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Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 
            

název akce: Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“ - zápis 

datum a hodina: 6.11.2014, 14.00 hod.  

místo Denní stacionář sv. Damiána, Mašovická 10, Znojmo-Hradiště 

               

1. Přivítání, prezence, zahájení 

- přivítání přítomných, vzájemné představení, připomenutí jednacího řádu 

- shrnutí úkolů za předchozí skupiny, připomenutí, čemu jsme se tento rok věnovali 

- vedoucí pracovní skupiny zůstává Jana Svobodová, zvolena zástupkyně vedoucí - Soňa Foitová 

2. Organizační záležitosti skupiny – členové skupiny  

- v současné době 11 členů  

- odsouhlaseno 9 + 4 vedoucí pracovních skupin (princip - 3Z/3P/3U) 

- nutnost účast zástupce zadavatele  

- tipování, koho ze zastupitelů oslovíme do pracovní skupiny 

3. Minimální síť služeb sociální prevence 

- nastavena dle Metodiky JMK - 2. vydání 

- vyjednávání s poskytovateli ve spolupráci s představiteli Města Znojma 

- nadregionální služby - přepočet na klienta 

- v současné době Znojmo i MK garantovalo služby v celém okrese – do budoucna vyjednávání 

s obcemi 

- schváleno v zastupitelstvech města – Moravský Krumlov, Znojmo 

4. Pokračování v síťování sociálních služeb 

- nyní následuje síťování služeb sociálního poradenství - setkání listopad/prosinec 2014 

- 5% spoluúčast ze strany ORP/okresu 

- bude zjišťováno pro jaké cílové skupiny je poradenství dostupné – předpokládá se redukce 

sociálního poradenství, podpora občanských poraden se zaměřením na dluhovou problematiku  

5. Monitorovací zpráva za rok 2013 

- nezaslány připomínky  

6. Příprava Akčního plánu a minimální sítě na rok 2015 

- udržení stávajících soc. služeb - návaznost na strategii JMK a SPRSS Znojemska 2015-2019 
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- součástí bude min. síť služeb sociální prevence  

- projednání záměrů z oblasti návazných služeb, které by případně Město Znojmo podpořilo a jsou 

v souladu s KPSS 

Předložila : 

 Roska Brno - venkov, mladí lidé si domlouvají služby sami za sebe zvlášť, možnost dalšího jednání 

v pracovních skupinách - na rok 2015 nepodpořeno 

 Gaudia proti rakovině, o.s. - týká se spíše skupiny seniorů, na rok 2015 nepodpořeno 

Mobilní občanská poradna - Mgr. Petr Michek , nepodpořeno 

Společnost o.p.s. - v rámci Senior pointu  - poskytováno poradenství  

Tyfloservis, probíhá spolupráce - zástupci budou osloveni k účasti v rámci pracovní skupiny KPSS 

Dotyk II, o.p.s. - služby rané péče pro jednotlivé cílové skupiny jsou zajištěny stávajícími 

poskytovateli v rámci definované minimální sítě sociálních služeb na rok 2014 a minimální sítě 

sociálních služeb prevence na rok 2015, kapacity jsou u těchto poskytovatelů dostačující a mají 

možnost přijímat další klienty. Organizace spolu mohou vzájemně spolupracovat a předávat si klienty 

dle místa působení. 

- ani jedna organizace není v současnosti zařazena do komunitního plánu 

- potřebnost těchto služeb bude zjišťována v roce 2015 

 

Priority v SPRSS Znojemska 2015-2019  

- aktivity do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2015  

Ve všech službách půjde především o udržení služeb ve stávajícím stavu – kapacitě, personálním 

zabezpečení.           

Priorita 1 

Opatření 1.1.                                               

Udržení stávajícího stavu sociál. rehabilitace - Oblastní charita Znojmo 

Opatření 1.2. 

Nebyl schválen navazující projekt Ligy vozíčkářů, probíhá vyjednávání s obcemi, psaní žádostí na 

jiná dotační řízení. V oblasti sociálních služeb půjde především o udržení stavu služby sociální 

rehabilitace. 

