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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Senioři“ 

 
Datum a čas: 06.09.2022, od 10:00 hod.  
Místo:   zasedací místnost č. 625 (6. NP), budova MÚ, náměstí Armády 1213/8, Znojmo  

   
Program jednání:        

1. Přivítání  

2. Den sociálních služeb 2022 

3. Týden sociálních služeb 2022 

4. Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2023 

5. Financování 2023 + dotační programy 

6. Analytický podklad v oblasti sociálních služeb 

7. Den seniorů 

8. Různé - diskuze, příspěvky, dotazy 

9. Závěr 

 

1. Přivítání 

 
Koordinátorka přivítala všechny přítomné členy pracovní skupiny a omluvila Mgr. Maara, který se nemůže 
účastnit z důvodu důležitého jednání.  
 
 

2. Den sociálních služeb 2022 

 
Koordinátorka pozvala všechny přítomné a sdělila, že všichni zúčastnění obdrží do konce týdne mail se 
souhrnnými informacemi. 

 

Shrnutí zásadních informací: 

 

Termín:  14.09.2022 

Čas:  10:00 (oficiální zahájení) – 17:00 (oficiální ukončení) 

 

Příjezd poskytovatelů:  cca v 8:00 (nutno vybavit stánek, vyzkoušet zvukovou techniku v případě 
vystoupení, doladit detaily s moderátorem aj.) – přijet tak, aby vše bylo připraveno a odzkoušeno 
nejpozději v 9:30. 
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Při příjezdu se dostavte do stánku odboru sociálního – pracovník vám předá obálku s kartičkami na 
parkování, WC, občerstvení, razítky a pytlíčky (pro ty, jejichž stánek je zároveň soutěžním stanovištěm). 

Ing. Vybíral se dotázal, zda kartičky na parkování jsou vázané na SPZ – nejsou.  

- parkování zajištěno přímo na Horním náměstí (spodní i vrchní část) 

- časté dotazy na ukončení dne: oficiální ukončení je v 17:00 hodin, proto žádáme, abyste začali balit věci 
ve stánku až po oficiálním ukončení 

 

Harmonogram vystoupení na pódiu:  

– součástí zápisu ze dne sociálních služeb, do konce týdne bude zaslán pro jistotu ještě jednou (společně 
s plánem rozmístění stánků) 

Žádáme, abyste byli připraveni u pódia v okamžiku, kdy na pódium bude vstupovat poskytovatel v pořadí 
před vámi. Nestačí se řídit dle harmonogramu, ale sledovat i časovou posloupnost vystoupení na pódiu – 
časový harmonogram se může lišit v rozmezí 10-15 minut. 

 

Stany: 

- CSS: 2 vlastní stany  
- OCHZ: 1 vlastní stan  
- Jevišovice: 1 vlastní stan  
- Božice: 1 vlastní stan  
- SPRP: 1 vlastní stan  
- Nemocnice: 1 vlastní stan 

CSS a OCHZ dodají stan již 13.09.2022 – koordinátorka je bude kontaktovat, aby se domluvili na způsobu 
a času dodání. 

 

Hlavní soutěž: 

 Stanoviště 1: Trasa se slepeckou holí - 2x (TyfloCentrum a Tyfloservis – zajistí si trasu)  

 Stanoviště 2: Jízda na vozíčku – 2x (jízda na vozíčku – CSS; Nemocnice; kužely zapůjčí CSS, 
vozíček zajistí nemocnice 1x a CSS 1x – trasu si zajistí).  

 Stanoviště 3: Poznávání vůní – 2x (SeneCura, Domov Božice) – odbor připraví poznávací 
pytlíčky  

 Stanoviště 4: Gerontooblek (ADRA – zajistí i gerontooblek)  

 Stanoviště 5: Brýle simulující opilost (OCHZ – zajistí i brýle)  

 Stanoviště 6: Anketa DSS (odbor sociální) 

 

Dezinfekce ve stáncích: 

- dezinfekce ve stáncích bude v kompetenci jednotlivých poskytovatelů 
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3. Týden sociálních služeb 2022 
 

Termín:  03.10. – 09.10.2022 
 
- Do pátku 02.09.2022 byl termín k odevzdání tabulky s plánovanými akcemi jednotlivých poskytovatelů, 

- zapojilo se pouze pět poskytovatelů, 

- žádost o opětovné zvážení o zapojení se do programu tohoto týdne a zaslání informace do středy 
07.09.2022. 

 

4. Síť sociálních služeb 2023 

- V červenci proběhla aktualizace krajské sítě, 

- na podzim proběhne aktualizace znojemské sítě (bude vyřazena terénní odlehčovací služba pro osoby 
s poruchou autistického spektra z důvodu informace od poskytovatele, že vznik a zahájení služby se 
odkládá na rok 2024). 

