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Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 
 

název akce: Pracovní skupina „Senioři“ - zápis 

datum: 4.11.2014, 14.00 - 17.00  hod. 

místo: Domov pro seniory Plaveč, p.o. 

 

Program:  

1)Přivítání, prezence, zahájení 

2) Organizační záležitosti pracovní skupiny 

3) Minimální síť služeb sociální prevence 

4) Pokračování v síťování sociálních služeb 

5) Monitorovací zpráva za rok 2013 

6) Příprava Akčního plánu a minimální sítě na rok 2015 

7) Den sociálních služeb a Týden sociálních služeb – zhodnocení 

8) Různé 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků, představení nových členů. 

Pan ředitel DS Plaveč, p.o. přivítal účastníky a představil domov pro seniory.  

Pracovní skupina se řídí jednacím řádem ke stažení na: www.socialnisluzby-znojemsko.cz 

Pro nové členy je možné uskutečnit krátké školení k vysvětlení komunitního plánování. V případě 

zájmu se obraťte na L. Rockovou.  

Vedoucí PS zhodnotila plnění úkolů z posledního setkání pracovní skupiny, které proběhlo 

28.4.2014. 

Ing. Lukáš Vaculík představil organizaci Společně, o.p.s. a projekt Senior Point, který je zaměřen 

na podporu života seniorů, určeno pro osoby starší 55 let.  

Senior Point je umístěn v budově Městského úřadu Znojmo, nám. Armády 8. Seniorům je 

k dispozici vyškolený pracovník, který poskytuje informace z oblasti bezpečnosti, bytové a sociální 

problematiky, prevence volnočasových aktivit a kompletní služby projektu Senior Pas. Pořádají 

besedy v DPS a poskytováno je právní poradenství. 
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2.  Organizační záležitosti pracovní skupiny 

Vedoucí pracovní skupiny „S“ zůstává Zdeňka Severinová, zástupkyní Zdeňka Kmotorková. 

Organizační skupina - zachování principu zastoupení zadavatele/poskytovatele/uživatele 

-  odsouhlaseno bylo nastavení složení 9 + 4 vedoucí PS 

-  jmenovité obsazení organizační skupiny bude řešeno po volbách – nutnost získat do všech 

skupin a celého procesu zástupce zadavatele pro podporu realizace priorit a celkově sociální 

oblasti 

3. Minimální síť služeb sociální prevence 

Minimální síť byla nastavena dle metodiky JMK pro hodnocení registrovaných sociálních služeb.  

V  srpnu 2014 proběhlo vyjednávání s poskytovateli služeb sociální prevence za účasti zástupců 

Města Znojma (Jan Grois, MBA., Ing. Ludvík Hekrle, PhDr. Šárka Gambasová, Zdeněk Schwarz, 

Mgr. Lucie Rocková). ORP Znojmo i ORP MK garantovalo služby v celém okrese - do budoucna 

vyjednávání s obcemi. Minimální síť byla schválena ZM Znojma – usnesení ze dne 22.9.2014  

č. 153/2014, bod č. 8648. 

4. Pokračování v síťování sociálních služeb 

Síťování služeb sociálního poradenství – setkání multidisciplinárního týmu listopad/prosinec 2014.  

Ze strany JMK je nastavena 5% spoluúčast ze strany okresu / ORP.  

Výpočet bude probíhat stejným principem jako u služeb sociální prevence dle Metodiky JMK. 

Bude zjišťováno pro jaké cílové skupiny je poradenství dostupné - předpokládá se redukce 

sociálního poradenství, podpora občanských poraden se zaměřením na dluhovou problematiku. 

5. Monitorovací zpráva za rok 2013 

MZ byla zpracována dle jednání v pracovních skupinách a byla zaslána k připomínkování členům 

PS. Připomínky pracovní skupiny „S“ byly zaslány koordinátorce KP. Všechny budou zapracovány 

do MZ. MZ bude předložena na jednání ZM 15.12.2014.  