Podpora zaměstnávání OZP, OZZ – Chráněné dílny – Sansimon, s.r.o. – zpracuje J.P.Chadalíková  

Opatření 1.3 

Terapeutické dílny – udržení současného stavu 
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Opatření 1.4 

- aktivity na rok 2015 zpracuje – Svaz tělesně postižených ČR - Najmonová Miroslava  

Priorita 2 

Opatření 2.1. 

Raná péče – aktivity na rok 2015 – zpracují zástupci organizací poskytující ranou péči na Znojemsku 

Opatření 2.2 

TyfloCentrum Brno, o.p.s. - Silvie Stehlíková zpracuje aktivity na rok 2015 

Priorita 3 

Opatření 3.1. 

Zámek Břežany, změna - vybudovat  chráněné bydleni pro 10 až 20 klientů s těžkým postižením, 

bude více zpracováno - zpracuje Vít Janků 

Opatření 3.2 

Zámek Břežany, probíhá dle plánovaných aktivit, zakoupen 1 byt – aktivity na rok 2015 zpracuje Vít 

Janků 

úkol 3/2014 – zpracovat aktivity jednotlivých opatření na rok 2015 

                    - zpracují výše uvedení ve spolupráci s koordinátorkou   -  

                    - do 21.11.2014      

Další nezpracované návrhy priorit 

STP – rozšíření o aktivizační služby/sociální rehabilitaci, proběhne schůzka mezi obdobně 

zaměřenými službami, které již tyto služby poskytují. Zmapování potřebnosti rozšiřování služeb. 

úkol 4/2014 - schůzku svolá Jana Svobodová ve spolupráci s Miroslavou Najmonovou 

                   - 1. čtvrtletí roku 2015            

Požadavky KPSS 

- záměry/včetně udržení – bude zaslána tabulka k vyplnění do AP na r. 2015 

- u stávajících služeb – kapacita/rozpočet na r. 2015 

7. Den sociální služeb – zhodnocení 

- byl zaslán report z dot. šetření 

- proběhne setkání se zapojenými organizacemi k vydefinování požadavků a potřeb – začátek roku 

2015 

- kladné odezvy ve skupině 
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8. Různé 

- plánované akce na rok 2015 - předám návrh harmonogramu - vyplnění v případě nápadu/zapojení 

se, zveřejňování, - propagace akce 

- napsat, i negativní pohled na danou akci  

úkol 5/2014 : vyplnit tabulku plánované akce, příloha zápisu 

                      - do 28.11.2014 

                     - členové pracovní skupiny 

 

- při vyjednávání s obcemi o spoluúčasti na poskytování dané sociální služby je dobé přizvat si  

s sebou zástupce ze sociálního odboru, koordinátorku KPSS, doporučení prostudovat zákon o obcích 

(128/200Sb. §35), zákon o sociálních službách (108/2006 Sb. §92 a následující) 

- pokud obec žádá konkrétní jména ohledně finanční spoluúčasti na soc. službu a soc. služba nemá 

souhlas rodiny k poskytnutí svého jména obci, pak je úhrada spoluúčasti na rodině.  Pozor na citlivé 

údaje, upozornit obce na dodržování mlčenlivosti ohledně údajů o klientech soc. služeb. 

- pracovní skupiny - pravidelné konání 1x za 3 měsíce  

 

- pozvánka na akci raných péčí – seminář – 27.11.2014 – 10:30-11:30, pozvánka v příloze, nahlásit 

účast na e-mail.: lucie.rockova@muznojmo.cz 

 

Úkoly shrnutí:  

 

Úkol 3/2014 - zpracovat aktivity jednotlivých opatření na rok 2015 

T: do 21.11.2014     

O: zpracují výše uvedení (bod č. 6 zápisu) ve spolupráci s koordinátorkou   -  

Úkol 4/2014 - schůzka k rozšiřování služeb sociální rehabilitace/soc. aktivivizační služby 

T: 1. čtvrtletí roku 2015       

O: Jana Svobodová ve spolupráci s Miroslavou Najmonovou  

Úkol 5/2014 - vyplnit tabulku plánované akce na rok 2015, příloha zápisu 

T: do 28.11.2014 

O: členové pracovní skupiny 

 

Zapsala: Jana Svobodová, vedoucí pracovní skupiny OZP 


