat v dovybavení služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním 

režimem a s revitalizací zahrady. Realizace příprav rekonstrukce odlehčovací služby.  

Odlehčovací služba: kapacita: 5 lůžek/počet úvazků v PP: 7,0 (po navýšení +1PP) 

 
Domov Božice, p. o.:  

Provedení architektonické studie a projektové dokumentace (aktivita z roku 2021) pro vybudování 

pokojů pro klienty, v nevyužité budově, v objektu Domova Božice, p. o. 

Kapacita: Domov pro seniory 17 / Domov se zvláštním režimem 70 

Domov pro seniory Hostim, p. o. 

Poskytování pobytové sociální služby „domov se zvláštním režimem“ ve 3 budovách ve 2 a 3 lůžkových 

pokojích.  

Podání žádosti navýšení o 4 pracovníky v přímé péči, na výsledný počet 31 PSS. Obojí z důvodu 

zvýšených nároků při poskytování sociální služby ve 3 budovách.  

Domov se zvláštním režimem: kapacita: 67 / počet úvazků v PP: 31 (po navýšení +5PP) 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

Zdroje: investiční dotace JMK, MPSV; Město Znojmo, dotační tituly 

Realizátoři a 
partneři 

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace 

Domov Božice, p. o. 

Domov pro seniory Hostim, p. o. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 45 
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Priorita 2  
Podpora možnosti setrvání seniorů v přirozeném prostředí prostřednictvím terénních a ambulantních 
služeb 

Opatření 2.1.  Zajištění dostatečných kapacit u terénních služeb – pečovatelská služba  

Popis opatření a 
zdůvodnění13 

V současné době se zvyšuje poptávka po pečovatelské službě pro seniory tak, aby byla dostupná jak 

místně (v rámci celého ORP Znojmo), tak časově (např. ve večerních hodinách, o víkendech). Snahou je 

prostřednictvím podpory poskytovatelů nabízejících tuto terénní službu zajistit seniorům a jejich 

příbuzným či blízkým takové možnosti, aby mohli setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle a došlo 

tak k oddálení či vyloučení nástupu do pobytového zařízení. Podporou této služby dojde ke zvýšení 

povědomí o dané službě a k vytvoření aktivní sítě terénní dostupnosti pečovatelské služby v potřebné 

lokalitě směrem k potřebných osobám ve znojemském regionu.  

Aktivity 

 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace  

Služba bude nadále poskytovat činnosti stejně jako v roce 2021.  

Počet uživatelů: 650 / počet úvazků v PP: 51,8 

 

DCHB – Oblastní charita Znojmo – Charitní pečovatelská služba Znojmo  

Služba bude nadále poskytovat činnosti tak, jak v roce 2021. Pro rok 2022 je povolen rozvoj - navýšení 

úvazku o 0,49. 

Počet uživatelů: 245 / počet úvazků v PP: 15,00 (po navýšení + 0,49 PP) 

Finanční náklady 
a zdroje 
financování 

Zdroje: Úhrady od uživatelů, finanční podpora dle §101a a §105 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů – JMK, MPSV; 

Finanční podpora od obcí (město Znojmo, město Moravský Krumlov).  

Příspěvek zřizovatele, ostatní (výnosy za stravné, fakultativní činnosti, dary, úroky, aj.).   

Realizátoři a 
partneři 

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – pečovatelská služba 

DCHB – Oblastní charita Znojmo – Charitní pečovatelská služba Znojmo  

 
 

Priorita 2  
Podpora možnosti setrvání seniorů v přirozeném prostředí prostřednictvím terénních a 
ambulantních služeb 

Opatření 2.2.  Zajištění dostatečných kapacit ambulantních služeb – centra denních služeb 

Popis opatření a 
zdůvodnění14 

Zvyšuje se poptávka po ambulantních službách pro seniory, které doplňují nabídku terénních sociálních 

služeb a umožňují tak setrvání cílové skupiny v domácím přirozeném prostředí. Roste potřeba péče 

(zvyšující se věk, zhoršující se zdravotní stav, příjem uživatelů s vyšší mírou podpory než bylo v 

předchozích letech, aj.). V důsledku toho vyplývají různorodější individuální potřeby jednotlivců, a tím 

i zvyšující se nároky na personál a prostředí.  

Aktivity 

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – Centrum denních služeb  

Bude se pokračovat v transformaci služby vzhledem k aktuálním potřebám osob. Navýšení úvazku PP o 

0,5 nebude realizováno, plánovaný rozvoj nebyl povolen.  

Kapacita: 20 (maximální denní kapacita) / počet úvazků v PP: 4,0 

                                                           
13 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 47 
14 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 48 
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Finanční náklady a 
zdroje financování 

Zdroje: Úhrady od uživatelů, finanční podpora dle §101a a §105 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů – JMK, MPSV.  

