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 Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Osoby se zdravotním postižením“ 

Datum a hodina:  čtvrtek 12. 12. 2019, od 13:00 hod. 

Místo:  Zasedací místnost 625, budova MěÚ Znojmo, nám. Armády 8  

Program jednání:  

1) Přivítání 
2) Informace z JMK 
3) Příprava navazujícího plánu sociálních služeb 
4) Projednání připravených priorit 
5) Různé  
6) Závěr 

 
1) Přivítání 

Přivítání všech přítomných a představení jednotlivých členů. 

Nově se jednání účastnili zástupci MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo a maminky zdravotně postižených dětí.  

 
1) Informace z JMK 

- STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH S LUŽEB JMK NA OBDOBÍ 2020 - 2023 
- probíhá příprava krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2021 – 2023 
- JMK bude vycházet z potřeb jednotlivých okresů – stanovovat priority za jednotlivé okresy 
- JMK stanoví strategii rozvoje v jednotlivých okresech-> povolí rozvoj úvazků dle potřeb 
konkrétního okresu – úvazky/kapacity by se tedy neměly navyšovat plošně, ale s ohledem na 
dané území 
- ze strany ORP Znojmo a ORP Moravský Krumlov byly JMK předány priority rozvoje v sociální 
oblasti a počty úvazků o které se budou v letech 2021 – 2023 sociální služby na okrese 
Znojmo / v ORP Znojmo působící, rozšiřovat 
- rozvojové záměry byly zaslány od organizací působící v ORP Znojmo a spolufinancované 
z rozpočtu města Znojma 
  - byly postoupeny požadavky a záměry na zřizování nových sociálních služeb potřebných na 
našem území vycházející ze stanovených priorit pro nový komunitní plán ORP Znojmo 
- na základě výše uvedeného postupu byla změněna strategie zpracování komunitního plánu 
pro ORP Znojmo a období, pro které je plán zpracováván bude korespondovat s obdobím 
JMK - komunitní plán pro ORP Znojmo bude vytvořen na období 2020 – 2023. 
- PRIORITY JMK :  
- budou dále vyjednávány 
- JMK nemá v prioritách podporu odborného sociálního poradenství – usilováno bude o 
transformaci stávajících služeb odborného poradenství 
- předpokládá se zařazení priority zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez 
přístřeší  
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- podpora služeb pro osoby s duševním onemocněním a s poruchou autistického spektra – 
terénní, ambulantní služby  - sociální rehabilitace, chráněné bydlení 
- podpora terénních služeb – pečovatelská služba, osobní asistence 
- podpora rozvoje odlehčovací služby 
- PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ JMK  

- budou změněny v některých částech 
- některé normativy mírně vzrostou  
- spoluúčast obcí se možná sníží – řádově o 1-2% 
- prosinec (18. 12. 2019) setkání s PSS na JMK k novým pravidlům 

 

2) Příprava navazujícího plánu sociálních služeb pro ORP Znojmo 
- komunitní plán sociálních služeb pro ORP Znojmo na období 2020 – 2023 – návaznost na 
období JMK 
- podklady předané JMK korespondují s chystaným komunitní plánem pro ORP Znojmo 
- informace ze strany poskytovatelů sociálních služeb týkající se výhledu rozvoje do roku 
2023 budou do plánu také zapracovány 
- priority – opatření jsou doplněny o položku rok 2023 – zde doplněn plánovaný stav v roce 
2023  
 

-> Úkol 3/2019: členové pracovní skupiny zkontrolují údaje ve zpracovaných prioritách a 

opatřeních a případně doplní údaje za rok 2023 (průřezové priority, priority za cílovou 

skupinu OZP) 

