Návrh priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska
na období 2020 – 2023
5. Komunitní plán sociálních služeb Znojemska

Popis cílové skupiny „Osoby se zdravotním postižením“
Pro pojem postižení se v České republice většinou používá spojení zdravotní postižení, pro jedince pak
označení osoba se zdravotním postižením. Definice pojmu postižení či zdravotního postižení není
jednotná a v různých politických resortech se liší.
V rámci plánování sociálních služeb se řídíme definicí vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Zde se zdravotním postižením rozumí „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo
kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“.
V oblasti zaměstnanosti jsou osoby se zdravotním postižením definovány jako osoby, kterým je
poskytována zvýšená ochrana na trhu práce, dle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby,
které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány: a) invalidními ve třetím stupni (osoby s těžším
zdravotním postižením), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, nebo c) zdravotně
znevýhodněnými.
Osoby se zdravotním postižením jsou skupinou osob s velmi specifickými potřebami. Tito lidé tvoří
nesourodou skupinu proto, že každé postižení je specifické a s věkem s sebou přináší různé potřeby
a požadavky na rozsah pomoci a druh sociálních služeb.
Zdravotní postižení s sebou vedle zdravotních a duševních potíží přináší také sociální handicap, jelikož
brání jedinci vykonávat některé aktivity – to může vést až k jeho sociální exkluzi. Zdravotní postižení je
významnou okolností, která ovlivňuje nejen život jedince, ale klade značné nároky na jeho rodinu
a okolí. Své specifické potřeby mají i osoby pečující, na které v této souvislosti nesmíme zapomínat.
Počty lidí se zdravotním postižením lze těžce odhadnout a neexistuje centrální evidence těchto osob.
V ORP Znojmo vyvstala potřeba rozvoje pobytových, ambulantních i terénních sociálních služeb pro
tuto cílovou skupinu. V rámci terénních sociálních služeb je nutné se zaměřit na rozvoj a zvyšování
kapacit u služeb sociální rehabilitace a osobní asistence. Ambulantní služby pak zaznamenávají
poptávku po navýšení kapacity služby denní stacionář a zřízení služby sociálně terapeutických dílen.
U pobytových služeb je poptávka směřována do oblasti chráněného bydlení a odlehčovacích služeb.
Roste poptávka po službách pro skupiny osob s duševním onemocněním a s poruchami autistického
spektra.
Neřešenou oblastí je také oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením a oblast zaměřující se
na podporu osob pečujících.
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace vykazuje, že v roce
2020 bude školu opouštět 15 žáků s těžkým zdravotním postižením a kombinovanými vadami. Proto je
do budoucna nutné připravit se v rámci sociálních služeb také na tuto cílovou skupinu osob.
Pracovní skupina se v KPSS zaměřila na skupinu osoby se zdravotním postižením – s tělesným,
mentálním, zrakovým, sluchovým, kombinovanými vadami, s duševním onemocněním a s poruchami
autistického spektra a to bez věkového omezení.

SWOT analýza – „Osoby se zdravotním postižením“

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

- hustá síť sociálních služeb reagující na aktuální
potřeby
- podpora rodičovských klubů
- navázání spolupráce s terénní službou Práh jižní
Morava, z.ú
- nastavení sítě spolupracujících organizací
- vyšší míra potencionálních zaměstnavatelů
pro osoby s duševním onemocněním
- provoz služby soc. terapeutické dílny - Dílny sv.
Kláry při DCHB – OCHZ
- aktivní rodičovská základna osob s PAS
- oblast školství pro osoby s PAS
- sociální odbor při MěÚ Znojmo

- chybějící bydlení komunitního typu pro OZP
s autismem a psychiatrickou diagnózou
- chybějící odlehčovací péče pro děti a mládež
OZP a s PAS
- nedostatek uzpůsobeného pracovního
uplatnění pro OZP (vytváření uzpůsobených míst
na úřadech)
- nedostatečná kapacita terénní služby osobní
asistence
- nedostatek finančních prostředků
- nedostatek bydlení (chráněného) pro osoby
s duševním onemocněním
- nedostatek pracovníků s dopovídajícím
vzděláním a chutí pracovat
- nedostupnost specializovaných terénních
a ambulantních služeb pro lidi s PAS
- nedostatek kvalifikovaných diagnostiků
(klinický psycholog/psychiatr) - platí pro celý
JMK
- neflexibilní síť soc. služeb - platí pro celý JMK
- nespolupráce malých obcí - platí pro celý JMK