Finanční podpora od obcí - město Znojmo 

Příspěvek zřizovatele, ostatní (dary, úroky, aj.).  

Realizátoři a 
partneři 

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace – Centrum denních služeb 

 
 

3.3  Osoby se zdravotním postižením  

  

Priorita 1 Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života  

Opatření 1.1. Zajištění a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro osoby s autismem a duševním onemocněním 

Popis opatření 
a zdůvodnění15 

Na základě naléhavé poptávky rodičů dětí s autismem vyvstala potřeba specializovaných služeb na 

problematiku autismu pro dospívající a dospělou klientelu, které by podporovaly jejich 

samostatnost. V návaznosti na reformu psychiatrické péče je podstatné zajistit služby pro osoby s 

duševním onemocněním a podporovat jejich rozvoj. Se stárnoucí populací osob s mentálním 

postižením, pro které přestanou být dostupné stávající sociální služby poskytované v ORP Znojmo 

je důležité se do budoucna zaměřit na řešení potřeb osob s mentálním postižením a autismem v 

oblasti pracovní a dalších možností začlenění se do běžného života společnosti.  

Dle informací zástupců MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, p.o. v roce 2020 ukončí školní docházku 15 žáků, kteří 

by se mohli stát zájemci o sociální službu. Také v následujících letech budou opouštět školu další 

žáci, u kterých bude nutné zajistit návazné sociální služby.  

Aktivity 

 Paspoint z.ú.– sociální rehabilitace  

Zajištění služby sociální rehabilitace dle roku 2021 v reakci na aktuální poptávku.  

Kapacita/počet uživatelů: 60 (celý JMK) – z toho 20 ORP ZNOJMO  

Počet úvazků v PP: 7,13 (celý JMK) / z toho 2,5 ORP Znojmo  

 
Práh jižní Morava, z.ú.– sociální rehabilitace  

Poskytování přímé péče klientům zejména v rámci terénní formy služby sociální rehabilitace v 

rámci multidisciplinárního týmu. Rozvoj povolen - navýšení úvazku o 2,3 PP pro rok 2022. 

Kapacita/počet uživatelů: 70 klientů  

Počet úvazků v PP: 6,1 úvazků (navýšení +2,3 PP pro rok 2022)  

Zdroje financování 
Zdroje: Finanční podpora dle §101a a §105 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů; JMK, MPSV, obce, vlastní zdroje 

Realizátoři a partneři 
Paspoint z.ú. – sociální rehabilitace 

Práh jižní Morava z.ú. – sociální rehabilitace  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 54 
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Priorita 1 Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života  

Opatření 1.2. Podpora vzniku terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením 

Popis opatření 
a zdůvodnění16 

Osoby s mentálním postižením, které nenašly pracovní uplatnění ani v chráněných dílnách, 

podporovaném či jiném zaměstnání na otevřeném trhu práce, a rády by se realizovaly pracovními 

činnostmi, postrádají vhodnou sociální službu, která by jim to umožnila. 

Vznik sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením by tuto absenci pomohl 

řešit. Jedná se o navazující službu sociální rehabilitace. Tato potřeba se bude týkat také uživatelů 

stávající služby sociální rehabilitace DCHB – Oblastní charity Znojmo při dosažení jejich 40 let věku, 

který je limitující pro využívání stávající sociální služby. 

Aktivity V roce 2022 se opatření nebude realizovat z důvodu nízké potřebnosti této služby. 

Zdroje financování 

Zdroje: Finanční podpora dle §101a a §105 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů; JMK, MPSV, obce, vlastní zdroje 

Finanční podpora na úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2021 a 2022 je u 

sociálně terapeutické dílny 40 000 Kč. 

Realizátoři a partneři DCHB – Oblastní charita Znojmo, město Znojmo 

 

Priorita 1 Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života  

Opatření 1.3. 
Navyšování personální kapacity u Denního stacionáře sv. Damiána v návaznosti na cílovou 
skupinu osob s autismem a těžkým zdravotním či kombinovaným postižením 

Popis opatření 
a zdůvodnění17 

Postupný nárůst a zájem osob s vyšším stupněm zdravotního postižení – s mentálním, 

kombinovaným postižením a autismem 

- o služby denního stacionáře s sebou přináší značnou míru péče, podpory a nepřetržitý dohled. 

Jedná se o navýšení docházky stávajících uživatelů, kteří se zvyšujícím se věkem paralelně využívají 

větší míru podpory, tak i o nové uživatele s těžkým typem postižení, kteří cítili negativní dopady 

nepříznivé sociální situace na celou rodinu. Tato služba poskytuje také služby pro osoby s 

autismem, které kladou vysoké nároky na personální zajištění. Dále probíhá úzká spolupráce s 

dalšími organizacemi v kraji a s regionální skupinou rodičů dětí s PAS. 

