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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 „Senio ři“ - zápis 

datum: 18.2.2014, 14.00 hodin   

místo: Domov pro seniory Jevišovice 

 

Program:  

1) Přivítání, prezence, zahájení 
2) Vyhodnocení platného SPRSS Znojemska 2012-2014 
3) SPSS Znojemska na období 2015-2019 – definování priorit 
4) Potřebnost stávajících sociálních služeb 
5) Informace z organizační skupiny 
6) Informační materiály – připomínky 
7) Různé 
 
Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků setkání pracovní skupiny 

 

2.  Vyhodnocení platného SPRSS Znojemska 2012-2014 

Koordinátorka KPSS předala informace, které obdržel každý účastník pracovního setkání. 

Informace budou rovněž zaslány elektronicky jako příloha k zápisu – Monitoring za rok 2013. 

   

3. SPSS Znojemska na období 2015-2019 – definování priorit 

Byla vypracována SWOT analýza. Pracovní skupina se shodla na prioritách, které jsou popsány 

v příloze a budou zaslány společně se zápisem.  

Úkol 3/14 – definované priority budou zpracovány určenými účastníky prac. skupiny do 

27.2.2014 

 

4. Potřebnost stávajících sociálních služeb 

Byla zmapována stávající situace a srovnána s rokem 2009. Byl porovnán vývoj v rámci 

sociálních služeb  - rok 2009 a rok 2013 a diskutována otázka demografického vývoje a 

dostatečnosti stávajících kapacit v sociálních službách pro seniory. Jako důležité vidí zástupci 

pracovní skupiny Senioři udržení stávající nabídky sociálních služeb pro seniory alespoň 

v takové míře, jako je stav v roce 2013. 
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5. Informace z organizační skupiny 

Informace z JMK: 

1) benchmarking - počítá se se vstupem pro obce – využitelné pro dotační řízení 

       - pilotní testování aplikace proběhne při zadávání dotací pro rok 2015 

       - dotace pro rok 2016 už přes aplikaci 

2) kvalita sociálních služeb 

- realizace kontrolních šetření všech registrovaných sociálních služeb působících na území JMK, 

výstupy kontrolních šetření budou zahrnuty do celkového systému hodnocení registrovaných 

soc. služeb v rámci dotačního řízení; 

- kontrolní šetření bude realizovat 5 dvoučlenných týmů inspektorů kvality v celkem 512 

registrovaných sociálních službách působících na území JMK, šetření budou provedena ve třech 

tříměsíčních etapách (březen, duben, květen 2014; září, říjen, listopad 2014; březen, duben, 

květen 2015 

 

6. Informační materiály – připomínky 

1) Adresář poskytovatelů sociálních služeb –jednotlivé položky u služeb budou zachovány. Probíhá   

kompletace zaslaných podkladů – pro zaslání firmě 

 

2) Brožura 

   - průvodce různých životních situací 

   - obsah brožurky předložen k připomínkování všem účastníkům pracovní skupiny 

     Bude zaslána elektronicky společně se zápisem z prac. skupiny 

Úkol 4/14 – účastníci prac. skupiny zašlou připomínky k obsahu, jaké informace doplnit, co 

vyřadit - do 28.2.2014 

 

7. Různé 

1) Setkání se starosty  - během března proběhne každoroční setkání se starosty. 

Úkol 5/14 - účastníci pracovní skupiny zašlou vedoucí PS návrhy k programu – do 28.2.2014 

2) Kontakt na web týkající se komp. pomůcek: www.C4HELP.cz 

3.) Den sociálních služeb 2014 – návrh paní Jany Puchegger Chadalíkové – v průběhu dne se více 

zaměřit na aktivity pro seniory  - ze strany organizací   

4) Prohlídka domova 
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Úkoly – shrnutí 

Úkol 3/14 – priority ke SPRSS Znojemska na období 2015-2019  budou zpracovány určenými 

účastníky pracovní skupiny  

                T – 27.2.2014 

                O – účastníci pracovní skupiny, vedoucí PS 

 

Úkol 4/14 – připomínky k brožuře - zaslat připomínky k obsahu, jaké informace doplnit, co 

vyřadit apod.    

              T – 28.2.2014 

              O – účastníci pracovní skupiny 

 

Úkol 5/14 – návrhy k programu na setkání se starosty 

                  T – 28.2.2014 

                  O – účastníci pracovníci skupiny 

 

 

Děkujeme panu řediteli Ing. Jiřímu Durákovi a zaměstnancům DpS Jevišovice. 

 

 

 

 

 

Ve Znojmě dne  21.2.2014          Zdeňka Severinová 

                  Vedoucí PS 


