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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Osoby se zdravotním postižením“ 

 

Datum a hodina:  středa 22. 5. 2019, od 10.00 hod. 

Místo:   MěÚ Znojmo, nám. Armády 8 

 
Program jednání:  

1) Přivítání 

2) Informace z JMK 

3) Den sociálních služeb 2019 

4) Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  

5) Různé 

6) Závěr 

 
1) Přivítání 

- Přivítání všech přítomných a zahájení setkání. 

 

2) Informace JMK  

Plánované aktivity v roce 2020 

o finalizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2021 – 

2023 

o konference, na které bude SPRSS 2021 – 2023 představen 

o metodická podpora služeb 

 naplňování role služby v krajské síti JMK a na území JMK, naplňování 

požadavků JMK na podobu poskytované služby, nabízení podpory a zjišťování 

potřeb osob v rozsahu regionální karty pro daný druh služby.   

 metodické a kontrolní činnosti sociálních služeb dle zpracované metodiky. 

 průběžná metodická setkávání s poskytovateli sociálních služeb (semináře, 

platformy, workshopy)  

o informovanost o roli sociálních služeb a o roli sociálních pracovníků. Zacílené na 

veřejnost, pracovníci obcí I. a II. typu, praktičtí lékaři,… 

 semináře, platformy, spoty, videa 

o realizace metodických setkání sociálních pracovníků poskytovatelů sociálních služeb 

cca 2x ročně pro skupiny – terénní služby/pobytové služby /preventivní služby 
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Základní síť sociálních služeb pro rok 2020 

 bylo podáno celkem 376 žádostí nerozšiřující se nad rámec Základní sítě 2019. Z toho 361 

žádostí splnilo náležitosti formálního hodnocení 

 bylo podáno celkem 37 žádostí o rozvoj, z toho 28 služeb požadovalo navýšení kapacity oproti 

kapacitě služby v Základní síti 2019, tyto rozvoje ORP podpořily 

 nepodařilo se realizovat vznik odlehčovací služby v ORP Hodonín, 3 lůžka 

 sloučení služeb:  

o Armáda spásy – Sloučení 3 služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pod 1 

identifikátor 8223337  

o Centrum pro sluchově postižené – SaS pro seniory a OZP (3528697) bude ukončena, 

kapacity přesunuty pod sociální rehabilitaci (8975852) 

o Právo na život – sloučení 2 domovů se zvláštním režimem pod 1 identifikátor 4252814 

o Diecézní charita Brno – převedení 4 lůžek domova pro seniory pod službu domovy se 

zvláštním režimem, DS bude ukončena, poskytována bude služba domovy se zvláštním 

režimem pod identifikátorem 9903962 

o Diecézní charita Brno – zánik chráněného bydlení v Olešnici, kapacita úvazků přesunuta 

do pečovatelské služby 2826680 

 zařazení služby do ministerské sítě B – Lotos – služby následné péče (20 lůžek) 

 Akční plán, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb ke schválení Radou JMK 20. 5. 2019 

a Zastupitelstvem JMK 20. 6. 2019 

 

Regionální karty 

 14. – 15. května 2019 proběhly druhá setkání pro služby odborného sociálního poradenství 

 domovy se zvláštním režimem, terénní programy, kontaktní centra, služby následné péče a 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nemají ještě uzavřené harmonogramy zaváděných 

požadavků 

 terénní programy, kontaktní centra, služby následné péče – negace regionálních karet a 

požadavků JMK, nedostatečná časová dotace setkání. Z těchto důvodů byly materiály dány 

službám k připomínkám. Sešlo se 9 připomínek od 6 poskytovatelů. Bude uspořádáno další 

setkání s upřesněním požadavků. 

