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Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 
            

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

datum a hodina: 9.4.2015 od 14.00 hod.  

místo Dílna sv. Kláry, Mikulášské nám. 12, Znojmo 

               

1. Přivítání, prezence, zahájení 

- přivítání přítomných,  představení organizací -  Roska Brno venkov, reg. org. 

                                                                           -  Gaudia proti rakovině, o.s. 

                                                                           -  Tyfloservis, o.p.s.      

 

 - shrnutí úkolů z předchozího setkání, připomenutí úkolu č. 4 schůzka ke službě soc. rehabilitace 

 

2. Monitorovací zpráva za rok 2014 

- dle Akčního plánu Znojemska za rok 2014 

- dle Akčního plánu JMK za rok 2014 – Zámek Břežany  - splněno 

 

 Opatření 3.1. Poskytování služby sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním 

postižením se zaměřením na jejich integraci v pracovní oblasti  

- Liga vozíčkářů – udržení kapacity splněno 

- Sociální rehabilitace Znojmo – udržení kapacity splněno  

 

 Opatření 3.2.  Zajištění služby osobní asistence ve venkovských lokalitách 

Znojemska do r. 2014 

- Osobní asistence Znojmo, udržení kapacity splněno, postačila kapacita 12 osob 

 

 Opatření 3.3.zřízení denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením 

- Zámek Břežany, splěno, kapacita 7 klientů 

 

 Opatření 4.1. vytvoření spolupráce poskytovatelů  rané péče 

- Středisko rané péče Třebíč, Středisko rané péče SPRP Brno, Středisko rané péče 

TamTam Olomouc – splněno, uspořádání 2 seminářů 

 

 Opatření 5.1. Zřízení chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a 

kombinovanými vadami v souladu se stávajícím trendem ubytovacích zařízení 

- Nesplněno, řešeno částečně poskytováním služby Sociální rehabilitace OCHZ 

 

3. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska 2015 - průběh plnění 

- schválen v ZM  

- ke stažení na KPZN 

 

Opatření 1.1.  Udržení a rozšíření místa poskytování služby sociální rehabilitace pro osoby 
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se zdravotním postižením, s mentálním postižením a kombinovanými vadami a rozšíření 

cílové osoby s duševním. 

OCHZ Sociální rehabilitace Znojmo - rozšíření služby se nebude v roce 2015 realizovat, 

bude udržena ve stávajícím stavu a stávající kapacitě. 

 

Opatření 1.2. Podpora a rozvoj sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením 

především v pracovní oblasti. 

Liga vozíčkářů – služba pokračuje, především ambulantní forma, mapování potřeb klientů, 

které poslouží k nabídce vzdělávacích kursů, přednášek a dalších aktivit. 

 

Opatření 1.3. Podpora vzniku sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním 

postižením. 

OCHZ Dílna sv. Kláry - rozšíření služby se nebude v roce 2015 realizovat, bude udržena 

ve stávajícím stavu a stávající kapacitě. 

 

Opatření č. 1.4. Zajištění individuální dopravy pro osoby se zdravotním postižením 

STP Znojmo – realizace bude na základě mapování vývoje poptávky, možnost využití City 

Taxi, Taxi Senior viz přiložený letáček, Osobní asistence Znojmo 

 

Opatření 2.1. Podpora a rozvoj služeb rané péče pro děti s mentálním, tělesným, 

kombinovaným, zrakovým, sluchovým postižením a autismem včetně jejich propagace. 

Středisko rané péče Třebíč, Středisko rané péče SPRP Brno, Středisko rané péče TamTam 

Olomouc – probíhá spolupráce, plánování kulatého stolu pro odborníky na začátek 

listopadu 

 

Opatření 2.2. Rozšíření služeb pro osoby zrakově postižené o terénní službu. 