 
 

5. Financování 2023 + dotační programy 

 
Spolufinancování: 

- 05. 09. 2022 – jednání zastupitelstva – bude se projednávat spoluúčast financování sociálních služeb na 
Znojemsku, 

- návrh na spolufinancování pro rok 2023 dle pravidel a kritérií financování vydaných JMK je ve výši cca 29 
mil. Kč, což je zhruba o 5 mil. Kč více než v loňském roce, 

- pokud bude spolufinancování schváleno, obdrží poskytovatele informaci o maximální možné finanční 
podpoře města Znojma pro rok 2023, 

Koordinátorka upozornila na výpočet finanční podpory a možného rozdílu v maximální nákladovosti 
v porovnání s údaji JMK: případný rozdíl je způsoben tím, že JMK pro tento rok počítal maximální 
nákladovost dle reálných úvazků NP, kdežto město Znojmo počítá maximální nákladovost dle maximálně 
možných povolených úvazků NP. Poskytovatel si však požádá finanční podporu ve výši, která odpovídá 
jeho reálným úvazkům NP, pokud jsou reálné úvazky NP nižší než maximální povolené úvazky NP. 

Koordinátorka se dotázala, zda má někdo ke spolufinancování nějaký dotaz.  

 

Dotační programy: 

- RM svým usnesením č. 175/2022, bodem č. 7257 ze dne 29.08.2022 schválila dotační program „Podpora 
sociálních služeb pro rok 2023“, 

- pro tento program je navrhnuto 29 000 000 Kč, přičemž částka se bude odvíjet od schváleného rozpočtu 
na rok 2023, 

- termín sběru žádostí: 10.10.2022 – 31.10.2022 
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- konzultační hodiny:  

- 05.10.2022 – 9:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00 

- zasedací místnost č. 625 (6. NP), budova MÚ, náměstí Armády 1213/8, Znojmo  

- požadavek, aby žadatelé kromě odevzdání žádostí na podatelně MěÚ Znojmo zaslali vyplněné formuláře 
žádostí o dotace i e-mailem v původním formátu (word)  

 

6. Analytický podklad v oblasti sociálních služeb Znojemska 

 
Analýza se finalizuje. Výsledky budou prezentovány na dalším setkání pracovní skupiny (pokud budou 
veřejné). 
 

7. Den seniorů 

 
Svátek seniorů – termín:  26.09.2022 
 
Akce bude letos v divadle – bude nutné se objednat předem, neboť počet míst je omezen. Vstupenky lze 
objednávat v Senior Pointu na náměstí Armády nebo telefonicky na 739 389 462 v čase od 9:00 do 13:00. 
 

8. Různé - diskuze, příspěvky, dotazy, kolečko 

 
1. Propagace služeb na FB stránce KPSS 

- v průběhu prázdnin na FB probíhal letní online magazín, 

- na podzim je záměr na letní magazín navázat a prezentovat jednotlivé poskytovatele či jednotlivé služby, 

- koordinátorka se zeptala, zda služby souhlasí s jejich propagací na FB stránce KPSS - souhlasí 

Úkol: Žádáme o zaslání 1-2 fotografií za každou sociální službu, které budeme moci použít v příspěvcích 
na FB včetně kontaktu, na koho se lidé mohou obrátit (pokud je kontakt stejný jako v adresáři, není nutno 
jej zasílat). 

Termín: do konce září 

 

2. Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 

Koordinátorka sdělila, že se bude aktualizovat Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska a 
požádala členy o kontrolu údajů. 

Úkol: Žádáme o kontrolu a zaslání aktuálních informací a kontaktů na mail jitka.jurasova@muznojmo.cz. 

           Pokud kontakty zůstávají stejné, prosíme o informaci, že se v adresáři nic nemění. 

Termín: do konce září  

 

3. Balíček první pomoci – Znojmo 

- město Znojmo schválilo balíček první pomoci 

mailto:jitka.jurasova@muznojmo.cz
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- brožura s informacemi byla rozdávána obyvatelům do schránek 

- součástí balíčku jsou například slevové úlevy na poplatky za odpady pro seniory, dále město nebude 
aplikovat inflační doložku v souvislosti s nájmy v bytech zvláštního určení 

- odkaz na brožuru na webu:  

https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=84165&fbclid=IwAR2L22Bm

3GcKgUe1gWD_EbVlBdbkfN1Evm1KF5P3GGve1PF-danRuq0nsGA 

4. Prodejna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

- Zdravotní potřeby Znojmo, Jarošova 51 - informace od majitele o aktualizaci webových stránek a e -

shopu: www.zpznojmo.cz  

 - nabízí množstevní slevy do různých zařízení 

5. Potravinová banka 

- balíčky základních potravin pro samostatně žijící seniory nad 65 let věku a samoživitelky  
- možnost výdeje každý měsíc 
- výdej bude probíhat v tělocvičně na Horní České 
- schváleno ZM dne 05.09.2022 
- akce by měla být spuštěna po Znojemském historickém vinobraní 
 
 
7. „Kolečko“ – sdílení informací 

 Koordinátorka žádá o schovívavost ohledně doby zaslání zápisu. V současné chvíli vrcholí přípravy 
na DSS, což si žádá maximum času.  

