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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: 28.4.2014, 13.30 hodin   

místo: Dobrovolnické centrum ADRA 

 

Program:  

1) Přivítání, prezence, zahájení 
2) Informace k Akčnímu plánu JMK na rok 2015  
3) Informace ke Střednědobému plánu 2015-2019 - priority 
4) Informace ke Dni sociálních služeb 
5) Různé 
 
 
 
Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků pracovní skupiny. 

 

2.  Informace k Akčnímu plánu JMK na rok 2015 

Koordinátorka KPSS předala informace k Akčnímu plánu JMK na rok 2015. 

Cílem je spíše udržet stávající služby než vytvářet nové. 

 Prioritní oblasti pro podporu v roce 2015 ze strany JMK:  

Typ služby Podmínky podpory rozvoje 

chráněné bydlení cílová skupina: osoby se zdravotním postižením   

tísňová péče - 

sociálně terapeutické dílny  pouze v ORP, kde dosud tato služba není  

nízkoprahová denní centra pouze v ORP, kde dosud tato služba není 

odlehčovací služby pouze v ORP, kde dosud tato služba není 

sociální rehabilitace cílová skupina: osoby s duševním onemocněním, osoby 
s autismem 

odborné sociální 
poradenství 

pouze rozšíření stávajících občanských poraden (podmínkou je 
členství v Asociaci občanských poraden) se zacílením na 
dluhové poradenství   
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3. Informace ke Střednědobému plánu 2015-2019 – priority 

Účastníkům pracovní skupiny byly v tištěné podobě předány priority skupiny „Senioři“ 

ze SPRSS Znojemska na období 2015-2019, proběhla diskuze k řešení jednotlivých opatření. 

Opatření 1.1. – naplňují organizace, které poskytují soc. služby dané cílové skupině 

Opatření 2.1. – realizaci tísňové péče – Mgr. Karel Burdík 

Opatření 2.2. – realizaci zajistí stávající organizace poskytující pečovatelskou službu s důrazem 

na předávání informací koordinátorce v případě, že není možné uspokojit případnou poptávku po 

službě  

Opatření 3.1. – kapacity pro seniory se specifickou péčí – bude řešeno společnými silami v rámci 

období, v návaznosti na podporu ze strany JMK  

Opatření 4.1. – zajistí jednotlivé domovy pro seniory v rámci svých služeb  

 

4. Informace ke Dni sociálních služeb 

Den sociálních služeb se uskuteční ve středu 3.9.2014 opět na Horním nám.  

Informativní schůzka proběhne dle potřeby období – červen – srpen. 

Byly předloženy návrhy na Den sociálních služeb: 

a) soutěž – účastníci pracovní skupiny vybrali tři témata: 

 1.) literární soutěž – Můj život s handicapem,  

 2.) fotokoláže „Moje rodina“,  

 3.) výtvarná forma na téma Život 

b) kulturní program by mohla zpříjemnit známá osobnost, skupina apod. – bude obvoláno a 

vybráno ze zaslaných návrhů 

 

Úkol 6/14 – účastníci prac. skupiny zašlou případné další náměty k realizaci DSS – do 7.5.2014 

 

Týden rodiny  

Od 12.5.2014 – 18.5.2014 - proběhne Týden pro rodinu v Jihomoravském kraji 

- možnost zapojit se do této akce  

- uskuteční se beseda na téma Pečuj doma – přednášející zajistí E. Juráková, Z. Kmotorková   

Úkol 7/14 - E. Juráková, Z. Kmotorková  zajistí přednášející na přednášku – do 7.5.2014 
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Konference 

Město Znojmo a Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. pořádá Konferenci na téma Komunitní 

plánování jako platforma pro rozvoj spolupráce v rámci grantového projektu pod názvem „ 

Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku“. Konference se bude konat 22. května 2014, 

v Hotelu N v Příměticích ve Znojmě, od 9:30 hodin. 

Účastníci obdrželi program v tištěné podobě, přihláška bude zaslána mailem společně se zápisem 

z pracovní skupiny. 

 

Informace z jednání s Nemocnicí Znojmo, p.o. 

Koordinátorka KP navštívila společně s vedoucí soc. a zdrav. odboru vedení znojemské 

nemocnice. Cílem bylo navázat užší spolupráci a zajistit přenos informací o soc. službách 

veřejnosti, pacientům a jejich blízkým v  nemocnici. 

Návrhy: 

-  je možné mít panel s informacemi o sociálních službách, který si musíme zajistit sami 

- adresáře soc. služeb mohou viset na každém oddělení  

- možnost mít nástěnky s informacemi o soc. službách 

Veřejnost dostane více informací o fungování zdravotně sociální pracovnice v nemocnici 

Úkol 8/14 -  Účastníci pracovní skupiny zašlou konkrétní podklady a návrhy na informační 

panel, nástěnky do 7.5.2014 

 

Senioři sobě II 

Krajské ředitelství policie JMK ve spolupráci s Krajským úřadem JMK realizuje v letošním roce 

projekt „ Senioři sobě II“. 

Hlavním cílem projektu je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech, posilování jejich 

bezpečí a zdravého životního stylu. 

Seminář se bude konat 28.5.2014  ve Znojmě. 

Přihlášky: seniorisobeznojmo@seznam.cz 

 

Aktualizovaná Metodika kraje 

Začátkem května bude ze strany JMK zaslána aktualizovaná Metodika hodnocení registrovaných 

sociálních služeb JMK k připomínkování. 
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Připomenutí - možnost zveřejňovat informace na portálu soc. služeb www.sociální služby-

znojemsko.cz 

Kontrola údaj ů o organizacích, službách apod.  

Kontakty: Mgr. Lucie Rocková, DiS. – 515 223 078, css.rockova@tiscali.cz 

                 Mgr. Martina Svobodová - 515 223 078, css.svobodova@seznam.cz 

        

 

Úkoly – shrnutí 

Úkol 6/14 - účastníci prac. skupiny zašlou vedoucí PS případné další náměty k realizaci DSS                 

                T – 7.5.2014 

                O – účastníci pracovní skupiny 

 

Úkol 7/14 – beseda na téma Pečuj doma – zajištění přednášejícího  - zaslat vedoucí PS 

                T – 7.5.2014 

                O – E. Juráková, Z. Kmotorková  zajistí přednášející na přednášku  

 

Úkol 8/14 – účastníci pracovní skupiny zašlou vedoucí PS konkrétní podklady a návrhy na 

informační panel, nástěnky  

               T – 7.5.2014 

                O – účastníci pracovní skupiny 

 

 

 

 

 

 

Ve Znojmě dne  29.4.2014          Zdeňka Severinová 

                  Vedoucí PS 