Z revize a hodnocení změn potřeb zájemců a uživatelů - čerpání míry podpory uživatelů - (a dalších 

kritérií) vyplývá nutnost změn nastavení kapacit a personálního zabezpečení, aby bylo možné 

zachovat kvalitu poskytovaných služeb (bezpečnost pro uživatele, dodržování zásad 

poskytovaných služeb). 

Aktivity 

Zachování poskytování sociální služby v náležité kvalitě dle poptávky. Rozvoj povolen JMK. 

Navýšení úvazků v PP o 1,36 úvazku. Navýšení kapacity o 4. 

Kapacita/počet uživatelů: 25 okamžitá kapacita 

Počet úvazků v PP: 8,1 (po navýšení +1,36 PP na rok 2022) 

Zdroje financování  Zdroje: Dotace, vlastní zdroje (dary a ostatní výnosy) 

Realizátoři a partneři DCHB – Oblastní charita Znojmo – Denní stacionář sv. Damiána 

                                                           
16 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 55 
17 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 56  
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Priorita 1 Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života  

Opatření 1.4. Rozšíření služby denního stacionáře při Zámku Břežany, p. o. 

Popis opatření 
a zdůvodnění18 

Zámek Břežany již provozuje denní stacionář pro 7 klientů. V poslední době se na službu obrací 

další rodiče z regionu Hrušovansko a Moravskokrumlovsko s žádostí o zařazení svého dítěte s 

mentálním postižením a lehkým kombinovaným postižením (dle posouzení) do této služby. Z 

důvodu malých prostor není možné zajistit službu pro zcela imobilní klienty.  

Aktivity 

V areálu Zámku Břežany, p. o. se uvolnil vhodný prostor pro rozšířené poskytování této služby. 

Stavební úpravy byly v roce 2021 ukončeny a od 1. 3. 2022 začne služba fungovat. Služba denní 

stacionář bude poskytována v rozšířené kapacitě o 6 klientů a počtu úvazků o 2,0 PP.  

Finanční náklady a zdroje 
financování  

Zdroje: Zámek Břežany, p.o., JMK, stavební úpravy – majitel objektu 

Realizátoři a partneři Zámek Břežany, p. o., Kongregace sv. Hedviky 

 

 

Priorita 1 Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života  

Opatření 1.5. Navyšování personální kapacity u služby osobní asistence při OCHZ 

Popis opatření 
a zdůvodnění19 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje dle potřeb osob a to bez časového omezení (24 hod 

denně), v přirozeném sociálním prostředí osob – podstatou osobní asistence je tedy pomoc na 

místě, v čase a při činnostech, které osoba potřebuje. V ORP Znojmo poskytuje osobní asistenci 

pouze Oblastní charita Znojmo – Osobní asistence Znojmo. V případě, že by se nepodařilo rozšířit 

personální kapacitu služby od roku 2021, tak by v daném regionu neexistovala možnost zajistit v 

požadovaném rozsahu potřeby zejména osob s mentálním postižením, dětí s tělesným či 

kombinovaným postižením a osob s poruchou autistického spektra. Cílem opatření je poskytnout 

službu stávajícím i novým uživatelům v potřebném rozsahu a celém regionu působnosti služby.  

Aktivity 

Chod služby ve stávajícím rozsahu a kapacitě jako v roce 2021.  

Kapacita: okamžitá kapacita: 10 uživatelů, počet uživatelů 50 osob (v závislosti na požadované 

péči) 

Počet úvazků v PP: 6,15 

Zdroje financování Zdroje: dotace z JMK, dotace od obcí, tržby od uživatelů, dary, jiné ostatní výnosy 

Realizátoři a partneři DCHB – Oblastní charita Znojmo – Osobní asistence Znojmo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 57 

       19 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 58 
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Priorita 1 Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života  

Opatření 1.6. 
Realizace aktivit pro podporu osob se zdravotním – mentálním, kombinovaným, duševním 
postižením a autismem v pracovní oblasti 

Popis opatření 
a zdůvodnění20 

Pracovní uplatnění je jednou z nejvýznamnějších integračních rovin společnosti. OZP jsou 

pracovním uplatnění znevýhodněny: 

• zdravotním stavem, vlastními nedostatky v oblasti sociálních kompetencí a psychologických 

vlastností, nízkou a nevhodnou kvalifikací, absencí programů podporujících zaměstnání OZP v 

některých regionech, setrváním v dlouhodobé nezaměstnanosti, 

• společenským náhledem na postižení (malá motivace zaměstnavatelů k zaměstnání OZP), situací 

na trhu práce (nedostatek volných míst pro OZP), nízkou účastí OZP v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti (naprostá většina OZP v registru ÚP se nemůže účastnit opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti).  

V rámci opatření bude docházet k podpoře osob se zdravotním postižením v oblasti hledání, 

nalezení a udržení vhodného zaměstnávání. Služba Sociální rehabilitace při Lize vozíčkářů, která se 

zaměřovala na aktivní vyhledávání potencionálních zaměstnavatelů, svoji činnost ukončila v roce 

2019. 

