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název projektu: Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00045 

název akce: Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“ - zápis 

datum: 5.5.2014, 14.00 – 16.00 hod.  

místo: TyfloCentrum Znojmo, Masarykovo náměstí 446/19 Znojmo 

Program:  

1.  Přivítání, zahájení  

2.  Den sociálních služeb, program soutěž 

3. Akční plán JMK na rok 2015,  

4. Informace z organizační skupiny + plnění priorit nového SPRSS Znojemska 2015-2019 

5.  Diskuze nad Kavárnou na půli cesty 

6.  Konference 

 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků, vzájemné představení se 

Svaz tělesně postižených – nová pracovnice – Mirka Najmonová  

TyfloCentrum Brno, o.p.s.  – nová pracovnice  - Silvie Stehlíková 

Liga vozíčkářů – probíhá výběrové řízení na obsazení pozice místo Elišky Přibylové, která odchází 

 

2. Den sociálních služeb 

3.9.2014 

Vybráno do ankety - téma fotografické soutěže Můj život s handicapem 

Bohatý kulturní program, setkání poskytovatelů soc. služeb podobném rozsahu jako v minulých 

letech. 

 

3. Akční plán JMK na rok 2015 

  

Koordinátorka KPSS předala informace k Akčnímu plánu JMK na rok 2015. 

Cílem je spíše udržet stávající služby než vytvářet nové. 

 Prioritní oblasti pro podporu v roce 2015 ze strany JMK:  

Typ služby Podmínky podpory rozvoje 

chráněné bydlení cílová skupina: osoby se zdravotním postižením   

tísňová péče - 

sociálně terapeutické dílny  pouze v ORP, kde dosud tato služba není  

nízkoprahová denní centra pouze v ORP, kde dosud tato služba není 

odlehčovací služby pouze v ORP, kde dosud tato služba není 
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sociální rehabilitace cílová skupina: osoby s duševním onemocněním, osoby 

s autismem 

odborné sociální 

poradenství 

pouze rozšíření stávajících občanských poraden (podmínkou je 

členství v Asociaci občanských poraden) se zacílením na 

dluhové poradenství   

 

4. Informace z organizační skupiny, naplňování priorit SPRSS Znojemska 2015-2019 

- byly podány informace z 1. setkání okresního multidisciplinárního týmu ke službám sociální prevence  

- proběhlo hodnocení potřebnosti stávajících sociálních služeb na okrese Znojmo 

- stávající služby sociální prevence byly vyhodnoceny jako potřebné na okresní úrovni zachovat  

- je však důležité vyhodnotit nákladovost služeb a hledat úspory v rámci financování jednotlivých služeb  

- jaké činnosti je nutné vykonávat, jaké může nahradit činnost jiných sdružení, organizací, které nejsou 
registrované sociální služby   

- JMK nastaví optimální jednotkové ceny, ze kterých bude snaha vycházet  

- JMK nastavil návrh financování 20%obec, 35%kraj , 45% MPSV 

- kde obce nepřislíbí spoluúčast, nebudou organizace primárně doporučeny k podpoře ze strany JMK, 
MPSV 

- JMK – bude realizovat navazující projekt na služby sociální prevence – azylové domy, sociálně 
terapeutické dílny, intervenční centra, domy na půl cesty – doba trvání 9 měsíců (leden-září 2015), 50% 
udržitelnost kapacit na 2 roky 

- nutné dofinancování nákladů služeb pro zbývající 3 měsíce 

- organizace vstupující do projektu si budou muset podat 2 žádosti na dotace       

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019 – schválen 

Zastupitelstvem Města Znojma dne 29.4.2014 

 

- naplňování priorit plánu a stanovení zodpovědné osoby či organizace za průběžné plnění opatření:   

Priorita          Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením  

Opatření   Podpora a rozvoj sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením   
  především v pracovní oblasti  

Realizátor  Liga vozíčkářů  

 

Opatření Udržení a rozšíření místa poskytování služby sociální rehabilitace pro osoby se   
  zdravotním postižením, s mentálním postižením a kombinovanými vadami   

  - ambulantní, terénní forma, rozšíření o cílovou skupinu osoby s duševním postižením 

Realizátor  OCHZ -Sociální rehabilitace Znojmo 

 

Opatření   Podpora vzniku sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením 

