
 
 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

název projektu: Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00045 

název akce: Pracovní skupina „Senio ři“ - zápis 

datum: 26.11.2013, 14.00 hodin   

místo: CSS Znojmo, p.o., DpS U Lesíka 11, Znojmo 

 

Program:  

1) Přivítání, prezence, zahájení 
2) Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014 
3) Spolupráce s obcemi ( besedy se seniory ) 
4) Letáky pracovních skupin 
5) Adresář sociálních služeb Znojemska 
6) Různé 
7) Dle zájmu prohlídka domova 
 
Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků 

 

2. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014 

Koordinátorka  KPSS předala informace k Akčnímu plánu na rok 2014. 

Účastníci dostali vytištěný materiál, který bude rovněž zaslán elektronicky. 

 
Úkol 9/13 -  účastníci pracovní skupiny zašlou koordinátorce KPSS připomínky k Akčnímu plánu  
                     na rok 2014              
 

3. Spolupráce s obcemi (besedy se seniory) 

Koordinátorka KPSS oslovila e-mailem 110 obcí s nabídkou spolupráce -  seznámení se sociálními  

službami pro seniory.  

Reagovalo šest obcí: Valtrovice, Černín – přednášky proběhly, Hrušovany nad Jev., Chvalatice, 

Těšetice, Božice – přednáška se plánuje na 4.12. 

Další přednášku uspořádal Domov pro seniory Jevišovice, p.o. v Jevišovicích, další plánuje 6.12. 

v obci Strachotice  

Domov pro seniory Plaveč, p.o. plánuje v příštím roce oslovit okolní obce – Plaveč, Únanov, 

Mikulovice. 
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4. Letáky pracovních skupin 

Účastníci prac. skupiny dostali letáčky KPSS zaměřené na jednotlivé cílové skupiny. 

Letáčky je možné aktualizovat a popřípadě změnit podobu. 

 
Úkol 10/13 -  účastníci pracovní skupiny zašlou koordinátorce KPSS připomínky a návrhy  
 

5. Adresář poskytovatelů sociálních služeb 

Do konce září byly zaslány podklady. Nyní probíhá kontrola podkladů, následně kompletace a 

připomínkové řízení.  

Výtisk se plánuje na jaro 2014. 

Aktualizované údaje se promítnou na web www.socialnisluzby-znojemsko.cz ( www.kpzn.cz ) 

 

6. Různé 

Diskuze k potřebnosti služeb do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na 

období od roku 2015 

- Hrušovany nad Jevišovkou – chybí aktivizační služby pro seniory 

- Chybí služby pro seniory se specifickou péčí  

- větší rozvoj služeb se neplánuje – spíše udržení stávajících poskytovaných služeb s ohledem na 

jejich kapacity  

 
Úkol 11/13 – účastníci pracovní skupiny zašlou koordinátorce KPSS  náměty do Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období od r. 2015 – 2019, dle potřebnosti  
 

Setkání s poskytovateli sociálních služeb - 11.12.2013. 

 

Diskuze nad realizací Dne sociálních služeb a spojení se soutěží  

 

Úkol 12/13 – účastníci pracovní skupiny zašlou koordinátorce KPSS  další náměty k soutěži na 
DSS v roce 2014 
                     
 
7. Prohlídka domova 

Dle zájmu proběhla prohlídka nového domova. 

Děkujeme paní ředitelce CSS Znojmo, p.o. Jarmile Eliášové za poskytnutí prostor k setkání 

a občerstvení! 
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Příští setkání pracovní skupiny proběhne v Domově pro seniory Jevišovice, p.o. 

 

Úkoly – shrnutí 
 
Úkol 9/13 -  účastníci pracovní skupiny zašlou koordinátorce KPSS připomínky k Akčnímu plánu  
                     na rok 2014              
                     T – 10.12.2013 
                     O- účastníci pracovní skupiny 
 
Úkol 10/13 -  účastníci pracovní skupiny zašlou koordinátorce KPSS připomínky a návrhy 
k letákům 
                    T – 10.12.2013 
                    O- účastníci pracovní skupiny 
 
Úkol 11/13 – účastníci pracovní skupiny zašlou koordinátorce KPSS  náměty do Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období od ro. 2015 – 2019, dle potřebnosti  
 T – 31.12.2013 
 O- účastníci pracovní skupiny 
 
Úkol 12/13 – účastníci pracovní skupiny zašlou koordinátorce KPSS   náměty k plánovanému 
setkání poskytovatelů sociálních služeb 
 T – 10.12.2013 
 O – účastníci pracovní skupiny 
 
 
 
Zápisy z jednání pracovních skupin jsou ke stažení na webu www.socialnisluzby-znojemsko.cz  
 
 
 
 

Ve Znojmě dne  29.11.2013          Zdeňka Severinová 

                  Vedoucí PS 


