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Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 
 

název akce: Pracovní skupina „Senioři“ - zápis 

datum: 14.4.2015, 13.30 - 16.00  hod. 

místo: Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, I. patro – zasedací místnost 

13.00 – 13.15 hod. - pro zájemce byla připravena exkurze do Centra denních služeb. 

Program:  

1) Přivítání, prezence, zahájení 

2) Monitorovací zpráva za rok 2014 

3) Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska 2015 – průběh plnění 

4) Pokračování v síťování sociálních služeb  

5) Financování sociálních služeb, veřejná podpora 

6) Dotační programy města Znojma - informace 

7) Den sociálních služeb - příprava 

8) Různé 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků, představení nových členů. 

Koordinátorka KP představila novým účastníkům fungování KP na Znojemsku. 

2.  Monitorovací zpráva za rok 2014 

Koordinátorce KP jsou postupně zasílány podklady k vypracování MZ 2014. 

Proběhla kontrola kapacit a plnění služeb na Znojemsku 

Priorita č. 1 – Podpora soběstačnosti a setrvání seniorů v přirozeném prostředí 

Opatření 1.1 Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory především ve správním obvodu 

ORP Znojmo rozšířením kapacity stávajících poskytovatelů 

- služby jsou poskytovány a udržovány 

Opatření 1.2 Podpora nových subjektů zaměřených na poskytování terénních služeb 

- v roce 2014 nebylo realizováno z důvodu dostačující nabídky stávajících poskytovatelů 

       sociálních služeb působících na Znojemsku 
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 Opatření 1.3 Zajištění telefonické pomoci seniorům v náhlé krizové situaci na Znojemsku 

- Proběhlo vyjednávání s městem Brnem. Realizace se přesouvá do roku 2015. 

Opatření 1.4. Rozšíření a zkvalitnění služeb zajišťujících pomoc rodinám pečujícím o 

nesoběstačné seniory - sociálně aktivizační služba 

- Sociálně-aktivizační službu využilo v r. 2014 - 75 klientů – záměr byl naplněn 

Priorita č. 2 – Zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory na Znojemsku 

Opatření 2.1 Navýšení počtu lůžek v domově se zvláštním režimem ve Znojmě 

- Kapacita lůžek 111 – záměr byl naplněn 

Opatření 2.1.a Navýšení počtu lůžek v domovech se zvláštním režimem na Znojemsku 

- Domov důchodců Božice, p.o. – počet lůžek 70 – záměr byl naplněn 

- Domov pro seniory Jevišovice, p.o. – počet lůžek 71 – informace budou dodány koordinátorce 

KPSS 

- Domov pro seniory Hostim, p.o. – počet lůžek 67 – záměr byl naplněn 

- Domov pro seniory Plaveč, p.o. – počet lůžek 61 – záměr byl naplněn 

Opatření 2.2 Navýšení kapacit domova pro seniory Znojmo 

- Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. – počet lůžek 71 – záměr byl naplněn 

Opatření 2.3 Navýšení kapacity Domova pro seniory Šanov 

- Počet lůžek  - 36 domov pro seniory, 84 domov se zvláštním režimem - záměr byl naplněn 

Opatření 2.4 Vybudování domu pro seniory se zvláštním režimem v Pavlicích 

- Realizace opatření nebyla uskutečněna. Realizátor od záměru odstoupil. 

Opatření 2.5 Zřízení pobytového zařízení pro seniory v obci Jevišovice 

- Realizace opatření nebyla uskutečněna 

Opatření 2.6 Vybudování pobytového zařízení pro seniory na Vranovsku 

- Realizace opatření nebyla uskutečněna 

Opatření 2.7 Vytvoření kapacit pro nepřizpůsobivé seniory a seniory se specifickou péčí 

- Realizace opatření nebyla uskutečněna. Opatření se přesouvá se do roku 2015. 

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

Akční plán byl schválen ZM a je ke stažení na webových stránkách Komunitního plánování 

sociálních služeb Znojemska www.kpzn.cz 

http://www.kpzn.cz/
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Průběh plnění: 

Opatření 1.1. – Zajištění stávajících sociálních služeb pro seniory na Znojemsku 

Cílem je udržení stability poskytovaných sociálních služeb pro seniory, které budou reflektovat 

aktuální potřeby cílové skupiny. 

Opatření 2.1 – Realizace služby tísňové péče 

Probíhá vyjednávání s městem Brnem. 

Opatření 2.2 – Podpora terénní pečovatelské služby v ORP Znojmo 

 Zajišťuje Centrum sociálních služeb Znojmo p.o. a Charita Znojmo. Cílem je udržet stávající 

stav. 