6. Příprava Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska a minimální sítě na rok 2015 

Návaznost na strategii JMK a SPRSS Znojemska 2015-2019. Prioritou je udržení stávající sítě 

sociálních služeb, zapracována bude minimální síť služeb sociální prevence na rok 2015. Akční 

plán i minimální síť sociálních služeb budou zpracovány jako dva samostatné dokumenty – oba na 
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rok 2015. Do minimální sítě sociálních služeb v ORP Znojmo na rok 2015 bude doplněna 

do navazujících služeb společnost Společně, o.p.s. - projekt Senior Point. 

Opatření do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2015 

Průřezové opatření G.1: Zajištění právního poradenství pro osoby v nepříznivé sociální 

situaci 

- nabídka bude zajištěna ve spolupráci s organizací Společně, o.p.s.  

- popis realizace v roce 2015 zpracuje L. Vaculík  

Opatření pro cílovou skupinu „Senioři“ 

1.1 - Zajištění stávajících sociálních služeb pro seniory na Znojemsku –  

- zachování stávajících sociálních služeb ve stávajících kapacitách 

- není plánována ze strany poskytovatelů změna – poskytovatelé vyplní požadované údaje ke 

kapacitám na rok 2015 a popis realizace v roce 2015 – zajistí jednotliví poskytovatelé soc. služeb 

2.1 - Realizace služby tísňové péče  

- realizace závisí na Magistrátu Brno  

- popis realizace opatření v roce 2015 zajistí J.Eliášová, K.Burdík 

2.2 - Podpora terénní pečovatelské služby v ORP Znojmo  

- zachování stávající kapacit u poskytované pečovatelské služby u OCHZ, CSS Znojmo 

- zajistí Z.Kmotorková, J.Valová 

3.1 - Zajištění realizátora pro vytvoření kapacit pro seniory se specifickou péčí  

- potřeba trvá  

- v roce 2015 plán vyjednávání s JMK a hledání realizátora  

- oslovit obce, které plánují výstavbu zařízení pro seniory – Chvalovice osloví Š. Gambasová   

4.1- Rozvoj mezigeneračních vztahů ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb 

 - opatření bude v roce 2015 realizováno jednotlivými poskytovateli  

- vypracuje se seznam akcí na podporu mezigeneračních vztahů v roce 2015, které jednotliví 

poskytovatelé budou realizovat - zpracuje D. Král 

Úkol  9/14 - zpracovat realizaci opatření v roce 2015 

 - zpracují výše uvedení u jednotlivých opatření    

7. Den sociálních služeb a Týden sociálních služeb 

Proběhlo zhodnocení Dne sociálních služeb. Výstupy z dotazníkového šetření byly zaslány 

elektronicky. Začátkem roku 2015 proběhne schůzka se zástupci organizací nad dalším ročníkem. 

Týden sociálních služeb – malá účast veřejnosti a pracovníků z řad organizací. 
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8. Ostatní 

Dotace Města Znojma: 

Bylo dokončeno dotační řízení Města Znojma 1.10. - 31.10.2014. 

Představeny byly organizace, které nově podaly žádost o dotaci:  

GAUDIA proti rakovině – provoz psychosociálních terénních služeb u lůžka onkologických 

pacientů na onkologickém oddělení Nemocnice Znojmo, p.o. 

Vyjádření účastníků: 

J. Eliášová, Š. Gambasová – upozornění, že nemůžeme podporovat organizaci, která chce vstoupit 

do jiné organizace bez smlouvy nebo bez jejího souhlasu. 

J. P. Chadalíková – z osobní zkušenosti si nemyslí, že by byl zájem ze strany pacientů o další 

sdílení. 

Z. Severinová – do nemocnice na oddělení onkologie vysíláme od dubna 2014 dobrovolníky, kteří 

zajišťují psychickou podporu pacientům. S nemocnicí Znojmo, p.o. máme uzavřenou smlouvu. Na 

oddělení dochází také nemocniční kaplan a psycholog. Dle mého názoru jsou tyto služby 

dostačující. 

L.Vaculík - v žádosti není konkrétně popsána činnost. Dle mého názoru by se mohl vstupem třetí 

osoby narušit vztah mezi pacientem, personálem a rodinou nemocného. Je zde riziko suplování 

činnosti personálu. 

