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Zápis ze setkání pracovní skupiny  

                    „Osoby se zdravotním postižením“ 

 
 

Datum a čas:  středa 23.06.2021, od 13:00 hod. 

Místo:  Online přes MS Teams  
     
    

        
Program jednání:  
 

1) Přivítání  

2) Informace z JMK 

3) Den sociálních služeb 2021 

4) Různé 

5) Diskuse, příspěvky, dotazy 

6) Závěr  

 
1) Přivítání  

Koordinátorka KPSS,  Bc. Tereza Muchová, přivítala všechny zúčastněné členy na pracovní skupině. 

V úvodu sdělila pár technických informací k průběhu online setkání. 

Zápis ze setkání pracovní skupiny bude dostupný jako vždy na webu kpzn.cz a bude rozeslán 

prostřednictvím vedoucích pracovních skupin. 

Na setkání pracovní skupiny se připojili dva hosté, prvním hostem je paní Mgr. Ilona Kašpárková 

z organizace Tichý svět, která by ráda představila služby, které organizace poskytuje. 

Druhým hostem je paní Barbora Podrazilová, která by nám zde ráda představila vizi projektu Centra pro 

OZP. 

Mgr. Kašpárková (Tichý svět, o.p.s.) – představení služby 

Jedná se o neziskovou organizaci, Mgr. Kašpárková zde působí jako vedoucí konzultant pobočky JMK. 

Organizace pracuje s cílovou skupinou osob se sluchovým postižením a poskytují služby Sociální 

rehabilitace, sociální poradenství, právní poradnu a službu zvanou Tichá linka. 
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Tichá linka – sociální služba, která zajišťuje online komunikaci s neslyšícími, ohluchlými a 

nedoslýchavými, pomocí tlumočení znakového jazyka či prostřednictvím textového přepisu mluvené 

řeči. 

Pozn. Letáčky ke službám a informační materiály budou v příloze tohoto zápisu. 

Paní Podrazilová – představení vize Centra pro OZP 

Paní Podrazilová, která zde vystupuje za spolek Buďme v tom spolu, z.s. představila připravovaný projekt 

o kterém se v minulosti již uvažovalo. 

Vzhledem k tomu že stoupá počet dětí s Poruchou autistického spektra (PAS) je potřeba posílit sociální 

služby pro tuto cílovou skupinu. Vizí je tedy vybudování Centra pro OZP, kde by bylo právě pro tuto 

cílovou skupinu veškeré zázemí. Služba by fungovala jako Denní centrum pro osoby s autismem a 

součástí by byly například ordinace praktických lékařů - také dětského psychiatra, který ve Znojmě chybí. 

Dále by v centru byly terapeutické dílny, relaxační místnosti a také je zde záměr vybudovat zázemí pro 

spolupráci s dalšími organizacemi pro osoby s PAS, například zázemí pro organizaci Paspoint, z.ú., která 

poskytuje sociální rehabilitaci a ranou péči pro osoby s PAS. 

Uvažuje se také o vybudování Multimediální učebny. 

 

Co se týká prostor pro vybudování centra, je naplánováno jednání s městem Znojmem o možném využití 

prostor bývalé základní školy na ulici Slovenská ve Znojmě. Budova je v současné době v majetku města 

Znojma. 

Výhodou tohoto prostoru je, že je blízko centra města a je zde také blízká dostupnost MHD. Součástí 

budovy je také hřiště, tělocvična – zde se nabízí i myšlenka pořádání příměstských táborů pro děti s PAS. 

Zatím není jasné, zda by služba fungovala jako nezisková organizace nebo jako služba pod hlavičkou 

jiného poskytovatele sociálních služeb. 

Ohledně financování jsou zde možnosti dotačních programů – z EU, JMK nebo ministerstva. Paní 

Podrazilová také zmínila nadaci paní Alice Tobiášové - Pro dětský smích. 

Paní Podrazilová dále uvedla, že se zvažovalo také zařadit možnost vzniku pracovních míst v centru pro 

osoby např. po havárii. 

Mgr. Wohlgemuthová: 

Pochválila představenou vizi projektu, zmínila službu Dům za sklem v Brně, ptala se, zda tuto službu paní 

Podrazilová zná, zda by jejich projekt měl fungovat podobně. 

Paní Podrazilová: 

Poděkovala, odpověděla, že Dům za sklem zná, ale že jejich vize projektu je taková, že by centrum 

fungovalo navíc jako vědecko - výzkumné pracoviště. 