 Mgr. Svobodová (CSS) – žádost o aktualizaci údajů v adresáři, nesedí informace. Dále upozorňuje 
na problematiku dovozu seniorů po městě Znojmě, kteří jsou imobilní. Sanitky provedou převoz 
seniorů pouze na poukaz. Sanitky Samelix jsou poslední, kdo je ochoten tuto službu poskytnout. 
V současné době není možné přepravit některé klienty z domu do sociální služby (zejména do 
odlehčovací služby).  

 Mgr. Keková (CSS) – rozšíření o 3 nová auta. Velké téma na Vančurově - otevření kantýny a 
dovážka obědů. Seniory odkazují na školu nebo na město, protože nemají k dané věcí dost 
informací. Koordinátorka doplnila, že dovážka obědů je stále v jednání.  

 Mgr. Burdík oceňuje město Znojmo, že udrželo nízké nájmy v domech s byty zvláštního určení.  
Jako problém vnímá zrušení jídelny. Koordinátorka uvedla, že jídelnu nebylo ze zákona možné dále 
provozovat pod pečovatelskou službou. Hledaly se způsoby, jak jídelnu udržet a hodnotily se 
výstupy, zda její následující zachování by bylo efektivní. Rekonstrukce jídelny by byla nutná, neboť 
současný stav již nebylo možné dále udržet, což i z hlediska hygienických předpisů vyplývalo 
opakovaně z kontrol Krajské hygienické stanice. Z výsledků nákladovosti vyšlo najevo, že provoz 
nelze zachovat za současných cca 60 Kč za oběd. V případě zachování provozu by cena oběda 
nemohla být již kolem 60 Kč, ale rovnala by se částkám jiných komerčních dodavatelů stravy. 
Z těchto důvodů a z pohledu řádného hospodáře a hospodárného nakládání s majetkem 
zastupitelstvo rozhodlo o zrušení jídelny. Důraz byl však kladen na to, aby prostory jídelny dále 
sloužily sociálním službám. Proto se plánuje v prostorách zřídit sociální služby, které budou sloužit 

https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=84165&fbclid=IwAR2L22Bm3GcKgUe1gWD_EbVlBdbkfN1Evm1KF5P3GGve1PF-danRuq0nsGA
https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=84165&fbclid=IwAR2L22Bm3GcKgUe1gWD_EbVlBdbkfN1Evm1KF5P3GGve1PF-danRuq0nsGA
http://www.zpznojmo.cz/
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občanům, kteří je potřebují. Dále uvedla, že město Znojmo zřídilo pracovní pozici koordinátora 
stravy, který více jak půl roku pomáhal jednotlivým seniorům se zajištěním stravy od náhradních 
dodavatelů. Mgr. Budrík doplnil, že se byl podívat v jiném zařízení a tam provoz jídelny funguje. 
Dle jeho názoru by rekonstrukce nebyla problém. Nesouhlasí se zrušením.  Ing. Vybíral oponuje, 
že současná doba vyžaduje vyšší výdaje na stravování pro všechny. Nelze nikde již vařit obědy za 
60 Kč. Uvádí, že senioři nejsou utlačovaná skupina, naopak pomáhá se jim valorizacemi důchodů, 
dávkami apod. Uvádí, že i v domovech pro seniory došlo k navýšení cen stravování v rámci 
vyhlášky na 205 Kč a že i tato částka je stále nízká.  

 Mgr. Bílková (CSS) upozorňuje, že U Lesíka probíhají rekvalifikační kurzy od Seducy. Tyto kurzy 
však nezajištuje CSS – propůjčují pouze prostory. Zájemci o kurz se musí obracet přímo na  Seducu. 

  Ing. Vybíral zmínil, zda do DSS nezapojit i organizace v okolí Moravskokrumlovska. Koordinátorka 
uvedla, že DSS zahrnuje služby z ORP Znojmo, které jsou v Síti ORP Znojmo. Pokud bychom 
uvažovali o spolupráci s dalším ORP, jiné ORP by se muselo podílet na financování tohoto dne. 
Otázku můžeme otevřít při plánování dalšího DSS. 

  DC Adra nestíhá pokrývat poptávku z okoních vesnic. Obrací se na ně senioři i maminky s dětmi. 
Problémy s motivací u sociálně slabších rodin. Probíhají nábory dobrovolníků. Děkují za DSS, 
protože se o nich veřejnost více dozví. P. Aulík Faragová informuje o akci Běh proti samotě – 09.10. 
2022. Mgr. Keková se dotazuje, zda můžou odkazovat na ADRU při sociálním šetření, pokud 
během šetření vyjde najevo, že klient sociální službu nepotřebuje – ano, můžou. 

 Domov Božice – věnují se paliativní péči, řeší běžné provozní záležitosti.  

 Domov pro seniory Hostim – problém s nedostatkem žádostí, nejsou si jistí, zda je služba 
dostatečně nabízena v nemocnici.  

 

9. Závěr 

 

Termín dalších skupin: 

Koordinátorka informovala, že termín dalšího setkání skupiny je předběžně plánován na prosinec. 
Poděkovala všem za účast, za sdílení informací a popřála členům pěkný zbytek dne. 

 

Zápis zpracovala: Ing. Jitka Jurášová, koordinátorka KPSS Znojemska 
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