Aktivity 

Fungující spolupráce mezi službami a úřadem práce, databáze spolupracujících zaměstnavatelů a 

komunikace s nimi.  

1x ročně budou služby pořádat workshop práce pro OZP ve spolupráci s ÚP, kterého se budou 

účastnit zaměstnavatelé a bude tak možné sdílet dobré zkušenosti se zaměstnáváním lidí s 

jakýmkoli zdravotním omezením.  

Na workshop budou zvány také OZP, aby se inspirovaly dobrými zkušenostmi ostatních klientů 

služeb.  

V roce 2022 bude vydána příručka Pracovat se zdravotním omezením, je možné – se specifikami 

jednotlivých cílových skupin. Příručka bude obsahovat výhody zaměstnávání OZP nebo dobré 

příklady praxe – příručka bude společným dílem pracovní skupiny OZP při KPSS. 

Zdroje financování Zdroje: Město Znojmo, JMK, MPSV, organizace 

Realizátoři a partneři 

DCHB – Oblastní charita Znojmo - Sociální rehabilitace Znojmo 

DCHB – Oblastní charita Znojmo - Sociálně terapeutická dílna sv. Kláry 

Práh Jižní Morava Znojmo, z.ú. 

Paspoint, z.ú. 

Úřad práce Znojmo 

 

 

Priorita 1            Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života  

Opatření 1.7. Podpora služeb rané péče pro děti s poruchou autistického spektra 

Popis opatření 
a zdůvodnění21 

V ORP Znojmo jsou zajištěny služby rané péče pro cílové skupiny osob se zdravotním, 

kombinovaným postižením, sluchovým či zrakovým, které jsou zařazený v síti sociálních služeb v 

ORP Znojmo. 

Služba rané péče zaměřená na cílovou skupinu dětí s poruchami autistického spektra v síti 

sociálních služeb v ORP Znojmo zařazena není i když do ORP Znojmo a města Znojma organizace 

nabízející tuto službu zajíždějí a službu zde rodinám poskytují. 

                                                           
20 Viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 59 
21 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 60 
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V rámci opatření bude řešena otázka zařazení a podpory služeb rané péče zaměřené na cílovou 

skupinu děti s poruchou autistického spektra. 

Aktivity 

 Poskytování služeb rané péče pro danou cílovou skupinu ve městě Znojmě a v obcích ORP Znojmo.  

Jednání ve skupinách ohledně zařazení služeb do sítě. 

Zařazení vybraných služeb do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK pro rok 2023. 

Zajištění spolufinancování sociálních služeb rané péče. 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

Finanční podpora na jeden úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok 2022 je u rané 

péče 61 000 Kč. 

Náklady budou vypočteny dle aktuální kapacity služeb. 

Realizátoři a partneři 

Paspoint, z.ú. 

Dotyk II. 

 

 

Priorita 2                Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a autismem 

Opatření 2.1. Vznik chráněného bydlení ve Znojmě pro osoby s autismem a kombinovanými vadami 

Popis opatření 
a zdůvodnění22 

Cílem opatření je zajistit pobytovou sociální službu pro osoby s autismem, které za dohledu 

sociálních pracovníků budou moci žít běžným způsobem života v přirozeném prostředí 

komunity. 

Výstavba domku pro 8 uživatelů s autismem a kombinovanými vadami, bydlení komunitního 

typu s podporou asistentů co nejblíže k formě přirozeného bydlení. 

Aktivity 

Na rok 2022 je v plánu hledání dalších vhodných realizátorů a následné jednání s realizátory o 

charakteru služby a dále aktivity k zajištění vhodného financování služby.  

Plán: kapacita: 8 / počet úvazků v PP: 3,0 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

Zdroje: Město Znojmo, JMK, EU – Strukturální fondy, MPSV 

Finanční podpora na 1 lůžkoden dle Pravidel financování JMK pro rok 2021 a 2022 je 2 600 Kč. 

Realizátoři a partneři Není určen realizátor. 

 

 

Priorita 2                Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a autismem 

Opatření 2.2. Pronájem bytů se službou chráněného bydlení s menší mírou podpory 

Popis opatření 
a zdůvodnění23 

V současném chráněném bydlení stoupá postupně samostatnost klientů do té míry, že jsou 

schopni být zaměstnáni a tím i finančně zvládnout pronájem bytu/garsoniéry a bydlet tam s 

dohledem pracovníka ráno a navečer. 

