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 Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Senioři“ 

Datum a hodina:  úterý 10. 12. 2019, od 10:00 hod. 

Místo:  Domov pro seniory U Lesíka 11, Znojmo  

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 zahájení setkání. 

 
2) 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  
- podpora služeb pro osoby s duševním onemocněním a s poruchou autistického spektra – 
terénní, ambulantní služby  - sociální rehabilitace, chráněné bydlení 
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- 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 

 

3) 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 DMR) 

Termín: do 11. 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 
 

4) Projednání připravených priorit 
- PRŮŘEZOVÉ PRIORITY:  

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

- 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  
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- 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 „S“ 

- priorita 1 – opatření 1.2.- budou opraveny personální úvazky u Domova pro seniory Hostim, 

p.o.  

- priority za cílovou skupinu S byly schváleny v předloženém znění 

 

5) 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 

 
 Úkol 2/2019: členové pracovní skupiny zkontrolují údaje na webu www.socialnisluzby-

znojemsko.cz  

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

 - SeniorCentrum Šanov - SeneCura 

 

6) Různé 

SWOT ANALÝZA ZA CÍLOVOU SKUPINU „S“ 

- byla projednána zpracovaná SWOT analýza 

- SLABÉ STRÁNKY – doplnění o: 

- chybějí sociální lůžka při Nemocnici Znojmo, p.o.   

- nedostatek pobytových zařízení pro osoby s psychiatrickými diagnózami 

- nedostatečná personální kapacita terénních sociálních služeb na obcích  

- omezené kapacity stávajících služeb pro osoby s psychiatrickou diagnózou 

- odstraněno bude:  

- nedostatek denních a týdenních stacionářů – kapacita je v současné době 

dostačující 

 - nedostatečná kapacita oddělení dlouhodobě nemocných – milná informace 

 

- 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 

http://www.socialnisluzby-znojemsko.cz/
http://www.socialnisluzby-znojemsko.cz/
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- 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 „S“ 

Financování:  

- do nového plánu zapracovat problematiku rozdělování financování kraji – centralizace zpět 

směrem na MPSV  

- v současné době jsou velké rozdíly ve financování sociálních služeb mezi jednotlivými kraji - 

některé kraje mají přebytek, jiné kraje v rámci financování sociálních služeb nevycházejí a 

sociální služby musejí spolufinancovat obce z ORP 

- JMK je značně znevýhodněn v rámci financování  

- změna směrného čísla  

Pečovatelská služba: 

- zástupkyně z Domova Božice, p.o. – problematika dostupnosti pečovatelské služby na obcích  

- zástupci pečovatelských služeb zmiňují, že kapacity mají a mohou uživatele obsloužit také 

v obcích i více dní v týdnu 

 

- NOVÝ DOMOV PRO SENIORY - IVANČICE 

- informace o výstavbě soukromého domova se zvláštním režimem v Ivančicích – předpoklad 

170 lůžek 

 

- INFORMAČNÍ AKTIVITY 

- zájem o obnovení článků o sociálních službách ve Znojemských listech  

 

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

 
 Ve Znojmě dne 10. 12. 2019 
 
    
                               Mgr. Lucie Hartová, DiS.  
                                                                                            koordinátorka KPSS 
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Příloha č. 1 – SWOT analýza PS „DMR“ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- hodně kulturních akcí pro seniory 
- kvalitní stravování v domovech pro seniory 
- rozšíření provozních hodin pečovatelské služby na 

Znojemsku 
- pobytové sociální služby pro seniory  
- nabídka terénních sociálních služeb 
- vzájemná spolupráce sociálních služeb  
- stanovené priority pro cílovou skupinu „Senioři“ 
- dodržování a hodnocení priorit 
- vzájemná spolupráce služeb 
- pružné reagování služeb na potřeby klientů 
- aktivity klientů a jejich rodin  
- podpora mezigeneračních vztahů 
- stabilní síť sociálních služeb na Znojemsku 
- zájem uživatelů 
- odbornost pracovníků 
- rozmanitost služeb 
- spolupracující rodiny (zapojení rodin do péče) 
- informovanost (dobrá dostupnost) 
- využívání kompenzačních pomůcek 

- nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb 
- chybějící sociální lůžka v Nemocnici Znojmo, p.o. 
- nedostatek dobrovolníků 
- špatná spolupráce s rodinami 
- dostupnost terénních služeb v obcích ve větší 

vzdálenosti od Znojma 
- nedostatek pobytových zařízení pro lidi s 

psychiatrickými diagnózami 
- nevyhovující materiálně technická základna sociálních 

služeb pro seniory Znojemska 
- nedostatečná personální kapacita terénních a 

pobytových služeb 
- nedostatek kvalifikovaného a angažovaného 

personálu, fluktuace pracovníků sociálních službách 
- nemožnost navýšit pracovníky ve službách – přitom 

navýšena míra podpory pro uživatele 
- omezené kapacity stávajících sociálních služeb pro 

osoby s psychiatrickou diagnózou 
- nemožnost pružně reagovat na aktuální situaci 
- možné častější zdravotní problémy, zhoršená mobilita 

cílové skupiny 
- potřeba více času k sebeobsluze (úbytek schopností) 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- větší rozvoj asistenčních, odlehčovacích a 
ambulantních služeb 

- výstavba nového Domu s pečovatelskou službou 
v Blížkovicích 

- demografický vývoj a lokalita 
- zavedení nových sociálních služeb 
- rozšíření stávajících sociálních služeb 
- rozvoj terénních služeb 
- prohlubování spolupráce rodin  
- pomoc pečujícím osobám 
- více dobrovolníků - zvýšit počet dobrovolníků – 

spolupráce a podpora dobrovolnického centra 
-  nedostatečná kapacita pobytových služeb a domovů 

pro nízkopříjmové seniory 
- materiálně technický standard 
- podpora trávení volného času u seniorů (věnuje se 

svým koníčkům, rodině, aktivitám – pokud může) 
- podpora klubů pro seniory (příp. seniorpointy) 
- využít volné kapacity u privátních registrovaných 

zařízeních v působnosti ORP   

- stárnutí populace 
- ohrožení seniorů z malých obcí, z důvodu špatné 
dostupnosti sociálních služeb při absenci rodiny 
- žadatelé bez pečující osoby, kteří nemají nárok na 
příspěvek na péči a mohli by zůstat v domácím prostředí 
s terénní službou 
- senioři ohroženi chudobou 
- odliv zaměstnanců  
- nedostatek personálu – zdravotní sestry, pečovatelé, 
provozní zaměstnanci, sociální pracovníci 
- neustále měnící se potřeby v oblasti sociálních služeb 
pro seniory 
- nedostatek bezbariérových bytů 
- materiálně technický standard 
- nedostačující kapacita pobytových služeb 
- snížená soběstačnost 
- nízký finanční příjem 
- nespolupracující rodiny 
- osamělost 

 