Termín: do 13. prosince 2019 

Zodpovědné osoby: členové pracovní skupiny / realizátoři opatření 
 
- VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVACÍ ŘÍZENÍ  
- připomínkovány budou priority průřezové a priority za jednotlivé sílové skupiny  
- pravděpodobný termín připomínkovacího řízení 19. 12. 2019 – 6. 1. 2020 
- zveřejněno bude ve Znojemských listech, na webových stránkách 
- vypořádání zaslaných připomínek proběhne v organizační skupině  - leden 2020 
 
- KOMPLETACE KOMUNITNÍHO PLÁNU 
- po vypořádání připomínek proběhne kompletace komunitního plánu včetně strategické a 
analytické části 
- podklad připraven na jednání Rady města Znojma dne 10. 2. 2020 a následně bude 
předložen Zastupitelstvu města Znojma dne 24. 2. 2020 
 
- PŘEDSTAVENÍ PRIORIT PŘEDSTAVITELŮM MĚSTA ZNOJMA 
- vedoucí pracovních skupin představí priority a opatření představitelům města Znojma  
- termín bude stanoven 
 

3) Projednání připravených priorit 
- PRŮŘEZOVÉ PRIORITY:  

- bude sloučena priorita C opatření C.1.a pod prioritu A opatření  A.2.1 



Město Znojmo 

odbor sociální, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo 

 

           

- ze strany společnosti Tichý svět následující připomínka: osoby se sluchovým postižením 

mají omezený přísun informací a slabší finanční gramotnost, je potřeba u nich posílit podporu 

v tomto směru, aby nedocházelo k dluhovým pastím  

-  ve spolupráci s bezplatnou právní poradnou lze řešit dluhové poradenství a poskytnout 

určitá opatření, aby lidé se sluchovým postižením nebyli uvrhnuti do větších dluhů 

 

- opatření C.1.b bude sloučena s prioritou 2 opatření 2.2 u cílové skupiny OOSV  

 

- priorita B. – opatření B.1 – Podpora domácích / neformálních pečovatelů  

- organizace Práh jižní Morava, z.ú. se ujme vedení opatření – navázání kontaktu 

s dalšími organizacemi a uskutečnění kulatých stolů, setkávání pečujících osob apod. 

- případné oslovení další organizace – Unie pečujících, která v rámci projektu nabízí 

školení sociálním pracovníkům   

 

- PRIORITY PS „OZP“ 

- priorita 1 – opatření 1.3 – na základě sdělení MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, p.o., že v roce 2020 

bude 15 žáků se zdravotním postižením opouštět školu a budou potřebovat navazující 

pomoc prostřednictvím sociálních služeb bude v období  2020 – 2023 navyšována kapacita u 

denního stacionáře při OCHZ   

- do roku 2023 bude okamžitá kapacita navýšena na 25 – v závislosti na aktuální poptávce 

- úvazky v přímé péči tak budou navýšeny o 2,36 do roku 2023 

 

- priorita 1 – opatření 1.4 – bude doplněna skupina osob s lehkým kombinovaným 

postižením – dle posouzení / - z důvodu malých prostor není možní zajistit službu pro zcela 

imobilní klienty 

 

- priorita 1 – opatření 1.6 – bude doplněna cílová skupina osob s kombinovanými vadami 

- bude doplněn realizátor: Paspoint, z.ú. 

 

- priorita 2 – Opatření 2.1 – doplněno pro osoby s kombinovanými vadami 

- priorita 2 – opatření 2.4 – doplněno bude pro osoby s kombinovanými vadami 

- plán na rok 2020 doplnit: Vyjednávání se stávajícími službami o možnostech zajištění služeb 

odlehčení pro rodiny. 