Aktivity 

Nákup vhodných samostatných bytů v okolí obce Šanov. (aktivita přetrvává z roku 2020). Žádost 
o zařazení služby do sítě sociálních služeb v ORP Znojmo a JMK pro rok 2023.  
Kapacita: 2 

Počet úvazků v PP: 1,0 ZVNČ 

Realizátoři a partneři Zámek Břežany, p. o., JMK 

                                                           
22 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 60 
23 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 61 
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Finanční náklady  
a zdroje financování 

Zdroje: Dotace dle §101a, §105 zákona o soc. službách, klienti, nákup bytu – fondy EU, JMK 

 
 

Priorita 2                Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a autismem 

Opatření 2.3. Vznik Chráněného bydlení komunitního typu se střední mírou podpory 

Popis opatření 
a zdůvodnění24 

V Hrušovanech nad Jevišovkou je poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením 

komunitního typu. Šest klientů z tohoto zařízení bude schopno po 1 – 2 letech přejít do služby 

chráněného bydlení. 

Na jejich místa by přešli, v rámci transformace, klienti velkého zařízení DOZP Zámek Břežany. 

Předpokládané zahájení nové služby je leden 2024. 

Aktivity 

Došlo k přehodnocení možnosti přechodu klientů do chráněného bydlení. Opatření nebude 

realizováno.  

 

Kapacita:0 / počet úvazků v PP:0 

Realizátoři a partneři Zámek Břežany, p. o. 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

- 

 
 

Priorita 2                Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a autismem 

Opatření 2.4. 
Mapování potřeby odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se zdravotním, kombinovaným 
postižení, autismem a duševním onemocněním 

Popis opatření 
a zdůvodnění25 

Cílem opatření je zmapovat poptávku po službě „odlehčovací služba“ pro rodiny s dětmi se 

zdravotním 

postižením. Obsahem bude vysvětlení náplně odlehčovací služby včetně finanční náročnosti 

vzhledem 

k uživatelům této sociální služby. 

Aktivity 

Dále bude probíhat mapování potřebnosti. V roce 2022 bude probíhat na pracovních skupinách 

jednání ohledně podpory záměru vzniku nové služby - terénní odlehčovací služby pro rodiny 

s dětmi s PAS. Poskytovatelem této služby by byl Paspoint, z. ú.   

Předpokládaná kapacita pro ORP Znojmo: 5 klientů / 1 úv. PP 

Realizátoři a partneři 
Rodiče cílové skupiny dětí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, členy pracovních skupin 

při KPSS, Paspoint 

Finanční náklady  
a zdroje financování 

Finanční náklad na jeden úvazek PP dle Pravidel financování pro rok 2021 – 2022 je 42 000 Kč. 

 
 
 
 
 

                                                           
24 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 62 
25 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 62 
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3.4  Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny 

 

Priorita 1                Podpora vzniku a rozvoje ambulantních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší 

Opatření 1.1. Vznik nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší 

Popis opatření 
a zdůvodnění26 

Z důvodu nenaplnění opatření v předchozím plánovacím období 2015 – 2019 a přetrvávající 

potřeby zařízení, je realizace převedena do období 2020 – 2023. 

Jedná se o ambulantní sociální službu, která bude zajišťovat komplex služeb pro osoby bez 

přístřeší, osoby v krizi a nepříznivé sociální situaci a to jak pro muže tak i ženy. 

Bude tak zvýšena dostupnost služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociální exkluzí. 

Dlouhodobá poptávka vyvstává jak ze strany sociálních pracovníků MěÚ Znojmo, jednotlivých 

organizací pracujících s touto cílovou skupinou (Městská policie, Nemocnice Znojmo, p.o., PSS 

apod.). Zakázka na tuto služby vyvstává také z řad obyvatel města Znojma, kteří vznáší podněty 

na představitele města Znojma, aby byla oblast bezdomovectví řešena. 

Bude umožněno sdružování osob bez přístřeší v bezpečném místě s možností získání informací 

a pomoci s řešením situace, ve které se ocitli. Hygienický standard, možnost zabezpečení stravy. 

Služba vznikne v návaznosti na sociální službu Noclehárna, kterou již organizace provozuje. Na 

službu bude dále navazovat fungující služba azylového bydlení. Osoby, které využijí služby 

nízkoprahového denního centra, budou směřovány na návazné sociální služby, které jim 

pomohou řešit jejich nepříznivou sociální situaci také v budoucnu. 

Aktivity 

Projektová dokumentace a výstavba prostor pro službu Nízkoprahové denní centrum pro osoby 

bez přístřeší. Registrace služby. Podání žádosti o zařazení do Sítě sociálních služeb JMK a ORP 

Znojmo pro rok 2023.  

Plánovaná kapacita nové služby: Kapacita: 10 / Počet úvazků v PP: 2,0 

Zdroje financování Provoz sociální služby – MPSV, JMK, město Znojmo 

Realizátoři a partneři Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace; Město Znojmo 

 

 

Priorita 2               
Zajištění ambulantních a terénních služeb pro národnostní, etnické menšiny a osoby se 
závislostí 

Opatření 2.1. Podpora terénní práce v romské komunitě 

Popis opatření 
a zdůvodnění27 

Z dlouhodobého hlediska je terénní práce v romské komunitě přínosná jak pro společnost, tak pro 

cílovou skupinu romského etnika. Terénní pracovník dochází do přirozeného prostředí komunity, 

kde pomáhá při vyřizování sociálních dávek, při zajišťování bydlení a v dalších oblastech života, 

které vyvolávají nepříznivou sociální situaci. Cílem je zachování a podpora pozice romského 

terénního pracovníka (dále jen „RTP“) při MěÚ Znojmo. 