 SASR – negace požadavků JMK, jako:  

o Služby jsou zaměřeny na posilování kompetencí rodičů 

o Služba aktivně oslovuje a vyhledává osoby z cílové skupiny 

o Provozní doba odpovídá potřebám cílové skupiny. Služba je poskytována dle potřeb 

uživatelů ve všední den včetně odpoledních a večerních hodin, popřípadě o víkendu 

 SASR – na setkáních zaznívaly připomínky, že jsou SASR mnohdy „prodlouženou rukou 

OSPODu“ a na ostatní činnosti nemají kapacitu 
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 během setkání s poskytovateli vyvstaly různé připomínky, byly měněny či poupraveny 

připomínky na jednotlivé služby. Proběhne proto aktualizace regionálních karet a požadavků 

schválením Rady JMK 

 

Analýza potřebnosti 

 výzkum ukončen a zpracován. Jednotlivé separátní zprávy jsou vyvěšeny na webu komunitního 

plánování https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Articles/6849-2-

Analyza+potrebnosti+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx  

 bude probíhat setkání okresních týmů - Znojmo 6. 6. 2019 

 výstupy analýzy potřebnosti jsou jedním z podkladů pro nový Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb 

 

Diskuze 

 rozšíření cílové skupiny osobní asistence o seniory – obava některých rodičů dětí se zdravotním 

postižením, že si některé služby budou chtít „ulehčit“ a poskytovat služby seniorům a na děti se 

zdravotním postižením nebude prostor  

 do odborného sociálního poradenství nelze zahrnovat konzultace s firmami, které provádí 

bezbariérové úpravy prostor 

 Elektronický katalog sociálních služeb – požadavek na užší výběr sociálních služeb tak, aby se 

vygenerovaly služby, které činnost opravdu provádí 

o Bude řešeno v rámci technického nastavení katalogu 

 

3) Den sociálních služeb 2019 

 

- na schůzce pořadatelů byla odhlasována změna moderátora: Ladislav Koubek - po oslovení zjištění, 

že bude v době konání akce v zahraničí  

 byl osloven pan Karel Konvalina 

- naplánované vystoupení 

 Dr. Petr Veleta M.A. – dopolední vystoupení s klienty 

   - odpolední společně se studenty 

 CSS – 1 výstup v jednání 

 OCHZ – Domov pro matky a otce v tísni  

           -  NK Coolna Moravská Krumlov – kapela Betwind 

 Práh jižní Morava – přednáška na téma Žít život s duševním onemocněním je možné 

                                 - poradenství s psychologem 

 Zámek Břežany – představení vlastní kuchařky Vaříme s láskou 

                            - ohrada se zvířátky – ukázka animoterapie 

 Domov Božice – módní přehlídka Jak šel čas 

 - vystoupení mimo sociální služby – návrh 

 Spolek seniorů – lokální a lidové písně 

https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Articles/6849-2-Analyza+potrebnosti+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx
https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Articles/6849-2-Analyza+potrebnosti+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx
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 tipy na kapely od K. Čermákové   

-  New Vegas, Kinkies, Ette Enaka, Páni kluci, Rutka Laskier, Trashsurf, The Queues, Koala on the grill 

Páni Kluci - https://w ww.youtube.com/watch?v=AHZLI9mhvHg 

Ette Enaka - https://www.youtube.com/watch?v=OdIO85jlo5Y 

The Queues - https://www.youtube.com/watch?v=h020VbLzx0k 

Koala on the grill - https://www.youtube.com/watch?v=yf0LHrubRpo 

Trashsurf - https://www.youtube.com/watch?v=73_kSCDQ75s 

soutěž 

- v letošním roce změna soutěže 

- po ukončení bloku představování by moderátor položil nějakou jednoduchou otázku  

 odpověď by se napsala na papírek – sběr odpovědí – losování 

nebo 

 vyvolání nejrychleji přihlášeného diváka 

- předání výhry na pódiu 

- odměny od organizací (bude upřesněno) 

- návrh vyhlásit fotografickou soutěž – Den sociálních služeb očima veřejnosti 

 - během Týdne sociálních služeb fotografie vystavit v prostorách MÚ  

 

4) Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska 

 

Opatření 1.1 zůstává. Připomínka sdružení Dotyk II., že poskytují sociální rehabilitaci třem 

osobám s duševním postižením ve Znojmě a nejsou zahrnuti do Sítě sociálních služeb v ORP 

Znojmo. Je dotčeno právo na výběr, uživatel si nemůže vybrat službu dle svého uvážení, když 

ta není podporovaná městem.  

