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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Senioři“ 

 

Datum a hodina:  úterý 28. 5. 2019, od 10.00 hod. 

Místo:  SeneCura SeniorCentrum Šanov, Viniční 446, Šanov 

 
Program jednání:  

1) Přivítání 

2) Informace z JMK 

3) Den sociálních služeb 2019 

4) Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska 

5) Různé 

6) Závěr 

 
 

1) Přivítání 

- Přivítání všech přítomných a zahájení setkání. 

 

2) Informace JMK  

Plánované aktivity v roce 2020 

o finalizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2021-2023 

o konference, na které bude SPRSS 2021 – 2023 představen 

o metodická podpora služeb 

 naplňování role služby v krajské síti JMK a na území JMK, naplňování 

požadavků JMK na podobu poskytované služby, nabízení podpory a zjišťování 

potřeb osob v rozsahu regionální karty pro daný druh služby.   

 metodické a kontrolní činnosti sociálních služeb dle zpracované metodiky. 

 průběžná metodická setkávání s poskytovateli sociálních služeb (semináře, 

platformy, workshopy)  

o informovanost o roli sociálních služeb a o roli sociálních pracovníků. Zacílené na 

veřejnost, pracovníci obcí I. a II. typu, praktičtí lékaři,… 

 semináře, platformy, spoty, videa 

o realizace metodických setkání sociálních pracovníků poskytovatelů sociálních služeb 

cca 2x ročně pro skupiny – terénní služby/pobytové služby /preventivní služby 
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Základní síť sociálních služeb pro rok 2020 

 bylo podáno celkem 376 žádostí nerozšiřující se nad rámec Základní sítě 2019. Z toho 361 

žádostí splnilo náležitosti formálního hodnocení 

 bylo podáno celkem 37 žádostí o rozvoj, z toho 28 služeb požadovalo navýšení kapacity oproti 

kapacitě služby v Základní síti 2019, tyto rozvoje ORP podpořily 

 nepodařilo se realizovat vznik odlehčovací služby v ORP Hodonín, 3 lůžka 

 sloučení služeb:  

o Armáda spásy – Sloučení 3 služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pod 1 

identifikátor 8223337  

o Centrum pro sluchově postižené – SaS pro seniory a OZP (3528697) bude ukončena, 

kapacity přesunuty pod sociální rehabilitaci (8975852) 

o Právo na život – sloučení 2 domovů se zvláštním režimem pod 1 identifikátor 4252814 

o Diecézní charita Brno – převedení 4 lůžek domova pro seniory pod službu domovy se 

zvláštním režimem, DS bude ukončena, poskytována bude služba domovy se zvláštním 

režimem pod identifikátorem 9903962 

o Diecézní charita Brno – zánik chráněného bydlení v Olešnici, kapacita úvazků přesunuta 

do pečovatelské služby 2826680 

 zařazení služby do ministerské sítě B – Lotos – služby následné péče (20 lůžek) 

 Akční plán, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb ke schválení Radou JMK 20. 5. 2019 

a Zastupitelstvem JMK 20. 6. 2019 

 

Regionální karty 

 14. – 15. května 2019 proběhla druhá setkání pro služby odborného sociálního poradenství 

 domovy se zvláštním režimem, terénní programy, kontaktní centra, služby následné péče 

a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nemají ještě uzavřené harmonogramy 

zaváděných požadavků 

 terénní programy, kontaktní centra, služby následné péče – negace regionálních karet 

a požadavků JMK, nedostatečná časová dotace setkání. Z těchto důvodů byly materiály dány 

službám k připomínkám. Sešlo se 9 připomínek od 6 poskytovatelů. Bude uspořádáno další 

setkání s upřesněním požadavků 

 Domovy se zvláštním režimem – požadavek „Péče je poskytování stabilními týmy odborně 

připravených pečovatelů skupinám o max. 8 – 10 uživatelů“. Služby vyplňovali dotazník, zda 

ve stávajících podmínkách poskytují službu osobám s demencí organizovaně po skupinách 8-10 

osob stabilními týmy. V případě, že ne, jaké kroky je potřeba činit k tomu, aby mohl být 

požadavek naplněn. Závěry jsou ještě řešeny 

 během setkání s poskytovateli vyvstaly různé připomínky, byly měněny či poupraveny 

připomínky na jednotlivé služby. Proběhne proto aktualizace regionálních karet a požadavků 

schválením Rady JMK 
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Analýza potřebnosti 

 výzkum ukončen a zpracován. Jednotlivé separátní zprávy jsou vyvěšeny na webu komunitního 

plánování https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Articles/6849-2-

Analyza+potrebnosti+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx  

 bude probíhat setkání okresních týmů - Znojmo 6. 6. 2019 

 výstupy analýzy potřebnosti jsou jedním z podkladů pro nový Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb v JMK na období 20201 - 2023 