Aktivity 

V roce 2022 budou realizovány činnosti jako v letech předchozích. 

Počet uživatelů: asi 400  

Předpokládané finanční náklady v roce 2022 jsou plánovány stejné jako v roce 2021. 

Finanční náklady a 
zdroje financování  

Zdroje: 

Město Znojmo: cca 135 000 Kč 

Úřad vlády ČR: cca 225 000 Kč (předpoklad) 

Realizátoři a partneři Město Znojmo - odbor sociální 

                                                           
26 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 67 
27 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 68 
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Priorita 2 Zajištění ambulantních a terénních služeb pro národnostní, etnické menšiny a osoby se závislostí 

Opatření 2.2. Vznik komplexního poradenského centra v oblasti závislostí 

Popis opatření 
a zdůvodnění28 

Cílem opatření je rozvíjet rozsah působení Terapeutického centra v JMK v detašovaném pracovišti 

ve Znojmě a zintenzivnit nabídku sociálně - terapeutických intervencí pro znojemské klienty tak, 

aby nebylo nutné přistupovat k jejich hospitalizaci či pobytové léčbě. 

Terapeutické centrum v JMK realizuje komplexní péči o klienty s problémem závislosti ambulantní 

formou léčby. Terapeutické centrum v JMK provozuje ve Znojmě pobočku od června 2016 pouze 

pro cílovou skupinu osob ohrožených hazardním hráčstvím. V roce 2019 došlo k rozšíření cílové 

skupiny o osoby ohrožené užíváním alkoholu a nealkoholových drog. 

Od vzniku detašovaného pracoviště Terapeutického centra v JMK ve Znojmě do konce roku 2018 

využilo jeho služby 32 klientů. 

Jednalo se o 22 lidí s problémem s hraním hazardních her a 10 osob blízkých. V daném období 

proběhlo 265 jednotlivých výkonů individuální terapie, 17 výkonů rodinné terapie a 374 

jednotlivých výkonů sociální práce. Daná práce byla v období 2016 – 2018 realizována na úvazek 

0,2. 

Aktivity 

 Provozovat komplexní péči o klienty s problémem závislosti ambulantní formou léčby. Stabilizace 

a posílení personálního zázemí, které umožní zintenzivnit nabídku sociálně - terapeutických 

intervencí pro znojemské klienty a rozšířit kapacitu pro osoby ohrožené užíváním alkoholu a 

nealkoholových drog.  

Kapacita: 30 klientů (týdenní kapacita) / Počet úvazků v PP: 2,0 

Finanční náklady a 
zdroje financování 

Finanční podpora na jeden úvazek PP dle Pravidel financování JMK pro rok 2022 je u  

kontaktního centra 48 000 Kč. 

Předpokládané náklady: 

Náklady v sociální službě na úvazky v PP 2,0 celkem: 1 497 600 Kč 

Realizátoři a partneři 
Realizátor: Společnost Podané ruce o.p.s. 

Partneři: poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb ve Znojmě, školy 

 

 

Priorita 2 
Zajištění ambulantních a terénních služeb pro národnostní, etnické menšiny a osoby se 
závislostí 

Opatření 2.3. Optimalizace personálních kapacit Kontaktního centra ve Znojmě 

Popis opatření 
a zdůvodnění29 

Stávající počet pracovníků a pracovních úvazků již delší dobu neodpovídá reálným  

číslům a potřebám uživatelů dané sociální služby. Na tuto situaci je potřeba reagovat 

doplněním stavu pracovníků tak, aby byl výkon kontaktní, poradenské, ale i terénní  

služby dostatečně zabezpečen. 

Aktivity 
Bude podána žádost o navýšení úvazku o 1,4 PP pro rok 2023. 

Kapacita: 320 / Počet úvazků v PP: 2,6 (pro rok 2022). 

Finanční náklady a 
zdroje financování  

Zdroje: MPSV ČR, ÚV ČR - RVKPP, KÚ - JMK, Město Znojmo 

Realizátoři a partneři Společnost Podané ruce o.p.s. – Kontaktní centrum ve Znojmo 
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Priorita 3 
Zajištění a zkvalitnění nabídky pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Opatření 3.1. 
Podpora, modernizace a rozvoj služby domov se zvláštním režimem Emin zámek, p. o.  
v návaznosti na reformu psychiatrické péče včetně navyšování a stabilizace personálních 
 kapacit 

Popis opatření 
a zdůvodnění30 

Z dlouhodobého hlediska je patrná potřebnost pobytových sociálních služeb tohoto typu. 