 

Opatření 1.2 – ukončení služby Ligy vozíčkářů, zaměřena na pracovní oblast, vznikne 

vákuum v této oblasti.  Služba Sociální rehabilitace Znojmo a Sociálně terapeutická dílna sv. 

Kláry převezmou seznam spolupracujících zaměstnavatelů. 

 

Opatření 1.3 podpora vzniku terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením – 

zůstává. 

 

Opatření 2.1 podpora služeb rané péče, opět připomínka sdružení Dotyk II., službu poskytují 

6 dětem s PAS, chtějí být zařazení do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo. Tuto službu 

poskytuje i organizace Paspoint (také 6 dětí). Opatření trvá. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdIO85jlo5Y
https://www.youtube.com/watch?v=h020VbLzx0k
https://www.youtube.com/watch?v=yf0LHrubRpo
https://www.youtube.com/watch?v=73_kSCDQ75s
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Opatření 2.2 změna na udržení stavu služeb pro osoby zrakově postižené 

 

Opatření nové 2.3 – navýšení úvazků Osobní asistence, naplněná kapacita, služba musí 

odmítat zájemce 

 

Opatření 3.1 podpora chráněného bydlení - trvá, opatření bude doplněno o další možnosti 

rozšíření bydlení. 

 

Opatření 3.2 rozšíření a podpora samostatného bydlení pro osoby se středně těžkým 

mentálním postižením – trvá.  Možnost o rozšíření na Jarošově ulici ve Znojmě. 

 

5) Různé 

 

- znojemská pobočka Ligy vozíčkářů bude ve Znojmě k 31. 5. 2019 ukončovat svoji činnost 

- na webu KPSS Znojemska jsou dostupné strategické dokumenty (Síť sociálních služeb v ORP 

Znojmo pro rok 2020, Monitorovací zpráva za rok 2018) - http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-

stazeni/m209 

- diskuze nad odlehčovací službou - v současné době máme pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením nad 18 let při Centru sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace, chybí služba pro 

osoby do 18 let, částečně supluje Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro děti, p. o., není to 

však klasická sociální služba a nedá se s ní počítat opakovaně. Na odlehčovací službu se neobrací 

rodiče postižených dětí  

 - nutnost mapování potřebnosti této služby a dle následného vyhodnocení bude tato potřeba 

 zahrnuta do opatření 

 - ke spolupráci se přihlásila paní Bendová, která pomocí rodičovských podpůrných skupin 

 zajistí toto mapování potřebnosti 

- poukázáno na systémové potíže u terénních služeb osobní asistence, není kapacita na poskytnutí 

krizové péče, veškerá kapacita služeb je využita v běžném nasmlouvaném provozu 

- plánování tanečního odpoledne pro osoby se zdravotním postižením během podzimu 2019 

- Práh – plánovaná akce pro neformální pečující, poděkování, možno se přihlásit ke spolupráci 

- Denní stacionář sv. Damiána bude zvyšovat věkovou hranici od 16 let 

- služby pro osoby se sluchovým postižením – poskytuje organizace Tichý svět, o.p.s.  

 - na pobočce MěÚ Znojmo (Obroková ul.) byla zavedena služba Tichá linka 

 

6) Závěr 

 

- rozloučení se členy pracovní skupiny a poděkování za účast 

- rozloučení koordinátorky Alice Svobodové a poděkování za spolupráci 

 

 

 

 

http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209
http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209
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Ve Znojmě dne 31. 5. 2019 

 

Zapsala: Jana Svobodová, Dis. 

     vedoucí skupiny 

                                               

Mgr. Alice Svobodová 

                                                                                     koordinátorka KPSS 

  