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

- čerpání zkušeností ze zahraničí
- příklady dobré praxe, výměna zkušeností
- propagace/seznámení s fungováním a výstupy
práce skupin KPSS mezi uživateli služeb
- seznamování uživatelů s požadavky/změnami
ze strany JMK
- seznamování veřejnosti s plánovanými
investicemi v oblasti bydlení OZP
- pořádání aktivit, kde se setkávají lidé
s postižením s lidmi bez postižení
- legislativa
- stigmatizace cíl. skupin ve společnosti
- rozšiřování kapacit služeb – v případě rozšíření
je možné poskytnout v ORP Znojmo více pomoci
– např. ranou péči pro osoby s PAS - ostatní
organizace se mohou specializovat
- mezirezortní spolupráce
- větší účast malých obcí na financování služeb

- nedostatek vhodných prostor pro občanské
aktivity a OZP
- nedostatek financí pro zavádění nových
sociálních služeb pro OZP
- nezájem o provozování komunitního bydlení ze
stran organizací
- nedostatek financí pro zřízení či vybudování
komunitního bydlení
- možný odpor obyvatelstva proti zbudování
komunitního bydlení
- chybějící lokalita pro vybudování komunitního
bydlení
- velké množství dětí a dospívajících s PAS, kteří
potřebují návazné služby
- pobytová zařízení - nákladnost a náročnost
- nemožnost rozšířit kapacitu v rámci sítě
- "Ekonomická krize" - méně peněz na služby

Přehled organizací poskytující sociální služby na Znojemsku pro cílovou skupinu „Osoby se
zdravotním postižením“
Organizace
Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková
organizace
Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.
DCHB – Oblastní charita
Znojmo
Dotyk II, o.p.s.
Paspoint, z.ú.
Práh jižní Morava, z.ú.
Slezská Diakonie, z.ú.
Společnost pro ranou
péči Brno, z.ú. pobočka
Brno
Tyfloservis, o.p.s.
TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Zámek Břežany, p.o.

sociální služba
- odlehčovací služba
- centrum denních služeb
- pečovatelská služba
- raná péče
- pečovatelská služba
- osobní asistence
- denní stacionář
- sociální rehabilitace
- sociálně terapeutické dílny
- raná péče
- sociální rehabilitace
- raná péče
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- sociální rehabilitace
- raná péče
- raná péče
- sociální rehabilitace
- odborné sociální poradenství
- průvodcovské a předčitatelské služby
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
- denní stacionář
- domov pro osoby se zdravotním postižením
- chráněné bydlení

Organizace zapojené do plánovacího procesu za pracovní skupinu „Osoby se zdravotním postižením“
Organizace
Název služby – sociální služba
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
- podpůrná skupina rodičů osob se zdravotním
dětí v ČR, o.s. - Klub Pharos
postižením
Buďme v tom spolu
- podpůrná skupina rodičů dětí s PAS
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková - odlehčovací služba
organizace
- centrum denních služeb
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
- raná péče
- pečovatelská služba
- osobní asistence
DCHB – Oblastní charita Znojmo
- denní stacionář
- sociální rehabilitace
- sociálně terapeutické dílny
Dotyk II, o.p.s.
- raná péče
Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro
- centrum zdravotních služeb pro děti
děti, p.o.
- oddělení sociální pomoci, soc. prevence,
Městský úřad Znojmo, odbor sociální
opatrovnictví

Mateřská škola, základní škola a praktická škola
Znojmo, příspěvková organizace
Paspoint, z.ú.
Práh jižní Morava, z.ú.
Slezská Diakonie, z.ú.
Společnost pro ranou péči Brno, z.ú. pobočka
Brno
Svaz tělesně postižených ČR, z.ú.
Tyfloservis, o.p.s.
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Úřad práce ČR, KoP Znojmo
Zámek Břežany, p.o.