V rámci humanizace stávajícího prostředí je budova pobytové služby domova se zvláštním režimem 

nevyhovující. Nabízeny jsou vícelůžkové pokoje, které je nutno předělat na pokoje s menší kapacitou. 

Dispozice ubytovacích prostor – objekt je památkově chráněn, nelze tyto prostory upravit ve prospěch 

klientů. 

Aktivity 

Oprava elektroinstalace prvního podlaží. Vyhledávání vhodných pozemků v přilehlých lokalitách 

za účelem transformace pro možný návrat klientů do běžného života. Podpora soběstačnosti, 

samostatnosti a integrace klientů. Zpracování Transformačního plánu. Oprava tréninkového bytu. 

Posilování personálu o pracovníky v sociálních službách. Postupné navyšování personálu – 

pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče, a to o 3 zaměstnance. Navýšení 

technickoadministrativního personálu o 1 zaměstnance.  

Kapacita: domov se zvláštním režimem 60 klientů  

Počet úvazků v PP: domov se zvláštním režimem 25,0 

Finanční náklady a 
zdroje financování  

Zdroje: dotace dle §101a - MPSV 

Realizátoři a partneři Emin zámek, p. o. 

 
 

3.5  Děti, mládež, rodina  

 

Priorita 1      Podpora rodinné a seniorské politiky města Znojma 

Opatření 1.1. Rozvoj aktivit rodinné a seniorské politiky města Znojma 

Popis opatření 
a zdůvodnění31 

K rozvoji aktivit rodinné politiky dochází prostřednictvím plnění jednotlivých Akčních plánů 

rodinné politiky města Znojma na daný rok, které obsahují konkrétní aktivity, popis kroků 

vedoucích k jejich naplnění včetně subjektů zodpovědných za jejich realizaci. Rodinná politika byla 

v roce 2020 rozšířena o seniorskou politiku a bude podporovat aktivity jednotlivých subjektů 

prostřednictvím dotačních programů na podporu rodinných aktivit či aktivit pro seniory na 

konkrétní rok. Nedílnou součástí rozvoje rodinné a seniorské politiky ve Znojmě je pravidelné 

setkávání pracovní a řídící skupiny, spolupráce všech zapojených subjektů a provázanost s KPSS. 

Aktivity  

Podpora rodinných aktivit jako součást komplexního systému podpory rodin a aktivního života 

seniorů ve městě Znojmě tak, aby zde bylo prostředí přívětivé k naplnění poslání rodin. Vypsání 

záměru pro poskytování dotací z rozpočtu města Znojma na rok 2023 v rámci programu Podpora 

rodinných aktivit v roce 2023. Udržení stávajícího stavu, tzn. aktivní spolupráce členů pracovní i 

řídící skupiny, rozvoj jednotlivých priorit, naplňování stanovených opatření, realizace společných 

aktivit pro rodiny s dětmi a pro seniory, podpora pečujících osob, pozůstalých osob, 

mezigeneračních vztahů a dobrovolnictví také ve spolupráci s KPSS. Rozvoj a udržitelnost provozu 

Senior Pointu a Family Pointu ve Znojmě.    

                                                           
30 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 71 
31 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 75 
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V roce 2020 vznikla nová Koncepce rodinné a seniorské politiky města Znojma na období 2020-

2023. V roce 2022 bude návaznost pokračovat Akčním plánem na rok 2022. V roce 2022 proběhne 

zapojení do auditu „familyfriendlycommunity“. 

Plánované aktivity: 

Národní týden manželství - únor 2022 
Týden pro rodinu - Baví se celá rodina – květen 2022 
Mezinárodní den seniorů – říjen 2022 

Finanční náklady a 
zdroje financování  

Na dotační program: 500 000 Kč 

Na realizaci aktivit rodinné a seniorské politiky: cca 160 000 Kč 

Zdroje: Město Znojmo, JMK 

Realizátoři a partneři 

Realizátoři: Město Znojmo 

Partneři: MěÚ Znojmo – OŠKPP, DCHB – Oblastní charita Znojmo, Centrum sociálních služeb 

Znojmo, p. o., Městská policie Znojmo, školská zařízení, Úřad práce ČR – pobočka Znojmo, Rodinné 

centrum Maceška, Mateřské centrum Miniklub Znojmo, z. s., Dobrovolnické centrum ADRA, Kruh 

Znojmo, centrum zdravotních služeb pro děti, p. o., Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, 

p. o., Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z. s. Klub „Pharos“ a Buďme v tom 

spolu, Nemocnice Znojmo, p. o., Středisko volného času Znojmo, p. o., Klára pomáhá z. s., Městská 

knihovna Znojmo. 