- stav rok 2023: existence možností zajišťující odlehčení pro rodiny dětí s mentálním, 

kombinovaným, zdravotním, duševním postižením či autismem  

 

4) Vyhodnocení úkolů z PS konané dne 25. 9. 2019  

  Úkol 1/2019: členové pracovní skupiny zpracují SWOT analýzu  

- členové PS zaslali podklady pro SWOT analýzu – výsledná SWOT analýza bude součástí 

Komunitního plánu za ORP Znojmo 

- SWOT analýza – viz. příloha 
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 Úkol 2/2019: členové pracovní skupiny zkontrolují údaje na webu www.socialnisluzby-

znojemsko.cz  

- podklady pro aktualizaci kontaktů za PS „OZP“ byly zaslány od:  

 - OCHZ  - osobní asistence 

 

5) Různé 

- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ 

ORGANIZACE HORNÍ ČESKÁ 247/15 

- sděleno bylo, že v roce 2020 opustí školu 15 žáků 

- bude potřeba zajistit návazné sociální služby pro tyto osoby  

- vyvstala poptávka po informačních aktivitách ze strany sociálních služeb směrem k rodičům 

a škole 

- na základě zakázky ze strany školy budou organizace poskytující sociální služby škole a 

rodičům nabízet informativní setkávání a exkurze do služeb tak, aby byla zajištěna 

informovanost o možnostech využití sociálních služeb v ORP Znojmo ze strany rodičů dětí 

s různými formami postižení  

 

POŽADAVKY RODIČŮ 

- zástupkyně rodičů dětí s postižením sdělily, že nemají potřebné informace k sociálním 

službám, o volných kapacitách, cenách a možnostech využití 

- požadují služby osobní asistence, denního stacionáře, sociální rehabilitace, týdenní 

stacionáře a odlehčovací služby 

- nejpalčivější otázkou je oblast odlehčení pro rodiny při péči o děti se zdravotním 

(kombinovaným, mentálním apod.)postižením – rodiče požadují možnosti, jak zajistit péči o 

své dítě v případě, že pečující osoba onemocní, potřebuje oddych při náročné péči, při 

plánované operaci a v dalších krizových situacích 

 - obtížná je také otázka finanční náročnosti služeb – rodiče nedosahují na úhradu za služby  

- úhrada za služby je stanovena zákonem o soc. službách 108/2006 Sb. 

 

- v opravdu krizových situacích rodiny využijí zařízení Kruh Znojmo, centrum zdravotních 

potřeb pro děti, p.o. kde je možné dítě umístit  

 

- je nutné sdělovat požadavky na rozvoj sociálních služeb předem z důvodu celého systému 

nastavení sítě sociálních služeb a možností rozvoje těchto služeb, které jsou navázány na 

financování ze strany MPSV, JMK a obcí  

- rozvoj služeb se plánuje s ročním předstihem tak, aby bylo možné předložit ve stanoveném 

termínu (březen předchozího roku) ke schválení na JMK 

 

http://www.socialnisluzby-znojemsko.cz/
http://www.socialnisluzby-znojemsko.cz/
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- DENNÍ STACIONÁŘ SV. DAMIÁNA  

 - v současné době nemá naplněnou kapacitu – je nutné se předem informovat 

- dny, ve kterých je menší naplnění služby – úterý, čtvrtek 

- https://znojmo.charita.cz/co-vsechno-delame/denni-stacionar-sv-damiana/ 

- Tel.: 604 294 184, 731 594 195 

 

- ODLEHČOVACÍ SLUŽBA PŘI CENTRU SOCIÁLNÍ SLUŽEB ZNOJMO, P.O.  

 - služba je určena pro cílovou skupinu ve věku 18+ / využívají ji především senioři  

- nebyla zaznamenána žádná poptávka ze strany rodičů  - u služby nebyli odmítnuti 

klienti  

- https://www.cssznojmo.cz/index.php/sluzby/odlehcovaci-sluzby 

- +420 739 389 088 

 

ZÁMEK BŘEŽANY, P.O. 

- v období 2020 – 2023 bude zřizovat denní stacionář pro osoby s mentálním postižením a 

lehkými kombinovanými vadami – prozatím v kapacitě 5 klientů 

 

PASPOINT, Z.Ú. 

