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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Osoby se zdravotním postižením“ 

 
Datum a čas: 05.09.2022, 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. Různé - diskuze, příspěvky, dotazy 

8. Závěr 

 

1. Přivítání 

 
Koordinátorka přivítala všechny přítomné členy pracovní skupiny a omluvila z účasti Mgr. Maara.  
 
 

2. Den sociálních služeb 2022 
 

Koordinátorka pozvala všechny přítomné. Sdělila, že poskytovatelům bude do konce týdne zaslán 
hromadný mail se souhrnnými informacemi. 

 

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 pět poskytovatelů 

- prodloužení termínu - žádost o opětovné zvážení o zapojení se do programu tohoto týdne a zaslání 
informace do středy 07.09.2022 
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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), 

- nově zařazená sociální služba rané péče poskytovatele Paspoint, z. ů a DOTYK II, z. ú. v síti zůstává. 

 
 

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 

- konzultační hodiny k žádostem:  

- středa 5. 10. 2022  - 9:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00 

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

 

6. Analytický podklad v oblasti sociálních služeb Znojemska 
 
Analýza se v současné době finalizuje. Jakmile budeme znát výsledky (pokud budou veřejné), budeme je 
prezentovat na další pracovní skupině.  
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7. 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 – poskytovatelé 
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 

Koordinátorka žádá poskytovatele o sdílení fb stránky KPSS, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o 
sociálních službách na Znojemsku. 

 

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  

Mgr. Foitová (OCHZ stacionář) se dotázala, zda obdrží poskytovatelé nějaké výtisky. Potřebují je v případě, 

kdy odkazují klienty na jiné služby. Koordinátorka uvedla, že pokud bude množství výtisků v souladu se 

stanoveným rozpočtem, budou výtisky i pro poskytovatele, kteří s nimi pracují.  

3. Balíček pomoci - MPSV ČR 

Vláda v minulých dnech schválila balíček pomoci pro zdravotně znevýhodněné občany, jehož součástí 

bude zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvky na zaměstnávání OZP či úprava příspěvku na zvláštní 

pomůcky. 

Koordinátorka nechala kolovat tiskovou zprávu, která je i součástí tohoto zápisu. 

4. Balíček první pomoci – Znojmo 

- město Znojmo schválilo balíček první pomoci 

- brožura s informacemi byla rozdávána obyvatelům do schránek 

- součástí balíčku jsou například slevové úlevy na: obědy v jídelnách pro děti (zdarma), kroužky pro děti, 
školkovné, poplatky za odpady (pro seniory a novorozence) aj. 

- odkaz na brožuru na webu:  

mailto:jitka.jurasova@muznojmo.cz
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https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=84165&fbclid=IwAR2L22Bm

3GcKgUe1gWD_EbVlBdbkfN1Evm1KF5P3GGve1PF-danRuq0nsGA 

5. Jednorázový příspěvek na dítě – MPSV 

- určen všem rodinám, jejichž hrubý příjem nepřesáhl minulý rok hranici 1 mil. Kč 

- žádat mohou rodiče, adoptivní rodiče i pěstouni 

- žádost online na https://jenda.mpsv.cz/ nebo na CzechPointech (pokud pobíráte příspěvek na dítě, 

obdržíte jednorázový příspěvek automaticky) 

- vyplácení na přelomu srpna a září 

Více informací na: https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite 

6. 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. „Kolečko“ – sdílení informací 

 Bc. Tomášková (Práh jižní Morava, z.ú.) informovala, že končí na pozici vedoucí chráněného 
bydlení, místo ní nastupuje pan Mgr. Miroslav Boháč. Během prázdnin prošla většina pracovníků 
a klientů covidem. Zaznamenali první úspěch – první klient opustil chrán. bydlení a začal žít 
běžným životem. Bc. Tomášková se bude věnovat terapiím dětí od 11 let v rámci soukromé praxe.  

  Jana Svobodová, DiS. (OCHZ) informovala, že mají od září o dva klienty méně, než je plná kapacita. 
Někteří dosáhli 40 let věku (vrchní hranice věku cílové skupiny), některé klienty se podařilo poslat 
do zaměstnání. 

 Mgr. Foitová (OCHZ) informovala, že přes léto byla vysoká nemocnost. Přijali náročného klienta, 
v případě plné kapacity by nastal problém se zajištěním péče (v rámci personálních kapacit).  

 P. Musilová informovala o personálních změnách a o navázané spolupráci s Prahem j. M. 

 Mgr. Sedláková (Tamtam) informovala o problematice dofinancování nadregionálních služeb a o 
tom, že klesá věková hranice klientů, což považují za dobré, protože včasné poskytnutí služby vede 
klienty k lepším výsledkům. 

 Mgr. Ing. Janků (Zámek Břežany, p.o.) informoval o volné kapacitě - před prázdninami obdrželi 
hodně žádostí, nyní poptávka po službě mírně klesla. Do služby přihází klienti nároční na péči. 
Problém nastává při nočních směnách, kdy je v zařízení méně zaměstnanců. 

Koordinátorka uvedla, že budeme spolupracovat na tvorbě nového střednědobého plánu. 
Vyvstává otázka, jaké priority se podaří prosadit. V současném stř. plánu se snažíme reagovat na 
poptávku služeb, které se na skupinách zmiňují – pro osoby s PAS. Víme, že bude pokračovat trend 
terénních soc. služeb. Koordinátorka žádá o vedení statistik, kolik volá případných zájemců o 
službu, kterým nemůžete pomoci - je důležité vědět, kolik lidí má zájem a o jaké služby. Informace 
se budou přenášet na JMK. 

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
https://jenda.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite
http://www.zpznojmo.cz/
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Koordinátorka se dotázala, jak se daří stacionáři v Břežanech po rozšíření kapacity. Časté je 
umístění klientů jen na některé dny v týdnu. Snaha naplnit kapacitu. Funguje dobře, klienti jsou 
spokojení. 

 Mgr. Šůstková (Tichý svět) informovala, že v září bude probíhat měsíc osob se sluchovým 
postižením, v rámci kterého budou probíhat různé přednášky. Získali projekt na kurzy nácviku 
odezírání pro seniory. Téma osvěty letošního roku – získaná ztráta sluchu. 

 P. Grosová (TyfloCentrum Brno) – nová pracovnice – zástup za mateřskou dovolenou. V létě 
chodilo kolem 8 klientů. 8. 9. 2022 Stezka pana Chaloupky – lidé si mohou zkusit, jak se cítí 
nevidomí. 

 Dita Cetlová, DiS. (RSPMZ) – pozvánka na akci 26. 9. 2022 od 16:00 hodin – Svátek seniorů. Akce 
je zdarma, rezervace lístků přes tel. číslo 739 389 462 od 9:00 do 13:00 hodin, k vyzvednutí možné 
v Senior Pointu. Dále v termínu 26. 9. – 9. 10. budou probíhat dílčí akce pro seniory v různých 
organizacích vztahujících se k Mezinárodnímu dni seniorů, který připadá na 1. 10. Program a leták 
bude součástí zápisu.  

 

8. 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 

 

 

Přílohy: 

1. Tisková zpráva – balíček podpory pro zdravotně znevýhodněné občany 

2. Program – Dny pro seniory 

3. Leták - Svátek seniorů 
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3. Svátek seniorů 

 

 