 

 

Priorita 2      Podpora služby Streetwork při Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Coolna Znojmo 

Opatření 2.1. Zajištění odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby 

Popis opatření 

a zdůvodnění32 

Maringotka Klubu Coolna Znojmo je „prodlouženou rukou“ terénní formy poskytování NZDM 

Klubu Coolna Znojmo. Streetworkeři zde řeší nepříznivé životní (sociální) situace, se kterými se 

děti, mládež a mladí dospívající potýkají ve věku 11-26 let. Služba se aktivně věnuje této cílové 

skupině, ale dosah a vliv je i na prostředí, ve kterém se tato skupina pohybuje. Řešenými tématy 

jsou např. vztahy, rodina, škola, šikana, sebepoškozování, drogy (legální i nelegální), aktivní trávení 

volného času, rizikové chování 

obecně, chování ve společnosti, vztahy k autoritám, kyberšikana a rizika ve virtuálním světě, 

sexuální identita a témata související s dospíváním atd. 

Maringotka má již 8 let svého provozu a její technický stav již dosluhuje. Je potřeba zajistit dětem 

a mládeži, kteří se ocitají v nepříznivé životní situaci prostor, kde budou moci řešit své akutní 

problémy či učit se trávit aktivně svůj volný čas s podporou odborných pracovníků. 

Aktivity  

Přetrvává aktivita z roku 2020 – zakoupení nové maringotky/mobilheimu či zajištění jiného místa 

k účelu specifické sociální práce s dětmi a mládeží. Maringotka je v naprosto nevyhovujícím až 

dezolátním stavu. Poskytování sociální služby pro cílovou skupinu 11-26 let (děti, mládež a mladí 

dospělí). 

Počet uživatelů sociální služby v této lokalitě: min. 35 nově podpořených uživatelů/ročně, kteří 

jsou v nepříznivé životní situaci. 

Finanční náklady a 

zdroje financování  
Zdroje: Město Znojmo, dotační programy, donátoři 

Realizátoři a partneři 
DCHB – Oblastní charita Znojmo 

Město Znojmo 

  

                                                           
32 viz SPRSS Znojemska 2020-2023, s. 76 
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4 Závěr 
 
Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2022 byl zpracován koordinátorkou KPSS za 

pomoci a spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, členů organizační skupiny a vedoucích 

pracovních skupin KPSS. Akční plán vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Znojemska na období 2020-2023. Některé aktivity jsou převedeny z loňského roku z důvodů 

administrativních, finančních a legislativních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Některé byly 

přehodnoceny na základě aktuálně zjištěných potřeb a některé pokračují tak, jak byly nastaveny 

v SPRSS. 
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Usnesení Zastupitelstva města Znojma 
 
Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2022 byl projednán v Komisi sociální a zdravotní 
dne 13.01.2022, dále pak v Radě města Znojma a Zastupitelstvu města Znojma.  
 
 
Rada města Znojma  

Datum: 24.01.2022 
Usnesení číslo: 144/2022, bod č. 6075 
 
„RM doporučuje ZM schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2022 (prováděcí 
dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2020-2023), dle 
přílohy č. 1.“ 
 
Zastupitelstvo města Znojma  

Datum: 14.02.2022 
Usnesení číslo: 146/2022, bod č. 6182 
 
„ZM schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2022 (prováděcí dokument  
ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2020-2023), dle přílohy č. 1.“ 
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Seznam zkratek 
 

a.s.   akciová společnost 

CSS Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace 

OCH Znojmo  Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo 

DMR   děti, mládež, rodina 

DOZP   domov pro osoby se zdravotním postižením 

DS   domov pro seniory 

DSS   Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny 

DZR   domov se zvláštním režimem 

EU   Evropská unie 

IP  individuální projekt 

JMK   Jihomoravský kraj 

KC   kontaktní centrum 

KPSS   Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

MěÚ   Městský úřad 

MMB   Magistrát města Brna 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MVČR   Ministerstvo vnitra ČR 

MZČR   Ministerstvo zdravotnictví ČR 

NNO   nestátní nezisková organizace 

NZDM   nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OOSV   osoby ohrožené sociálním vyloučením 

o.p.s.   obecně prospěšná organizace 

ORP   obec s rozšířenou působností 

o.s.   občanské sdružení 

OSPOD   oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

OS   odbor sociální 

OŠKaPP   odbor školství, kultury a památkové péče 

OZP   osoby se zdravotním postižením 

PAS  porucha autistického spektra 

p.o.   příspěvková organizace 

PPP   pedagogicko-psychologická poradna 

RM   Rada města Znojma 

RSPMZ  Rodinná a seniorská politika města Znojma 

RVKPP   Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

SAS   sociálně aktivizační služba 

SO ORP   správní obvod obce s rozšířenou působností 

SPRS   společnost pro ranou péči 

SPRSS   střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

ZM   Zastupitelstvo města Znojma 

z.ú.  zapsaný ústav 