TyfloCentrum Brno, o.p.s. – středisko Znojmo – průběžné plnění plánovaných aktivit, 

probíhají jazykové kursy, aktualizace a tvorba metodik, propagace služby 

 

Opatření 3.1 Rozšíření a podpora vzniku kapacit chráněného bydlení pro osoby se středně 

těžkým mentálním postižením na Znojemsku. 

Zámek Břežany, probíhá příprava klientů na přechod do chráněného bydlení 

 

Opatření 3.2 Rozšíření a podpora vzniku kapacit služby, podpora samostatného bydlení 

pro osoby se středně těžkým mentálním postižením. 

Zámek Břežany – v roce 2015 nebude realizováno, záměr bude realizován na základě 

uskutečnění opatření 3.1. 

 

4.Pokračování v síťování sociálních služeb 

- síťování služeb sociálního poradenství – proběhla schůzka okresního MT a vzájemná schůzka služeb 

poradenství 

- duben – návrh sítě služeb poradenství včetně 5% spoluúčasti 

- síť služeb soc. péče – 10% / 20% pečovatelská služba 

 

5.Financování sociálních služeb, veřejná podpora 

– stanovení podporované sítě – zamčení kapacit 

- JMK uzavře s PSS smlouvy – úvazky, výkonnost, kapacita a území 
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- podklady – vyúčtování za rok 2014 – nesoulad  - setkání se službami 

- Vyrovnávací platba = optimalizované náklady – příjmy (U, ZP, OBCE, JMK) 

- připomínkování metodiky – duben/květen 2015 

 

6.Dotační programy města Znojma 

- v souvislosti s novelou z. 250 o rozpočtových pravidlech 

- nová dotační pravidla/zásady  

- květen 2015 – náměty na dotační programy -> komise sociální schválí  

- července 2015 - > předložení RM 

- cca září – příprava rozpočtu – předběžná informace o výši  

- lhůta na vyvěšení od 1.10.2015 - příjem žádostí 

- listopad – komise projedná  

- prosinec – schvalování rozpočtu  

 

- předpoklad do budoucna: Minimální síť sociálních služeb – aktualizace pravidel pro vstup do sítě – 

kritéria vstupu 

 

7.Informace z MPSV  

- sjednocení přístupu krajů  

 

 - Metodika pro vytváření krajské sítě sociálních služeb - Blíže popíše principy tvorby, 

naplňování a úpravy krajské sítě sociálních služeb  

- jak zjišťovat potřebnost? – využití práce sociálních pracovníků na obci 

- odpovídají stávající služby aktuálním potřebám?  

-  

 - Kritéria kvality plánování rozvoje soc. sl. na krajské úrovni 

 

8.Den sociálních služeb  - příprava  

- únor 2015 proběhlo setkání s organizacemi  

- celkem se zapojí 27 organizací 

- kultura – připravuje se program  

- soutěž na místě – kvíz -> losování v závěru 

 

9.Články Znojemské listy  

- od květnového čísla – seriál sociální služby ¼ strany 

- představování soc. služeb  - dohromady dle druhů  

- celkem 6 článků v roce 2015 

 

10.Týden pro rodinu + zahájení realizace RP  

- zahájena realizace RP  

- dle plánu akcí na rok 2015 – osloveni ti, kteří zaslali akce 

- harmonogram bude zveřejněn na webu  

- 17.5.2015 - odpolední akce pro rodiny 

 

11. Různé 

- Členem do organizační skupiny OZP za uživatele vybrána paní Alena Valenová 
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- Zájem klubu neslyšících  Auris na účasti Dne sociál. služeb 

- Na další setkání přizvat rodiče a učitele autistických dětí sdružujících se při ZŠ Jubilejní park 

- Pozvánky na skupinu zasílat také přizvaným organizacím  

- Akce Denního stacionáře sv. Damiána Úsměvy 29.4., viz. letáček 

 

 

Zapsala: Jana Svobodová, vedoucí pracovní skupiny OZP 