 

Diskuze 

 rozšíření cílové skupiny osobní asistence o seniory – obava některých rodičů dětí se zdravotním 

postižením, že si některé služby budou chtít „ulehčit“ a poskytovat služby seniorům a na děti se 

zdravotním postižením nebude prostor  

 do odborného sociálního poradenství nelze zahrnovat konzultace s firmami, které provádí 

bezbariérové úpravy prostor 

 Elektronický katalog sociálních služeb – požadavek na užší výběr sociálních služeb tak, aby se 

vygenerovaly služby, které činnost opravdu provádí 

o Bude řešeno v rámci technického nastavení katalogu 

 

3) Den sociálních služeb 2019 

 

- na schůzce pořadatelů byla odhlasována změna moderátora: Ladislav Koubek - po oslovení zjištění, 

že bude v době konání akce v zahraničí  

 byl osloven pan Karel Konvalina 

- naplánované vystoupení 

 Dr. Petr Veleta M.A. – dopolední vystoupení s klienty 

   - odpolední společně se studenty – oslovit střední školy v předstihu a 

domluvit jejich zapojení do vystoupení 

 CSS – 1 výstup v jednání 

 OCHZ – Domov pro matky a otce v tísni  

           -  NK Coolna Moravský Krumlov – kapela Betwind 

 Práh jižní Morava – přednáška na téma Žít život s duševním onemocněním je možné 

                                 - poradenství s psychologem – uvést i na plakát 

 Zámek Břežany – představení vlastní kuchařky Vaříme s láskou 

                            - ohrada se zvířátky – ukázka animoterapie 

 Domov Božice – módní přehlídka Jak šel čas 

 - vystoupení mimo sociální služby – návrhy 

 Spolek seniorů – lokální a lidové písně 

 tipy na kapely od K. Čermákové (Společnost podané ruce)  

-  New Vegas, Kinkies, Ette Enaka, Páni kluci, Rutka Laskier, Trashsurf, The Queues, Koala 

https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Articles/6849-2-Analyza+potrebnosti+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx
https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/Articles/6849-2-Analyza+potrebnosti+socialnich+sluzeb+v+JMK.aspx
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on the grill 

Páni Kluci - https://www.youtube.com/watch?v=AHZLI9mhvHg 

Ette Enaka - https://www.youtube.com/watch?v=OdIO85jlo5Y 

The Queues - https://www.youtube.com/watch?v=h020VbLzx0k 

Koala on the grill - https://www.youtube.com/watch?v=yf0LHrubRpo 

Trashsurf - https://www.youtube.com/watch?v=73_kSCDQ75s 

soutěž 

- v letošním roce změna soutěže 

- po ukončení bloku představování by moderátor položil nějakou jednoduchou otázku  

 odpověď by se napsala na papírek – sběr odpovědí – losování 

nebo 

 vyvolání nejrychleji přihlášeného diváka 

- předání výhry na pódiu 

- odměny od organizací (bude upřesněno) 

- návrh možnost fotograficky zachytit Den sociálních služeb očima veřejnosti 

 - během Týdne sociálních služeb fotografie vystavit v prostorách MÚ  

 

4) Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska 

Při společné diskusi vyvstaly tyto potřeby: 

- Udržení a zkvalitňování stávajících sociálních služeb pro seniory v závislosti na aktuální 

poptávce a nabídce 

o Zachování stávající sítě služeb pro seniory 

o Podpora a rozvoj služeb v návaznosti na reformu psychiatrické péče (úprava prostředí 

služeb, jednolůžkové pokoje, možnosti zajistit zvýšenou míru podpory u těchto osob, 

kvalitní a dostatečná síť odborných lékařů a ambulancí – psychiatři, psychologové, 

psychiatrické sestry, rozšíření personálu s kvalifikací na psychiatrické klienty apod.) 

- Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí - Podpora a rozvoj terénních a ambulantních 

služeb 

o podpora služeb v naplňování materiálně – technického zajištění služeb dle požadavků 

JMK a zákonných norem 

o podpora služeb reflektovat aktuální potřeby uživatelů služeb 

- Zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory se specifickou péčí 

o Vytvoření nových kapacit pro seniory se specifickou péčí s psychiatrickými 

diagnózami, nepřizpůsobivé, závislé na návykových látkách apod. 