Opatření 3.1 – Zajištění realizátora pro vytvoření kapacit pro seniory se specifickou péčí 

Proběhlo jednání s vedením obce Chvalovice – předpokládá se, že forma sociální služby nebude 

realizována. 

Je potřeba apelovat na Jihomoravský kraj a další vyšší instituce, aby byla zajištěna sociální 

služba pro seniory potřebující specifickou péči, závislé na návykových látkách apod.  

Úkol 1/15: Členové budou v rámci vlastního vyjednávání s příslušnými subjekty, na poradách 

apod. na danou problematiku a potřebnost služby upozorňovat, aby došlo k jejímu řešení.    

Opatření 4.1 – Rozvoj mezigeneračních vztahů ve spolupráci s poskytovateli sociálních 

služeb 

Organizace navázali a navazují spolupráci především se základními a mateřskými školami 

z blízkého okolí 

DS Morava, a.s. - DS Šanov – spolupráce se Základní a mateřskou školou Šanov, Základní 

školou Hevlín, Základní uměleckou školou Hevlín, Dětským domovem Znojmo 

DS Plaveč, p.o. – spolupráce s mateřskou školkou Plaveč, DC ADRA – zapojení dobrovolníci 

DD Božice, p.o. – spolupráce s místní základní školou – děti chodí malovat se seniory, vystupují, 

účastní se společných akcí, DC ADRA – zapojení dobrovolníci, spolupráce se střední školou 

Přímětická, Dvořákova a Azylovým domem pro matky a otce v tísni 

CSS Znojmo, p.o. -  DPS U Lesíka – spolupráce se střední školou Přímětická (praxe studentů, 

vycházky s uživateli, sborový zpěv – vánoční zpívání), DC ADRA – zapojení dobrovolníci, Senior-

Point zajišťuje studenty z učiliště Dvořákova – vánoční vazby apod.  

13.5. – Rodinné soutěžní odpoledne 

Nemocnice Znojmo, p.o. – Oddělení dlouhodobě nemocných spolupracuje se základní školou 

Václavské náměstí - besídky 
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Paní Kotlínová a Procházková z Klubu seniorů DPS Dukelská 148-150 chodí číst dětem pohádky 

do Mateřské školky na Holandské ul. 

Úkol 2/15 – Organizace vypracují návrh - plán pro zřízení funkčního účelově vhodného zázemí 

pro mezigenerační setkávání (zřízení dětských koutků, přebalovacích, kojících koutků apod. 

v budovách, nebo i areálech (parcích) zařízení). 

Dle Akčního plánu musí byt plán vypracován do 30. 6. 2015 

Priorita F – Podpora dobrovolnických programů ve Znojmě ve SO ORP Znojmo 

DC ADRA pomáhá seniorům v 7 organizacích na Znojemsku. V současné době dochází do 

těchto zařízení 87 dobrovolníků. Plán na rok 2015 je vyslat 105-115 dobrovolníků. 

Priorita G -Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny  

Opatření G.1 Zajištění právního poradenství pro osoby v nepříznivé sociální situaci 

- Oblastní charita Znojmo, Centrum poradenství a pomoci – k dispozici právník 1x v měsíci  -

nutné objednat, řešení dluhového poradenství 

- SeniorPoint - v současnosti zajištěno formou studentů práv (v roce 2014 – 45 klientů) 

  - je možnost zajistit právničku z kanceláře ombudsmana Brno -  1x měsíčně 

4. Pokračování v síťování sociálních služeb 

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

    služeb poskytující odborné sociální poradenství 

   

- duben 2015 – návrh sítě služeb poradenství včetně 5% spoluúčasti ze strany ORP 

- do června 2015 - síť služeb sociální péče, která je potřebná (spoluúčast ze strany ORP - 10%  / 

20% u pečovatelské služby) 

- červen 2015 návrh obou sítí bude předložen Jihomoravskému kraji  

5. Financování sociálních služeb, veřejná podpora 

- stanovení podporované sítě – zamčení kapacit ze strany JMK- na základě zaslaných podkladů 

od poskytovatelů – „vyúčtování za rok 2014“ – v případě nesouladu – setkání se službami na 

JMK 

- JMK uzavře s PPS smlouvy o dotace na přesné úvazky, výkonnost, kapacita a území 

- proběhla diskuze k vyrovnávací platbě 

6. Dotační programy města Znojma – informace 

V souvislosti s novelou zákona 250 budou stanovena nová dotační pravidla a zásady. 