ROSKA BRNO - VENKOV - organizace sdružující osoby s roztroušenou sklerózou 

Vyjádření účastníků: 

Z. Kmotorková - v DPS na Vančurově ul. je 5 uživatelů, kteří využívají službu v případě, že 

potřebují poradit nebo zajistit pomůcky. S organizací je dobrá zkušenost. 

J. P. Chadalíková - organizace dělá rekondice přímo zaměřené na toto onemocnění. Jsou zaměřeni 

na jednu specifickou skupinu, což se jeví jako hodně důležité, protože roztroušená skleróza není 

tělesné postižení, ale postižení nervového systému a je potřeba s tím pracovat jinak než s osobami 

s tělesným postižením.  

Zástupci organizací GAUDIA a ROSKA BRNO-VENKOV budou pozváni na další setkání 

pracovní skupiny, kde více přiblíží svoji činnost. 

Nabídka další organizace: 

Mobilní bezplatná občanská poradna – poradenství v oblasti finanční tísně, dluhové poradenství  

Nejedná se o bezplatnou službu – bezplatná je do té doby, než pracovník napíše písemné 

podání/návrh, pak jsou služby placené. Jednalo se o akci spojenou s volbami. 

Vyjádření účastníků: 



Městský úřad Znojmo 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

nám. Armády 8, 669 02 Znojmo 

 

 

- poradenství je poskytováno stávajícími organizacemi a v Senior Pointu 

Informace z JMK 

 Střednědobý plán JMK na období 2015-2017 - proběhlo připomínkovací řízení  

Benchmarking 

Červen 2015 finální podoba Benchmarkingové aplikace, do které budou poskytovatelé vyplňovat 

údaje k dotačnímu řízení. Dotace pro rok 2016 se budou podávat již přes novou aplikaci, přístup do 

aplikace budou mít i zástupci ORP. 

Plánované akce v roce 2015: 

Účastníkům byl rozdán plán akcí na rok 2015, který bude rozeslán elektronicky společně se 

zápisem. 

Úkol: 10/14 - zástupci organizací se vyjádří, které akce realizovat, které nikoliv a doplní kdy,  

a jakým způsobem se zapojí. Tabulku zašlou vedoucí pracovní skupiny do 21.11.2014 

 

JEN DÍKY AKTIVNÍMU PŘÍSTUPU, VZÁJEMNÉ 

SPOLUPRÁCI A SPOLEČNÉMU PŘEDÁVÁNÍ 

INFORMACÍ DOSÁHNEME NAPLŇOVÁNÍ 

STANOVENÝCH PRIORIT  

A VZBUDÍME ZÁJEM O SOCIÁLNÍ OBLAST. 

 

Pro zájemce proběhla prohlídka domova. 

Děkujeme panu řediteli DPS Plaveč, p.o. za poskytnutí prostor k setkání a za občerstvení ! 

 

Úkoly – shrnutí 

Úkol  9/14 - zpracovat realizaci opatření v roce 2015 

T - doplnit do 21.11.2014 

O - odpovědní členové za zpracování jednotlivých opatření (viz bod č. 6 tohoto zápisu) 

Úkol: 10/14 - zástupci organizací se vyjádří, kdy a jakým způsobem se zapojí do akcí 

připravovaných na rok 2015 a tabulku zašlou vedoucí pracovní skupiny 

T - 21.11.2014 

O - účastníci pracovní skupiny - zástupci organizací 

 

Ve Znojmě dne  6.11.2014              Zdeňka Severinová 

             vedoucí pracovní skupiny 
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Používané zkratky a názvy:  
 

Benchmarking - webová aplikace k vyplňování žádostí o dotace pro poskytovatele  

CSS Znojmo - Centrum sociálních služeb znojmo, p.o.  

DPS - Dům s pečovatelskou službou 

DS - Domov pro seniory 

JMK - Jihomoravský kraj 

KP - komunitní plánování 

KPSS - Komunitní plánování sociálních služeb 

MK- Moravský Krumlov 

OCHZ - Oblastní charita Znojmo 

ORP - Obec s rozšířenou působností 

PS - Pečovatelská služba 

PSS - poskytovatel sociálních služeb            

„S“ - Senioři 

SPRSS - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

ZM - Zastupitelstvo města  

ZN - Znojmo 

 