 

Dále ze strany jednotlivých organizací zazněly toto potřeby: 

- CSS Znojmo, p.o. – DS, DZR – (Finanční zajištění na rozsáhlou rekonstrukci z důvodu 

Materiálně technického standardu, zachování úvazků a lůžek do roku 2023, navýšení 

https://www.youtube.com/watch?v=AHZLI9mhvHg
https://www.youtube.com/watch?v=OdIO85jlo5Y
https://www.youtube.com/watch?v=h020VbLzx0k
https://www.youtube.com/watch?v=yf0LHrubRpo
https://www.youtube.com/watch?v=73_kSCDQ75s
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zdravotnického personálu 5 úvazků – rehabilitační pracovník, navýšení 1 úvazek 

zdravotnického personálu jako vedoucí oddělení, navýšení zdravotnického personálu o 2 

úvazky do směn) 

- CSS Znojmo, p.o. – PS - Dokončení transformace pečovatelské služby, orientace na péči 

o uživatele, posílení vozového parku v závislosti s rozšiřováním péče do obcí celého ORP 

Znojmo a ORP Moravský Krumlov. Navýšení počtu sociálních pracovníků o 2,0 úvazku 

v návaznosti na počet uživatelů a nutnosti zajištění u nich sociální práce 

- CSS Znojmo, p.o. – CDS - Rekonstrukce stávajících prostor dle Materiálně-technického 

standardu nebo přesun do nových vyhovujících prostor. Dle vizí JMK musíme minimálně 

zajistit všechny prostory služby bezbariérové, což bude kritérium vstupu do sítě pro rok 2022 

= kontrola naplnění podmínek na základě podání žádostí o vstup do sítě již v únoru 2021. 

Možnost reagovat na vzrůstající a individuální potřeby uživatelů, u kterých se zvyšuje míra 

podpory, navýšením úvazků pracovníků alespoň o 1,5 až 2,0 úvazku tak, abychom zajišťovali 

služby komplexně a podle potřeb našich uživatelů. Podpora těchto služeb je jednou 

z možností, jak zabezpečit, aby lidé daných cílových skupin mohli co nejdéle setrvávat ve 

svém přirozeném prostředí. 

- CSS Znojmo, p.o. – OS - Možnost reagovat na poptávku regionu, dodržení Materiálně-

technického standardu (úprava stávajících prostor neumožní navýšení kapacity), přesun do 

nových prostor by umožnil navýšení kapacity o 2 lůžka, navýšení pracovních úvazků PP o 1,5 

úvazku a navýšení zdravotního personálu o 0,5 úvazku dle novely zákona. 

- Senecura SeniorCentrum v Šanově – DS, DZR – snaha o znovuzařazení této služby do Sítě 

sociálních služeb JMK,  bez finanční podpory ORP 

- Domov pro seniory Hostim – DZR - Poskytování kvalitní pobytové sociální služby s ohledem 

na individuální potřeby a práva klientů - Zajištění kvalitního poskytování pobytové sociální 

služby DZR v DpS Hostim (regionální karty, obhajoba certifikátu Vážka, mezigenerační 

vztahy, kvalitní poskytování sociální služby stabilním týmem zaměstnanců v souladu se 

standardy kvality a platnými právními předpisy, optimální počet zaměstnanců – stabilní týmy. 

Poskytování pobytové sociální služby DZR v opravených objektech s opraveným a 

upraveným venkovním prostředím domova. Upravené objekty A, B, C s odpovídajícím 

vnitřním vybavením, využitelné venkovní prostory k oddechu. Objekty A, B, C: s kapacitou 

25, 24, 18 lůžek. Vnitřně doplněné a vybavené objekty po materiální stránce. Zajištění 

odpočinkových zón se zaměřením na aktivizaci. 

 

5) Různé 

 

- na webu KPSS Znojemska jsou dostupné strategické dokumenty (Síť sociálních služeb v ORP 

Znojmo pro rok 2020, Monitorovací zpráva za rok 2018) - http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-

stazeni/m209 

- problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních 

služeb bez oprávnění k jejich poskytování – odkaz na doporučený postup MPSV – 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/20037/postup_2_2014.pdf 

- společná diskuse nad vykonávanými praxemi studentů středních škol v sociálních službách 

- pozvánka na mezigenerační den v neděli 9. června 2019 ve 14:00 hod - Domov pro seniory v Plaveč 

http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209
http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209
https://www.mpsv.cz/files/clanky/20037/postup_2_2014.pdf
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- předání informací o poskytování pečovatelské služby od zástupců pečovatelské služby Centra 

sociálních služeb Znojmo, p.o. 

- prohlídka zařízení SeneCura SeniorCentrum Šanov 

 

6) Závěr 

 

- rozloučení se členy pracovní skupiny a poděkování za účast 

- rozloučení koordinátorky Alice Svobodové a poděkování za spolupráci 

 

 

 
Ve Znojmě dne 4. 6. 2019 

 

Zapsala: Mgr. Martina Svobodová 

                                               

Mgr. Alice Svobodová 

                                                                                     koordinátorka KPSS 