- sociální rehabilitace
- raná péče
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- volnočasové aktivity pro děti s PAS
- sociální rehabilitace
- raná péče
- raná péče
- sociální rehabilitace
- odborné sociální poradenství
- průvodcovské a předčitatelské služby
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
- denní stacionář
- domov pro osoby se zdravotním postižením
- chráněné bydlení

Seznam priorit a opatření pracovní skupiny „Osoby se zdravotním postižením“
Priorita 1
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Opatření 1.4
Opatření 1.5
Opatření 1.6

Priorita 2
Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3
Opatření 2.4

Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života
Zajištění a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro osoby s autismem a duševním
onemocněním
Podpora vzniku terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením
Navyšování personální kapacity u Denního stacionáře sv. Damiána v návaznosti na
cílovou skupinu osob s autismem a těžkým zdravotním či kombinovaným postižením
Rozšíření služby denního stacionáře při Zámku Břežany, p.o.
Navyšování personální kapacity u služby osobní asistence při OCHZ
Realizace aktivit pro podporu osob se zdravotním - mentálním, kombinovaným,
duševním postižením a autismem v pracovní oblasti
Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a s autismem
Vznik chráněného bydlení ve Znojmě pro osoby s autismem a kombinovanými vadami
Pronájem bytů se službou chráněného bydlení s menší mírou podpory
Vznik Chráněného bydlení komunitního typu se střední mírou podpory
Mapování potřeby odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se zdravotním,
kombinovaným postižením, autismem a duševním onemocněním

Priority cílové skupiny „ Osoby se zdravotním postižením“
Priorita 1
Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života
Na základě naléhavé poptávky rodičů dětí s autismem vyvstala potřeba specializovaných služeb na
problematiku autismu pro dospívající a dospělou klientelu, které by podporovaly jejich
samostatnost. V návaznosti na reformu psychiatrické péče je podstatné zajistit služby pro osoby
s duševním onemocněním a podporovat jejich rozvoj.
Se stárnoucí populací osob s mentálním postižením, pro které přestanou být dostupné stávající
sociální služby poskytované v ORP Znojmo je důležité se do budoucna zaměřit na řešení potřeb osob
s mentálním postižením a autismem v oblasti pracovní a dalších možností začlenění se do běžného
života společnosti.
Dle informací zástupců MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, p.o. v roce 2020 ukončí školní docházku 15 žáků, kteří
by se mohli stát zájemci o sociální službu. Také v následujících letech budou opouštět školu další
žáci,
u kterých bude nutné zajistit návazné sociální služby.
Opatření 1.1
Zajištění a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro osoby s autismem a
duševním onemocněním
Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány osobám napříč poruchami autistického spektra
a osobám s duševním onemocněním. V ORP Znojmo se na tyto cílové skupiny zaměřují dvě
organizace poskytující službu sociální rehabilitace a to Paspoint, z.ú. a Práh jižní Morava, z.ú.
Paspoint z.ú.
Služba sociální rehabilitace je určena výhradně lidem napříč poruchami autistického spektra, kteří
po ukončení školní docházky mají velmi problematickou návaznost na další sociální služby. Této
skupině osob nejsou služby vedoucí k posílení dovedností k samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti poskytovány. Cílem sociální rehabilitace je posílení schopností a dovedností mládeže a dospělých s PAS – potřebných pro dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.
S dorůstající generací jsou evidováni neuspokojení zájemci o služby. V JMK existuje pouze jedna
organizace, která se specializuje pouze na osoby s PAS. Kromě stárnoucí autistické populace se hlásí
také nově diagnostikovaní dospělí lidé s PAS. Potřebují řešit rodinu, práci, bydlení, dluhovou
problematiku.
Cílem organizace je doplnit tým o psychologa a další pracovníky, protože klienti často řeší problémy
nad rámec kompetencí sociálních pracovníků.
Práh jižní Morava, z.ú.
V regionu Znojemsko je poskytována podpora lidem s duševním onemocněním už více jak tři roky
díky projektu EU, který bude končit v roce 2021. Od tohoto roku nebude služba finančně
podporována ze strany EU a nebudou dostačovat možnosti na pokrytí všech klientů, pokud se
nezajistí navýšení zdrojů financování z ORP Znojmo. V současné chvíli máme hrazené pouze 2 plné
úvazky na celé ORP Znojmo služba je však zajištěna úvazky v PP ve výši 3,8 (v rámci projektu).
V souladu s reformou psychiatrické péče je cílem lidi s duševním onemocněním, kteří byli
dlouhodobě hospitalizováni v psychiatrických nemocnicích, integrovat zpět do přirozeného
prostředí. Z ORP Znojmo je v PN Brno dlouhodobě hospitalizováno 25 lidí a z ORP Moravský Krumlov
1 pacient se závažným duševním onemocněním.
Stávající stav
v roce 2019

Popis:
Paspoint, z.ú. – sociální rehabilitace
V roce 2019 eviduje služba nárůst zájemců z ostatních regionů mimo ORP Brno.
Služba funguje ambulantně/terénně a svým klientům nabízí individuální i
skupinové aktivity. Nově také rozšířila svou nabídku o pobytovou akci za účelem
tréninku sociálních a komunikačních dovedností a samostatnosti. Předpokládaný
počet klientů v ORP Znojmo bude pravděpodobně 6 v roce 2019.