Zmínila také, že se zvažovalo oslovení Střední odborné školy zdravotnické ve Znojmě s možností 

spolupráce pro studenty. 
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2) Informace z JMK 

Financování sociálních služeb 

Mgr. Maar přivítal členy na setkání pracovní skupiny.  Na úvod zmínil, že v dubnu byla schválena Síť 

sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2022 s tím, že i pro příští rok je zajištěna garance nepřekročení 

alokované částky, která činí 22 mil. Kč. Pro pravidla financování, která jsou v platnosti nyní, (Pravidla 

financování sociálních služeb v JMK pro léta 2021-2022) ale JMK připravil dodatek, kde dojde 

k nejzásadnějším změnám v normativech u služeb ve všech skupinách. Akceptováním tohoto dodatku se 

také změnily nákladovosti u jednotlivých služeb v Základní síti sociálních služeb v JMK pro rok 2022. 

Tento dodatek bude vyjednáván s vedením Města Znojma při sestavování rozpočtu během srpna. 

Poskytovatelé sociálních služeb budou informováni, s jakou částkou mají cca pro rok 2022 počítat, ale lze 

teď už říct, že služby mohou pro rok 2022 počítat s částkou, která byla vypočítána bez aplikace nového 

dodatku (což je cca částka, kterou služby obdržely na rok 2021). 

Dodatek k Pravidlům se předkládá Zastupitelstvu JMK dne 24.6.2021. 

Mgr. Maar dále uvedl, že navýšení financování novým dodatkem se dotkne i spolufinancování obcemi – i 

zde se počítá s tím, že se požadované příspěvky po jednotlivých obcích zvýší. Proto Mgr. Maar vyzývá 

sociální služby k tomu, aby i ony v případě možnosti, informovaly dané obce, kde poskytují služby a o 

tom, jak celý systém spolufinancování funguje a že je potřeba, aby obce požadované příspěvky městu 

Znojmu hradili.  

Toto se týká zejména terénních sociálních služeb, protože na ty jediné se příspěvek od obcí požaduje.  

Ambulantní a pobytové služby okolních obcí ORP Znojmo hradí město Znojmo samo. 

Mgr. Foitová – dotaz: 

Jak se ve financování budou řešit rozvojové záměry, které jsou na rok 2022? 

Mgr. Maar: 

Pokud je rozvojový záměr v SPRSS Znojemska a v rozvojových záměrech zanesen, budeme se tento 

záměr vždy snažit podporovat a reagovat na něj. 

Dosud jsme měli ve financování vytvořenou rezervu, abychom na tyto na případné rozvoje mohli 

reagovat. Nyní s nástupem nového dodatku ale alokovanou částku 22 mil. výrazně převyšujeme, proto 

bude financování předmětem dalších jednání s vedením města Znojma (řešení dodatku při sestavování 

rozpočtu během srpna), jak je uvedeno výše. 

 

Dokumenty JMK 

Na stejné zasedání Zastupitelstva JMK bude předkládána také Základní síť sociálních služeb v JMK pro 

rok 2022 a také Akční plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2022 (připomínkování AP proběhlo od 

26.5 do 31.5.2021). 

Akční plán rozvoje sociálních služeb JMK a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK na období 

2021-2023 dostal novou podobu. 

K dispozici ke stažení na webu kpzn.cz nebo webu jmk.cz  
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 Metodické návštěvy ve službách 

V současné době má JMK zpracovanou interní metodiku metodických návštěv (to je postup, jak bude 

metodická návštěva probíhat). Dále JMK oslovilo „vzorek“ služeb z řad pečovatelské služby, osobní 

asistence, rané péče, nízkoprahového denního centra a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a SAS 

pro rodiny s dětmi, s nabídkou metodické návštěvy. 

Nyní se pouze čeká, jaká bude situace s COVID-19, aby nastala vhodná doba pro zahájené návštěv. 

Koordinátoři KPSS se návštěv osobně účastnit nebudou, ale budou informování o jejich zahájení, 

průběhu a o jejich výstupech. 

Koordinátorka KPSS: dotaz ke členům: 

Zda se některá z přítomných služeb nahlásila na tuto první vlnu metodických návštěv? 

Mgr. Svobodová (sociální rehabilitace) – nehlásili jsme se 

Mgr. Foitová (denní stacionář) – naši službu neoslovili 

Koordinátorka KPSS: 

Sociální rehabilitace a denní stacionáře nejsou zahrnuty ve „vzorku“ viz výše, k prvním návštěvám. Tyto 

služby budou mít možnost se nahlásit později dle jednotlivých etap, které si stanovil JMK. 

 

3) Den sociálních služeb 2021 

Pro letošní rok již bylo rozhodnuto, že se Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny opět 

neuskuteční v klasické podobě jako akce na náměstí. 

Dotaz na konání akce, byl projednán na poradě vedení Města Znojma. 

Rádi bychom tuto akci nějakým způsobem nahradili a máme návrh na možnou variantu pro 

poskytovatele sociálních služeb. Pokud by byl ze strany poskytovatelů zájem, v každé službě by se natočil 

„medailonek“ o dané službě a tyto medailonky bychom potom uveřejňovali na webu kpzn.cz a na 

facebooku Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska. 

