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

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

datum: 25.11.2013, 14.00 hod.  

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

Program:  

Program:  

1.Přivítání, prezence, zahájení 
2.Informace k realizaci projektu – proběhlé aktivity  
3.Spolupráce s obcemi v ORP Znojmo 
4.Minimální síť soc. služeb na rok 2014 – schválení  
5.Analýzy – informace    
6.Různé  
 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků, představení nové účastnice 

 

2. Informace k realizaci projektu 

Proběhl Týden sociálních služeb – přednášky na různá témata, celkem 13 přednášek 

Seminář KPSS – zapojily se Hrušovany, 12 účastníků 

Workshop Zprostředkování informaci o možnostech pomoc, 12 účastníků. 

Podklady pro aktualizovaný adresář, stále je prostor pro změny, tisk jaro 2014 

 

3. Spolupráce s obcemi 

– 2.10.2013 – odeslán e-mail na obce  - nabídka spolupráce – seznámení se sociálními službami – 
reakce od: Hrušovany, Valtrovice, Černín, Chvalatice, Těšetice 
obcím 11.10.2013 – podněty pro AP 2014 – 11 obcí  - Hostim – prádelna, čistírna 
          
4.  Minimální síť  soc. služeb na rok 2014 + Akční plán 2014 – aktualizace 
- Minimální síť bude zachována jako v roce 2013 – nebyly zaslány žádné podněty do 30.6.2013. 
 
Potřeby nových služeb budou řešeny v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
Znojemska na období od roku 2015. 
Otevírá se otázka různých forem transformace služeb dle finančních možností. 
 
5. Analýzy – informace 
- vybrána firma AUGUR Consulting, s.r.o.  
- zahájení měsíc listopad  
- oslovena vedoucí odboru školství – součinnost na školách  
- nutná spolupráce organizační skupiny, pracovních skupin na připomínkování a tvorbě dotazovacích 
nástrojů,  
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- analýza potřeb dětí ve věku 11-14 let 
- analýza financování soc. služeb ve mstě Znojmě 
 
Dodány další možná místa na dotazování, sběr dat. 
 
6. Různé 

- letáčky 
Možné znění úvodní věty za naši pracovní skupinu OZP: 
Jsme skupina lidí, kteří se dobrovolně scházíme a diskutujeme nad potřebami OZP. Sledujeme, 
které sociální služby je jsou schopny zajistit a které jsou žádané nebo naopak, které služby už není 
tolik potřeba.  
 
Úkol 7/13 : zaslat nápady, jak by mohla znít naše úvodní věta 
T: do 13.12.2013 
O :  členové pracovní skupiny 
 

- 10.12.  setkání s poskytovateli 
- Nápad na vyhlášení fotografické soutěže na den sociálních služeb 2014. Možná témata : 

Dobrý skutek, Šťastný život. Bez věkového omezení, souhlasy s uveřejňováním zajistí 
fotograf. 
 

Úkol 8/13 : zaslat nápady fotografické soutěže 
T: do 13.12.2013 
O : členové pracovní skupiny 
 
Diskuze k potřebnosti služeb do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na 
období od roku 2015 
- větší rozvoj služeb se neplánuje – spíše udržení stávajících poskytovaných služeb s ohledem na 
jejich kapacity  
 
Úkol 9/13 – účastníci pracovní skupiny zašlou koordinátorce KPSS  náměty do Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období od ro. 2015 – 2019, dle potřebnosti  
 
Úkol 9/13 : zaslat podněty pro SPRSS 2015-2019 
T: do 31.12.2013 
O : členové pracovní skupiny 
 

 
- Začátkem roku proběhnou semináře s inspektorkou služeb PhDr. Blankou Veškrnovou 
- Proběhne týden rané péče, informace, letáčky, články v novinách 
- Domluvili jsme se na oživení našich setkávání různými přednáškami, napříště Eliška 

Přibylová pozve paní doktorku Půčkovou, rehabilitace 
 

Členové zašlou všechny úkoly vedoucí Janě Svobodové na mail: janasvobodova.111@seznam.cz  
do určených termínů, ta následně  přepošle přehled koordinátorce Lucii Rockové 

- uvedené úkoly shrnují výsledek jednání pracovní skupiny 

Další schůzka bude upřesněna. 

 

Ve Znojmě dne 26.11.2013         Jana Svobodová, vedoucí pracovní skupiny 


