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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: 3. listopadu 2010 

místo: Ateliér Samuel, Křižovnická 26, Znojmo- Hradiště 

Program:  

1. Přivítání , prezence, zahájení     

2. Představení činnosti Dětského centra Znojmo – MUDr. Milan Špaček 

3. Informace o probíhajícím výzkumu, výměna zkušeností  

4. Různé diskuse 

 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

- Lucie Rocková zahájila schůzku KP, rozdala nově vytvořené informativní letáčky ke KP, 

nový adresář sociálních služeb Znojemska a informovala o dalších aktivitách projektu.  

- V následujícím období bude probíhat monitoring stávajících priorit, bude vytvořen akční 

plán na rok 2011 doplněný o priority z uskutečněného Výzkumu potřeb uživatelů v oblasti 

poskytování sociálních služeb (listopad), bude provedena sociodemografická analýza 

regionu Znojmo Masarykovou univerzitou Brno (prosinec). Dále proběhne analýza 

poskytovatelů Sociálních služeb – kapacita, návaznost.  Poté diskuse nad výzkumy, 

analýzami (leden), tvorba reálného plánu na rok 2012 -2014. 

 

2. Představení činnosti Dětského centra Znojmo 

 Pan MUDr. Milan Špaček pohovořil o vzniku DC, jeho činnosti a spolupráci s dalšími 

organizacemi. DC Znojmo vzniklo jako první svého druhu v ČSR v roce 1989, zvláštní 

zdravotnické zařízení, příspěvková organizace spadající pod JM kraj. Má dvě pracoviště – stacionář 

Marákov Znojmo pro děti s poruchou zraku a lehčím tělesným postižením – 45 míst.  A pracoviště 

na ulici Mládeže 10 – 110 míst, kde mimo jiné nabízí centrum zdravotní péče - rehabilitaci , 

neurologii, sociální poradenství, umožňuje rehabilitační  pobyty pro matky s postiženými  dětmi,  

nabízí kombinovanou péči pro nezletilé matky včetně  jejich pobytu, pobyty pro děti s těžkým 

zdravotním handicapem a další. 

DC společně ve spolupráci s Oblastní charitou Znojmo a tehdejšími Speciálními školami iniciovalo 

vznik Praktické školy Znojmo. Součástí DC je i přípravný stupeň pro děti se zdravotním postižením 

před umístněním do běžné školní docházky. 

DC se již podařilo umístit 140 dětí do pěstounských rodin. 

Pan MUDr. Milan Špaček nabídl pozvání na uskutečnění příští schůzky KP v DC. 
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3. Informace o probíhajícím výzkumu 

Jana Svobodová podala informace o proběhlém výzkumu potřeb uživatelů v Ateliéru Samuel a 

v zasedací místnosti OCHZ, kde proběhl výzkum bez potíží. V chráněných dílnách byla trošku 

složitější komunikace. 

Marie Kuchařová STP – nebyly problémy, ale nebyly uskutečněny všechny domluvené rozhovory 

Klára Vítková Tyflocentrum – dobré zkušenosti, ale technické problémy se zapojením kamery 

 Je možno uskutečnit ještě 8 rozhovorů: 

- S duševním postižením 2 osoby, zajistí Jana Puchegger Chadalíková 

- S mentálním postižením 2 osoby, zajistí Jana Svobodová 

- Se zrakovým postižením 2 osoby, zajistí Klára Vítková 

- S tělesným postižením 2 osoby, zajistí Marie Kuchařová 

4. Různé, diskuse 

Diskuse nad proběhnutým dotazováním 

Námět na pořádání kulatých stolů nad různými tématy (bezbariérovost, péče o lidi s postižením, 

vodicí psi aj.) 

Tipy na pozvání různých hostů 

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 

 

- vysvětlivky ke zkratkám k níže uvedeným úkonům: 

 T – termín splnění 

 O – odpovědná osoba 

 1/10 – úkol číslo 1 roku 2010 

 

Úkoly z minulé schůzky splněny. 

- Úkol 8/10: dodat respondenty k výzkumu 

              T: do 11.11.2010 

 O: Svobodová, Chadalíková, Vítková, Kuchařová 

 

- Úkol 9/10: dodat témata ke kulatým stolům a tipy na možné hosty našich schůzek 

 T: do konce listopadu 2010 

 O: členové pracovní skupiny 

 

Další schůzka bude upřesněna. 

  
 
Ve Znojmě dne  8.11.2010            Jana Svobodová 
                     vedoucí pracovní skupiny 
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