-  květen 2015 -  budou dány náměty na dotační programy, které bude schvalovat komise sociální,  
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   zdravotní a seniorů 

- červenec 2015 – předložení RM 

- září 2015 – proběhne příprava rozpočtu a budou podány předběžné informace o výši 

- lhůta na vyvěšení od 1. 10. 2015 

- příjem žádostí organizací 

- listopad 2015 – projednání žádostí komisí  

- prosinec 2015 – schvalování rozpočtu 

7. Den sociálních služeb – příprava 

- dotace z rozpočtu města 60 000 Kč 

- v únoru 2015 proběhlo setkání s organizacemi – celkem se zapojí 28 organizací 

- postupně se připravuje kulturní program 

- na místě proběhne soutěž - kvíz, v závěru akce proběhne vyhodnocení 

- Ing. Vaculík - zajistí kapelu Starých časů 

8. Různé 

a) Články ve Znojemských listech – od květnového čísla (celkem 6 článků/rok) bude k dispozici půl  

strany pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – z toho 1/4strany bude věnována sociálním 

službám.  

Organizace mohou zaslat podněty témat na seriál o sociálních službách – seriál se bude věnovat 

pouze druhům sociálních služeb, kde budou vyjmenovány organizace, které daný druh nabízí. 

- články budou zasílány L. Rockové 

- pozvánky na akce si řeší organizace samy 

 

Účastníkům pracovní skupiny jsou elektronicky zaslány termíny, jak budou ZL vycházet. 

 

b) Týden pro rodinu + zahájení realizace rodinné politiky 

   - 14.4.2015 byla zahájena realizace rodinné politiky 

   - byl zpracován plán akcí na rok 2015, který bude zveřejněn na webových stránkách KPSS 

   - 17.5.2015 proběhne odpolední akce pro rodiny, kterou pořádá odbor sociálních věcí  

         a zdravotnictví  

c) Informace p. Holík 

- Klub aktivních seniorů pod Centrem pro rodinu a sociální péči Brno pořádá každých 14 dní na 

faře v Mikulášském kostele setkání seniorů. Náplní jsou přednášky např. o zdraví, výtvarné 

techniky, setkávání nad Biblí apod. Kapacita setkávání je 15-20 lidí. 

Odkaz na stránky: http://crsp.cz/seniori/31-klas-klub-aktivnich-senior 

V případě zájmu můžete kontaktovat pana Holíka: 604 469 353  

d) Senior taxi ve Znojmě  

http://crsp.cz/seniori/31-klas-klub-aktivnich-senior
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Jedná se o soukromý subjekt. Za přepravu ve Znojmě si účtují 60 Kč/hod. s tím, že v ceně by mělo 

být zahrnuto také čekání na seniora než si nakoupí, vyzvedne léky apod. Také bylo zmíněno, že 

v případě potřeby poskytnou přepravované osobě doprovod.  

Jedná se o osobní automobil bez nějakých úprav, proto je přeprava vhodná pro osoby, které jsou 

schopny ještě do auta nastoupit.  

Letáček je zaslán účastníkům pracovní skupiny společně se zápisem. 

 

e) Připomenutí – možnost zveřejňovat informace na portálu soc. služeb  

    www.socialnisluzby-znojemsko.cz 

 

V případě potřeby kontaktujte koordinátorku KPSS.  

Kontakt: lucie.rockova@muznojmo.cz, 515 218 662, 739 389 002 

    

Děkujeme paní Valové za  poskytnutí prostor k setkání a za občerstvení ! 

 

Úkoly – shrnutí 

Úkol 1/15 - Zajištění realizátora pro vytvoření kapacit pro seniory se specifickou péčí 

T – průběžně 

O - účastníci pracovní skupiny - zástupci organizací 

Úkol  2/15 - Organizace vypracují návrh - plán pro zřízení funkčního účelově vhodného zázemí 

pro mezigenerační setkávání ( zřízení dětských koutků, přebalovacích, kojících koutků apod. 

v budovách, nebo i areálech (parcích) zařízení). 

T - 15.5.2015 

O - účastníci pracovní skupiny - zástupci organizací 

     Návrhy a plány zaslat vedoucí pracovní skupiny na mail zdenka.severinova@adra.cz 

 

 

 

 

Ve Znojmě dne  20.4.2015        

 

 

Zapsala: Zdeňka Severinová, vedoucí pracovní skupiny 

 

http://www.socialnisluzby-znojemsko.cz/
mailto:lucie.rockova@muznojmo.cz

