
 
 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
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název projektu: Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00045 

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

datum: 20.2.2013, 14.00 hod.  

místo: STP, Zámečnická 320/10, Znojmo 

Program:  

1) Přivítání, prezence, zahájení 

2) Monitoring plnění SPRSS za rok 2012 

3) Akční plán na rok 2013 

4) Minimální síť 

5) Informace k chráněnému bydlení (možnosti) – Svobodová, Adámek, Lemon 

6) Podporované zaměstnávání, kavárna - Sabáček 

7) Hledání možností zmíněných témat, diskuse 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků, představení hostů 

2.  Informace k možnosti podporovaného bydlení – Svobodová, Adámek 

- proběhla návštěva pana starosty Znojma ředitelem OCHZ panem Adámkem a Janou 
Svobodovou, kde byl přeložen návrh na realizaci podporovaného bydlení viz. příloha, kladná 
odezva, navázání spolupráce, tipování vhodných městských bytů 
- schválen terénní pracovník sociální rehabilitace Znojmo, který bude zajišťovat podporu 
uživatelům v samostatném bydlení 
- budou probíhat navazující schůzky s rodinami potencionálních uživatelů 
- informace veřejnosti 

3. Informace k bydlení v penzionu v Uherčicích - Lemon 

- Pan Lemon představil možnost ubytování pro osoby se zdravotním postižením, pro osoby se 
sociálně slabších skupin, seniory, které je finančně přístupnější. Jedná se o penzion v Uherčicích 
http://www.hotel-ubytovani.com/Ubytovani-Uhercice-31093.html. Kapacita 30 pokojů, cena 
4000/měsíc včetně energií, společné sociální zařízení na patrech, bezbariérové toalety. Nyní 
8 pokojů volných.  

-Plánovaná registrace v II. polovině roku, doporučení členů KPSS začít registrací na pečovatelskou 
službu 

4. Informace k záměru vybudování kavárny s obsluhou osob se zdravotním postižením – 
Sabáček 
- Pan Sabáček podal informace o prvních krocích realizace sociální kavárny ve Znojmě 
- inspirace u o.p.s. Barevný svět Třebíč 
- proběhla schůzka s místostarostem p. Balíkem 
- jsou vytipované prostory (Václavské náměstí, Komenské náměstí) 
- financování ESF, ÚP 
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-časový horizont realizace do konce roku 2013 

5. Představení o.s. Konipaska –  Hes 

- Pan Hes představil nové občanské sdružení, které se zabývá organizací společenských 
a kulturních událostí s charitativním zaměřením 
- v minulém roce byl uskutečněn koncert skupiny The Tap Tap, výtěžek byl určen osobní asistenci 
OCHZ 
- plánovaný koncert této skupiny s doprovodným programem 22.6. 

6.  Monitoring plnění SPRSS za rok 2012 viz. příloha 

- od hodnocení v září 2012 neproběhla žádná změna 

7.  Akční plán na rok 2013 

 - členům organizační skupiny byl předložen Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska 
na rok 2013, ke stažení na www.socialnisluzby-znojemsko.cz  

8. Minimální síť 

- Minimální síť sociálních služeb v ORP Znojmo v roce 2013 byla schválena Zastupitelstvem města 
Znojma 19.12.2012, ke stažení na www.socialnisluzby-znojemsko.cz 

9. Různé 

- předložen Jednací řád 
 

Úkol 1/13 : prostudovat jednací řád a minimální sít zaslat připomínky  
T: do 8.3. 
O: členové pracovní skupiny 

 
- předložen Dotazník na témata žádaných seminářů 
 

Úkol 2/13 : Dotazník vyplnit a zaslat elektronicky nebo předat osobně paní Svobodové nebo 
Rockové  
T: do 8.3. 
O: členové pracovní skupiny 
 
Analýza potřeb 
- Jsou dostupné finanční prostředky na realizování analýz mapování potřebnosti této cílové skupiny 
- Je potřeba se dohodnout, co budeme mapovat, které potřeby, kde, které cílové skupiny z naší 

pracovní skupiny, co nebylo ještě zmapováno apod.? (např. u pečujících osob) 
Úkol 3/13 : zaslat návrhy mapovaných oblastí 
T: do 8.3. 
O: členové pracovní skupiny 

 
Harmonogram aktivit KPSS 2013 
Členům pracovní skupiny byl předán harmonogram aktivit KPSS na rok 2013. 
Dokument byl předložen v tištěné podobě a bude zaslán elektronicky jako příloha k zápisu. 
 
Svaz tělesně postižených  
- paní Holátková - STP  představila nový projekt Šance na aktivní život, zaměřen na zaměstnávání 

OZP 
 
- Společenský večírek STP 12.4., prosba o příspěvek do tomboly 

 
- STP řeší přidělování dotací města Znojma na místní organizaci a region Znojemska 
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Znojemské listy 

Byly předloženy termíny vycházení ZL v roce 2013. Pokud bude chtít některá organizace zveřejnit  

informace o své službě, kontaktuje Mgr. Martinu Svobodovou, mobil: 739 389 088, email-  

css.svobodova@seznam.cz 

Dokument bude zaslán členům pracovní skupiny v elektronické podobě jako příloha k zápisu. 

- Zveřejnění taktéž na webu http://www.kpzn.cz/, posílejte aktualizace adres, kontaktů apod. 
 
Změna sídla 
- OCHZ - Dílna sv. Kláry – změna adresy, nyní Mikulášské náměstí 12, Znojmo 
 
Formulář na dotace  
- Formulář na dotace města Znojma, pro všechny stejný, zašlete návrhy na formulář o dotace 

na sociál. služby 
 
Úkol 4/13 : zaslat návrhy na změny formuláře 
T: do 8.3. 
O: členové pracovní skupiny 
 
Možnost zveřejnovat informace na portálu soc.služeb www.socialnisluzby-znojemsko.cz 

Kontakty: Bc.Lucie Rocková, DiS, mobil: 739 389 002, email: css.rockova@tiscali.cz 

                 Mgr. Martinu Svobodovou, mobil: 739 389 088, email- css.svobodova@seznam.cz 

 

Úkoly - shrnutí :  

Úkol 1/13 : prostudovat a zaslat připomínky k Jednacímu řádu a Minimální síti  
 T: do 8.3. 
O: členové pracovní skupiny 
 
Úkol 2/13 : zaslat vyplněný dotazník  
T: do 8.3. 
O: členové pracovní skupiny 
 
Úkol 3/13 : zaslat návrhy mapovaných oblastí, návrhy na zaměření analýzy 
T: do 8.3. 
O: členové pracovní skupiny 
 
Úkol 4/13 : zaslat návrhy na změny formuláře Žádosti o dotace města 
T: do 8.3. 
O: členové pracovní skupiny 
 

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 

Další schůzka bude upřesněna. 

 
Ve Znojmě dne  26.2.2013         Jana Svobodová, vedoucí pracovní skupiny 