- nabízí služby sociální rehabilitace, rané péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

se zdravotním postižením s poruchami autistického spektra  

- mají k dispozici herny – aktivity k učení samostatnosti 

- realizace volnočasových aktivit pro OZP s poruchami autistického spektra – tábory – možné 

využít klienty z ORP Znojmo 

https://www.paspoint.cz/ 

https://www.paspoint.cz/all-project-list/sluzby/volnocasove-aktivity/ 

Tel.: 775 199 800 

 

KLUB PHAROS 

- sdružení rodičů dětí se zdravotním postižením (jakékoliv postižení) 

- rodiče mají možnost se zapojit, sdílet informace, zkušenosti apod. 

- realizovány jsou víkendové akce, pobyty a další aktivity 

- stěžejní je předávání informací 

- skupina je otevřená pro nově příchozí rodiče s dětmi  

Tel: 731 629 964, 728 154 020 

 

ZAPOJENÍ RODIČŮ  

- rodiče dětí se zdravotním postižením by se měli aktivně zapojit do hledání možností řešení  

- využívat nabídky pomoci a informací, které jsou v rámci organizací a městského úřadu  - 

odboru sociálního nabízeny 

https://znojmo.charita.cz/co-vsechno-delame/denni-stacionar-sv-damiana/
https://www.cssznojmo.cz/index.php/sluzby/odlehcovaci-sluzby
https://www.paspoint.cz/
https://www.paspoint.cz/all-project-list/sluzby/volnocasove-aktivity/
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- díky samostatné aktivitě a iniciativě rodičů zde vzniklo již několik služeb či spolků, které se 

potřebné problematice věnují  

- je možné využívat nadační fondy a podpory 

 

WEBOVÝ PORTÁL KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

- dostupné informace o sociálních službách, o možnostech zapojení se, o možnostech 

sdělování připomínek, pozvánky na akce apod. 

http://www.kpzn.cz/ 

www.socialnisluzby-znojemsko.cz 

http://www.kpzn.cz/adresar/150 

Tel: 739 389 002  

 

PRACOVNÍ REHABILITACE  

- Ing. Maršalíková  - úřad práce Znojmo 

- skupina při ÚP Znojmo, kde se setkávají zástupci organizací a zaměstnavatelů k řešení 

problematiky zaměstnávání OZP  

 

- SPOLUFINANCOVÁNÍ OBCÍ V ORP ZNOJMO 

- dne 6. 11. 2019 odeslány od starosty města Znojma představitelům obcí dopisy s žádostí o 

projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2020 na terénní 

sociální služby  

- částka pro obce činí 2 712 756,- Kč 

- některé z obcí požadují informace o počtech klientů z obcí ve službách – informace budou 

předány  

- Obce v ORP Znojmo se vyjadřovaly k potřebám v sociální oblasti v jejich obci – odpověď 

zaslalo 26 obcí – bude zapracováno do komunitního plánu ORP Znojmo 

 

- DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MĚSTA ZNOJMA 

- sběr žádostí ukončen dne 31. 10. 2019 

- dotační program „Podpora sociálních služeb v roce 2020“ – 9 podaných žádostí 

- individuální dotace – 5 žadatelů 

- žádosti prošly formální kontrolou, nyní budou předány auditorkám 

- leden – projednání v komisi sociální a následně bude předáno RM a ZM (24. 2. 2020) 

 

- PODNĚTY OD ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY „OZP “ 

- oslovit k účasti a spolupráci: 

-  Kruh Znojmo, centrum zdravotních služeb pro děti, p.o. 

- Domov u lesa Tavíkovice, p.o.  

- Zámek Břežany, p.o.  

 Úkol 3/2019: koordinátorka osloví zástupce organizací ke spolupráci  

http://www.kpzn.cz/
http://www.socialnisluzby-znojemsko.cz/
http://www.kpzn.cz/adresar/150
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- ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE  

- Asistent sociální péče je kdokoliv blízký, například soused či kamarád. S asistentem je 

potřeba uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pomoci. Podle zákona o sociálních 

službách platí, že asistentem sociální péče může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 

let věku a je zdravotně způsobilá, například sama nesmí být příjemce příspěvku na péči (v 

některých případech je nutné doložit posudek ošetřujícího lékaře, že jste schopni pečovat). 

