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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: 14.6.2011 

místo: Ateliér Samuel Znojmo-Hradiště 

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. Různé, informace z I. Konference KPSS 

6. Seznámení s přístavbou azylového domu 

7. Příprava konání kulatého stolu s případnými zaměstnavateli OZP 

8. Diskuse, závěr 

 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání a vzájemné představení účastníků. 

Vyhodnocení úkolů 1-3 z jednání pracovní skupiny ze dne 7.2.2011, úkoly byly splněny. 

 

2. Příprava střednědobého plánu 

Informace podala Mgr. Martina Svobodová. Priority budou projednány na základě výzkumů, ještě 

nejsou dodány všechny podklady. Ty by měly být dodány do konce června.  

Úkol : podklady prostudovat. 

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

financování, sběr konkrétních informací o službách. 

Je potřeba vytvořit popis naší pracovní skupiny (jaká postižení, věk), popsat vývojový trend na 

další období. Zaktualizovat seznam sociálních služeb i neregistrovaných, jejich kapacity, poslání, 

finance na jednoho klienta. 

Úkol : zpracovat během srpna; pan Smetana osloví denní stacionář pro psychické onemocnění při 

staré nemocnici ke spolupráci 

 

3.Projednání výzkumných zpráv 

Během června, července výzkumné zprávy prostudovat, v měsíci srpnu s nimi budeme aktivně 

pracovat. 
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4. Nastavení činností, sestavování priorit a obsahu plánu 

Na základě výzkumných zpráv 

 

5. Různé, informace z I. Konference KPSS 

Podala Mgr. Martina Svobodová 

Tvorba nového webu www.socialnisluzby-znojmemsko.cz. Pište nápady, co přidat na webové 

stránky. 

Tvorba nového průvodce sociálních služeb – ve fázi grafického zpracovávání. 

V říjnu proběhne opět Veletrh sociálních služeb, součástí bude bohatší kulturní program, posílejte 

své nápady a návrhy. 

V listopadu tohoto roku se bude konat II. konference. K proběhlé konferenci přišly tyto 

připomínky: - kratší příspěvky 

- větší účast starostů 

Centrum podpory inkluzivního vzdělávání oslovilo KPSS o kontakty na ZŠ ke spolupráci: 

ZŠ Dr. Mareše, ZŠ Václavské náměstí, ZŠ Prokopa Diviše Přímětická, ZŠ Náměstí Republiky, 

Gymnázium Dr. Polesného 

 

7. Příprava konání kulatého stolu s případnými zaměstnavateli OZP 

Tomáš Ergens z Ligy vozíčkářů pohovořil o svých zkušenostech o zaměstnávání lidí se zdravotním 

postižením. Případné zaměstnavatele zajímají především výhody, které jim z tohoto zaměstnávání 

budou plynout. Je lépe oslovovat případné zaměstnavatele ke konkrétnímu žadateli o práci na 

konkrétní místo. Všeobecné oslovování nemá příliš velký účinek.   

Kulatý stůl by sloužil spíše jako taková osvěta pro zaměstnavatele o možnostech zaměstnávání lidí 

s postižením, výhodách, možných formách pracovních úvazků, samotných schopnostech zájemců o 

práci. Jednalo by se především o bourání předsudků v této oblasti a pokus o naladění se na potřebu 

lidí s postižením pracovat. 

Kulatý stůl je plánován na měsíce září či říjen. 

Úkoly : Liga vozíčkářů osloví Hospodářskou komoru a případné vhodné zaměstnavatele, 

odprezentuje výhody zaměstnávání lidí s postižením, organizace si připraví  prezentaci svých 

klientů, popř. osloví klienta, který by rád na toto téma pohovořil 

 

8. Diskuse, závěr 

 

Z diskuse vyplynula potřeba scházet se společně s radními, diskutovat s nimi nad tématem 

financování, kvalitou a potřebností služeb. 

Také proběhla diskuse nad probíhajícími inspekcemi, nárůstem papírování, kdy papír začíná být 

nad klienta. Nejednotné vnímání standardů, záleží na pohledu inspektora, zda zařízení projde či 

nikoliv, je vhodné zvolit jednotný postup. Zaměstnanci jsou často přetížení a demotivování právě 

pod tíhou všemožných záznamů a dokumentací. Padla otázka důležitosti přímé práce s klientem 

oproti záznamu o činnosti s klientem, co je pro klienta přínosnější? Jsou opravdu klientům příjemné 

popsané stohy papíru o nich samotných? 

 

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 

 

http://www.socialnisluzby-znojmemsko.cz/
mailto:janasvobodova.111@seznam.cz
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 Úkol 4/11: elektronicky zaslat zpracované výzkumy členům pracovní skupiny 

 T: červen 2011 

 O: Svobodová Martina 

  

 Úkol 5/11: prostudovat podklady z výzkumných zpráv 

              T: červen, červenec 2011 

 O: členové pracovní skupiny 

 

 Úkol 6/11: popis pracovní skupiny, vývojový trend 

 T: srpen 2011 

 O: Svobodová Jana 

 

 Úkol 7/11: aktualizace seznamu sociálních služeb i neregistrovaných 

 T: srpen 

 O: členové pracovní skupiny 

  

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

 T: během prázdnin 

 O: členové pracovní skupiny 

 

 Úkol 9/11 : organizace kulatého stolu se zaměstnavateli OZP 

 T : září, říjen 

 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 

 

 

 

Další schůzka bude upřesněna. 

  
 
Ve Znojmě dne  20.6..2011          Jana Svobodová 
                     vedoucí pracovní skupiny 
 


