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název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 

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

datum: 17.8.2011 

místo: STP, Zámečnická 10 

Program:  

1. Přivítání, prezence, zahájení     

2. Příprava střednědobého plánu soc. služeb Znojemska na období 2012-2014 

3. Projednání výzkumných zpráv 

4. Nastavení činností, sestavování priorit a obsahu plánu 

5. Příprava konání kulatého stolu s případnými zaměstnavateli OZP 

6. Den sociálních služeb  

7. Diskuse, závěr 

 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků. 

Vyhodnocení úkolů 4-11  z jednání pracovní skupiny ze dne 14.6..2011. 

Úkol 4/11 splněn 

Úkol 5/11 splněn 

Úkol 6/11 – Svobodová rozešle mail s popisem pracovní skupiny, ostatní členové dovyplní a zašlou 

zpět do 9.9. 

Úkol 7/11 – trvá 

Úkol 8/11 – trvá do konce srpna 2011 

Úkol 9/11 – trvá, konec roku 2011 

Úkol 10/11 – trvá, konec roku 2011 

Úkol 11/11 - trvá 

2. Příprava střednědobého plánu 

Do konce října budou zpracovány priority do konkrétních opatření. Vzhledem k neutěšené finanční 

situaci se držet raději při zemi, mít reálná očekávání. 

Mezi priority bude i nadále patřit podpora a udržení stávajících sociálních služeb, nastavit rovné 

financování, sběr konkrétních informací o službách. 

Dotáhnout popis naší pracovní skupiny (jaká postižení, věk), popsat vývojový trend na další 

období, viz úkol 6/11 

Úkol 7/11 : Zaktualizovat seznam sociálních služeb i neregistrovaných, jejich kapacity, poslání, 

finance na jednoho klienta. 
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3. Projednání výzkumných zpráv 

PhDr. Kubalčíková představila zprávy z realizovaných projektů KPSS, zprávy byly členům zaslány.  

Při sestavování priorit využít tyto podklady k opodstatnění jejich potřebnosti. 

 

4. Nastavení činností, sestavování priorit a obsahu plánu 

 

Priorita Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením  

 

Priorita Podpora sociálního začleňování osob s postižením nad 30 let 

 

Priorita propracování systému získávání informací pro rodiny, kterým se narodí dítě 

s postižením. 

Nastavení spolupráce mezi lékaři, sociálním poradenstvím, pedagogických poraden. Návaznost 

Ranné péče. 

 

Priorita rozšíření služby Osobní asistence do vesnických lokalit Znojemska 

 

Priorita Podpora a udržení stávajících sociálních služeb v letech 2012-2014 

- rozpracovat na jednotlivé roky 

- ve stejných kapacitách  

- + finanční náklady na služby – získat od poskytovatelů SS 

 

Pokud vás napadla další priorita, která zde není uvedená, zpracujte ji a zašlete do temínu 9. září  

Rockové. 

 

 

5.  Příprava konání kulatého stolu s případnými zaměstnavateli OZP 
Termín konání Kulatého stůl je posunut spíše  na konec roku 2011, kdy Liga vozíčkářů získá více 

zkušeností se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením přímo ve Znojmě, naváže  více 

přímých kontaktů se zaměstnavateli. Vhodným  se jeví zpracování brožurky  příkladů dobré praxe 

pro zaměstnavatele. 

Úkoly 10/11 a 11/11. 

 

6. Den sociálních služeb  

- v termínu celostátního týdne sociálních služeb  - 10.10-14.10 2011 

- který den se bude den konat – zaslat návrh termínu do konce srpna 

- zaslat podněty pro tuto akci do konce srpna – kdo by mohl vystoupit, moderátor, osvěta akce 

apod. 

 

7. Diskuse, závěr 

 

Pozvání od Tomáše Ergense na Vozíkohraní 
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Úkoly - shrnutí:  

 

Členové zašlou všechny úkoly vedoucí Janě Svobodové na mail: janasvobodova.111@seznam.cz  

do určených termínů, ta následně  přepošle přehled koordinátorce Lucii Rockové 

- uvedené úkoly shrnují výsledek jednání pracovní skupiny 

 

Úkol 6/11 – popis pracovní skupiny, Svobodová rozešle mail s popisem, ostatní členové dovyplní a 

zašlou zpět  

T: 9 září 2011 

O: všichni členové skupiny 

 

Úkol 8/11 : posílat návrhy na web a kulturní program Den soc. služeb 

T: do konce srpna 2011  

O: členové pracovní skupiny 

 

Úkol 9/11 : organizace kulatého stolu se zaměstnavateli OZP 

T : září, říjen 2011 

O: Svobodová Jana, Ergens 

 

Úkol 10/11: oslovit Hospodářskou komoru a případné vhodné zaměstnavatele, odprezentovat 

výhody zaměstnávání lidí s postižením, organizace si připraví prezentaci svých klientů, popř. osloví 

klienta, který by rád na toto téma pohovořil 

T : září, říjen 

O: Svobodová Jana, Ergens 

 

Úkol 11/11 : oslovit denní stacionář pro psychické onemocnění při staré nemocnici ke spolupráci  

T : srpen 2011 

O: Smetana 

 

Priorita Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením  

Úkol 12/11- rozpracovat rozpočet, počet pracovníků, náklady na provoz 

T: 9.září 

O : Svobodová 

 

Priorita Podpora sociálního začleňování osob s postižením nad 30 let 

Úkol 13/11 :  zpracování priority  

T: 9. září 

O : Ergens, Svobodová 

 

Priorita propracování systému získávání informací pro rodiny, kterým se narodí dítě 

s postižením. 

Nastavení spolupráce mezi lékaři, sociálním poradenstvím, pedagogických poraden. Návaznost 

rané péče. 

Úkol 14/11: – zpracování priority 

T: 9. Září 

O : Kovářová 
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Priorita rozšíření služby Osobní asistence do vesnických lokalit Znojemska 

Úkol 15/11 :  - zpracování priority 

T : 9.září 

O: Bílková 

 

Priorita Podpora a udržení stávajících sociálních služeb 

Úkol 16/11 : zaslat popis existující sociální služby, žádající finanční dotaci města Znojma, její 

kapacitu s výhledem na rok 2014 

T: 9. Září 

O : členové skupiny, poskytovatelé SS 

 

Úkol 17/11 : zaslat Janě Svobodové kontakty na Ranou péči pro zrakové postižen v Brně a 

v Olomouci 

T: do 19.8. 

O : Rocková 

  

Úkol 18/11 : Den sociálních služeb – návrh termínu – viz. zápis, další podněty 

T: do 31.8.2011 

O : členové skupiny 

 

  

 

 

Další schůzka bude upřesněna. 

  
 
 
Ve Znojmě dne  18.8.2011          Jana Svobodová 
                     vedoucí pracovní skupiny 
 