Zde ale zatím vyvstávají otázky, zda by byly medailonky natočeny svépomocí nebo bychom oslovili 

profesionála. Dále také není jasné, jakou by videa měla formu, protože je rozdíl točit o službě terénní a 

službě pobytové. 

Z finančního hlediska bychom náklady, které bychom měli na klasický Den sociálních služeb, použili na 

vznik těchto videí. 

Téma tedy zatím zůstává otevřené a bude se řešit v průběhu roku. 

Mgr. Foitová 

Přišla s nápadem vytvořit banery s informacemi o službách a tyto pak vystavit na náměstí jako galerii 

služeb – vznikne tak prezentace sociálních služeb, ale bez účasti osob. 

Koordinátorka KPSS: 

Velmi ocenila nápad, uvedla, že se OS nad touto variantou vážně zamyslí. 
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Mgr. Maar: 

Také ocenil tento nápad, hlavně také možnost použít banery i po vystavení na náměstí – delší 

udržitelnost. 

Zmínil také, že je otázka, zda banery udělat obecně o sociálních službách či o každé konkrétní službě 

v Síti ORP Znojmo. 

Koordinátorka KPSS: 

Uvedla, že se nad variantou zamyslí, také hlavně je potřeba řešit otázka materiálu a uchycení banerů, 

aby se venku povětrnostními vlivy nezničily nebo nepadaly. 

4) Různé novinky 

KPSS obnovilo svůj facebookový profil → Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska a RSPMZ 

založilo zcela nový facebookový profil → Rodinná a seniorská politika města Znojma 

Raná péče – započalo projednávání zařazení služby rané péče do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro 

rok 2023. Konkrétně probíhá jednání s organizací Paspoint, z.ú. a s organizací DOTYK II a také na rovině 

JMK. Zatím není jasné, jaká organizace bude do Sítě zařazena (nebo zda budou zařazeny obě). Jednání 

určitě bude pokračovat na jednáních pracovní skupiny OZP při KPSS. 

Chráněné bydlení  - ve Znojmě se koncem loňského roku začalo pracovat na vybudování nového 

chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Tuto službu bude mít pod sebou organizace 

Práh jižní Morava, z.ú., a plánuje se zajištění služby pro 5 klientů. Služba bude zajištěna v bytech, které 

pronajme organizaci město Znojmo, v současné době by se měla rekonstrukce těchto dvou bytů 

dokončovat. 

Seriál sociálních služeb – začněme zveřejňovat v jednotlivých číslech Znojemských listů. V letošním roce 

bychom obsah rádi trochu pozměnili, ale vše je ještě v řešení. 

Ve středu 23.6.2021 má OS naplánovanou schůzku s paní redaktorkou Znojemských listů s cílem 

domluvit se, kolik prostoru pro tento „seriál“ sociálních služeb dostaneme. 

Po tomto projednání budeme poskytovatele kontaktovat s konkrétnější představou. 

 

5) Diskuse, příspěvky, dotazy  

Mgr. Maar: 

Informoval členy skupiny o Náhradním výživném, které nyní bylo zavedeno. 

Krátké vysvětlení, text převzat z webu Úřadu práce ČR: 

„Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v 

situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (na základě exekučního titulu) platit výživné, ale svou vyživovací 

povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neplatí vůbec, nebo ho platí v nižší částce.“ 
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Mgr. Maar – dotaz k člence skupiny OZP paní Maršalíkové, která na skupině zastupuje Úřad práce 

Znojmo: 

Máte k dispozici k rozeslání informační letáčky o náhradním výživném? 

Mgr. Maršalíková: 

Odpověděla, že pokud budou mít letáčky k dispozici, poskytnou je. 

 

6) Závěr 

Koordinátorka KPSS poděkovala všem za účast. 

Další jednání pracovní skupiny bude naplánováno pravděpodobně na září. Pokud to situace dovolí, 

setkání proběhne klasickou osobní formou. 

 

Přílohy: 

SAS pro rodiny s dětmi:  

Podpora ohrožených rodiny v České republice  - výzkumná zpráva o kapacitách sociálně aktivizačních 

služeb, kterou zpracovávala firma LUMOS, pod záštitou Charity ČR. Výsledkem zprávy je, že pouze ve 

dvou krajích ČR je dostačující kapacita SAS, jinak v ostatních krajích je kapacita nedostačující.  

Součástí zprávy jsou příběhy z celé ČR, příklady, jak lze v rámci SAS rodinám pomáhat. 

Odkaz na výzkumnou zprávu o kapacitách sociálně aktivizačních služeb 

→ https://www.wearelumos.org/vyzkumy/ 

 

Článek o výzkumné zprávě na webu Charity ČR → https://www.charita.cz/aktuality/z-domova/aby-

deti-mely-stastne-detstvi-predstavujeme-vyzkum-o-potrebnosti-sluzeb-ktere-vrati-deti-do-rodin/  
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Informace ke službě Tiché linky organizace Tichý svět, z.s. 
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