Realizátor OCHZ- Dílna sv. Kláry Znojmo 

 

Opatření Zajištění individuální dopravy pro osoby se zdravotním postižením 

Realizátor STP Znojmo 

 

Priorita           Podpora a další rozvoj terénních služeb 
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Opatření   Podpora a rozvoj služeb rané péče pro děti s mentálním, tělesným, kombinovaným,  
  zrakovým, sluchovým postižením a autismem včetně jejich propagace 

Realizátor   Raná péče Třebíč 

 

Opatření   Rozšíření služeb pro osoby zrakově postižené o terénní formu 

Realizátor TyfloCentrum Brno, o.p.s. – pobočka Znojmo 

 

Priorita          Zajištění dostupnosti pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření   Rozšíření a podpora vzniku kapacit chráněného bydlení pro osoby se středně   
  těžkým a těžkým mentálním postižením Znojmo, Zámek Břežany 

Realizátor Zámek Břežany 

 

5.  Diskuze nad Kavárnou na půli cesty 

Tímto tématem jsme se již nejednou zabývali na pracovních skupinách. Shodli jsme se, že 

tento záměr je jistě bohulibý, ale jeho realizace zatím neproběhla. Největší riziko 

spatřujeme v udržení této kavárny, dostatečnou návštěvnost hosty, tak, aby kavárna 

prosperovala. Je dost vysoká konkurence běžných kaváren, spíše se nám jeví schůdnější 

spolupráce s již zaběhnutou kavárnou, která by byla ochotna zaměstnávat lidi se 

zdravotním postižením a tím si zvýšila svoji prestiž.  

V minulých letech byla podobná jednání zahájena v rámci Sociální rehabilitace Znojmo, 

avšak nebyl zajištěn vhodný kandidát na tato pracovní uplatnění z řad klientů SR.  

Tohoto projektu by se měl ujmout velmi schopný manažer, nejlépe se zkušenostmi 

z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

 

6.  Konference 

22.5. 2014 proběhne konference KPSS v Hotelu N, Přímětice  

Téma Komunitní plánování jako platforma pro rozvoj spolupráce 

V případě zájmu potvrďte účast na css.rockova@tiscali.cz 

 

 

7. Různé 

Informace z jednání s Nemocnicí Znojmo, p.o. 

Koordinátorka KP navštívila společně s vedoucí soc. a zdrav. odboru vedení znojemské nemocnice. 

Cílem bylo navázat užší spolupráci a zajistit přenos informací o soc. službách veřejnosti, pacientům 

a jejich blízkým v  nemocnici. 

Návrhy: 

-  dostupnost adresářů soc. služeb na recepci, u sociální sestry, příp. odděleních u staniční sestry  

- možnost mít nástěnky s informacemi o soc. službách 

mailto:css.rockova@tiscali.cz
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Veřejnost dostane více informací o fungování zdravotně sociální pracovnice v nemocnici 

 

Senioři sobě II 

Krajské ředitelství policie JMK ve spolupráci s Krajským úřadem JMK realizuje v letošním roce 

projekt „ Senioři sobě II“. 

Hlavním cílem projektu je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech, posilování jejich 

bezpečí a zdravého životního stylu. 

Seminář se bude konat 28.5. 2014  ve Znojmě. 

Přihlášky: seniorisobeznojmo@seznam.cz 

 

Aktualizovaná Metodika kraje 

Začátkem května bude ze strany JMK zaslána aktualizovaná Metodika hodnocení registrovaných 

sociálních služeb JMK k připomínkování. 

 

Připomenutí - možnost zveřejňovat informace na portálu soc. služeb www.sociální služby-

znojemsko.cz 

Kontrola údajů o organizacích, službách apod.  

Kontakty: Mgr. Lucie Rocková, DiS. – 515 223 078, css.rockova@tiscali.cz 

                 Mgr. Martina Svobodová - 515 223 078, css.svobodova@seznam.cz 

 

Týden rodiny  

Od 12.5.2014 – 18.5.2014 - proběhne Týden pro rodinu v Jihomoravském kraji 

- možnost zapojit se do této akce  

 

 

Další schůzka bude upřesněna. 

 

Ve Znojmě dne 14.5.2014         Jana Svobodová 

vedoucí pracovní skupiny 

http://www.sociální/