- informace sdělí úřad práce Znojmo +420 950 176 554 / +420 950 176 111 

 

SETKÁVÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY OZP 

- rodiče požadují organizovat setkávání v dopoledních hodinách v době., kdy mají o děti 

postaráno v rámci školy 

 

6) Závěr 
- rozloučení se členy pracovní skupiny a poděkování za účast 

 
 Ve Znojmě dne 12. 12. 2019 
 
    
                               Mgr. Lucie Hartová, DiS.  
                                                                                            koordinátorka KPSS 
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Příloha č. 1 – SWOT analýza PS „OZP“ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- hustá síť sociálních služeb reagující na aktuální 
potřeby 
- podpora rodičovských klubů 
- navázání spolupráce s terénní službou Práh  
- nastavení sítě spolupracujících organizací  
- vyšší míra potencionálních zaměstnavatelů  
pro osoby s duševním onemocněním  
- provoz služby soc. terapeutické dílny- Dílny sv. 
Kláry  
- provoz sociálních služeb jako takových 
- aktivní rodičovská základna osob s PAS 
- oblast školství pro osoby s PAS  
- sociální odbor ORP Znojmo 

- chybějící bydlení komunitního typu pro OZP s 
autismem a psychiatrickou diagnózou 
- chybějící odlehčovací péče pro děti a mládež OZP s 
PAS 
- nedostatek uzpůsobeného pracovního uplatnění 
pro OZP (vytváření uzpůsobených míst na úřadech) 
- nedostatečná kapacita terénní služby osobní 
asistence  
- nedostatek finančních prostředků  
- nedostatek bydlení (chráněného) pro osoby s 
duševním onemocněním - nedostatek pracovníků s 
dopovídajícím vzděláním a chutí pracovat 
- nedostupnost specializovaných terénních a 
ambulantních služeb pro lidi s PAS 
- nedostatek kvalifikovaných diagnostiků (klinický 
psycholog/psychiatr) - platí pro celý JMK 
     
- neflexibilní síť soc. služeb - platí pro celý JMK 
- nespolupráce malých obcí - platí pro celý JMK 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- čerpání zkušeností ze zahraničí 
- příklady dobré praxe 
- propagace/seznámení s fungováním a výstupy 
práce skupin KPSS mezi uživateli služeb  
- seznamování uživatelů s požadavky/změnami ze 
strany JMK  
- seznamování veřejnosti s plánovanými investicemi 
v oblasti bydlení OZP 
- pořádání aktivit, kde se setkávají lidé s postižením 
s lidmi bez postižení 
- legislativa  
- stigmatizace cíl. skupin ve společnosti  
- rozšiřování kapacit služeb – v případě rozšíření je 
možné poskytnout v ORP Znojmo více pomoci – 
např. ranou péči pro osoby s PAS - ostatní 
organizace se mohou specializovat 
- výměna zkušeností     
- spolupráce mezirezortní    
- větší účast malých obcí na financování služeb 

- nedostatek vhodných prostor pro občanské 
aktivity a OZP 
- nedostatek financí pro zavádění nových sociálních 
služeb pro OZP 
 b- nezájem o provozování komunitního bydlení ze 
stran organizací 
- nedostatek financí pro zřízení či vybudování 
komunitního bydlení 
- možný odpor obyvatelstva proti zbudování 
komunitního bydlení 
- chybějící lokalita pro vybudování komunitního 
bydlení 
- velké množství dětí a dospívajících s PAS, kteří 
potřebují návazné služby    
- pobytová zařízení - nákladnost a náročnost 
- nemožnost rozšířit kapacitu v rámci sítě  
- "Ekonomická krize" - méně peněz na služby 

 