Kapacita/počet uživatelů: 30/ 35 (za celou službu v JMK)/ 6 ORP Znojmo
Počet úvazků v PP: 3,13 v síti (celý JMK)

Plán na rok
2020

Plánovaný stav
v roce 2021

Stav rok 2023

Realizátor a
partneři

Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace
V přímé péči je v rámci projektu celkem 3,8 úvazku. V roce 2019 byla poskytnuta
podpora více jak 100 lidem s duševním onemocněním a více jak 20 neformálním
pečovatelům.
Kapacita/počet uživatelů: 35 klientů
Počet úvazků v PP: 2,3 úvazku
Popis:
Paspoint, z.ú.
V tomto roce bychom rádi rozvíjeli služby po celém JmK. Dojde k posílení týmu
pracovníků a vytvoření multidisciplinárního týmu, který nabídne kromě služeb
sociálních pracovníků také psychologa, pro klienty s přesahovými zakázkami, na
které již kompetenčně sociální pracovník nestačí. Budou rozvíjeny skupinové
aktivity a to i s rodiči, pomoc při hledání zaměstnání apod.
Kapacita/počet uživatelů: 60 (celý JMK) – z toho 20 ORP ZNOJMO
Počet úvazků v PP: 7,13 (celý JMK) / z toho 2,5 ORP Znojmo
Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace
Jednání se zájemci o plány zotavení – přechodu do přirozeného prostředí,
mapování potřeb. Jednání s PN Černovice Brno kvůli klientům dlouhodobě
hospitalizovaným z ORP Znojmo, kteří budou propuštěni zpátky do přirozeného
prostředí. Vše v režimu stávající služby soc. rehabilitace – v tomto roce bez
navýšení úvazků. Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb na
podpoře klientů – tvorba společných plánů podpory.
Kapacita/počet uživatelů: 35 klientů
Počet úvazků v PP: 2,3 úvazků
Popis:
Paspoint z.ú.
Zajištění služby sociální rehabilitace dle roku 2020 v reakci na aktuální
poptávku.
Kapacita/počet uživatelů: 60 (celý JMK) – z toho 20 ORP ZNOJMO
Počet úvazků v PP: 7,13 (celý JMK) / z toho 2,5 ORP Znojmo
Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace
Poskytování přímé péče klientům zejména v rámci terénní formy služby sociální
rehabilitace v rámci multidisciplinárního týmu.
Kapacita/počet uživatelů: 70 klientů
Počet úvazků v PP: 4,3 úvazků
Paspoint, z.ú. – sociální rehabilitace
Počet úvazků v PP: 9 (celý JMK) / z toho 2,5 ORP Znojmo
Celkový rozvoj o 5,87 úvazků (celý JMK)
Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace
Počet úvazků v PP: 4,3
V letech 2020 – 2023 celkový rozvoj o 2,0 úvazků PP
Paspoint, z.ú. – Centrum podpory lidí s autismem a jejich blízkých
Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace

Předpokládané
zdroje
financování 1

§101 MPSV, 105 Kraj, obce, dary
Finanční podpora na úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok
2019 a 2020 je u sociální rehabilitace 43 000 Kč.2
Paspoint, z.ú. – sociální rehabilitace (ambulantní)
Počet úvazků v PP: 9 (celý JMK) / z toho 2,5 ORP Znojmo
Celkový rozvoj o 5,87 úvazků (celý JMK)
Celkové maximální náklady na ORP Znojmo: 1 677 000 Kč
Spoluúčast město Znojmo 17%: 285 090 Kč

Práh jižní Morava, z.ú. – sociální rehabilitace (terénní)
Počet úvazků v PP: 4,3
Celkové maximální náklady na ORP Znojmo: 2 662 560 Kč
Spoluúčast ORP Znojmo 17%: 452 635 Kč
Priorita 1
Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života
Na základě naléhavé poptávky rodičů dětí s autismem vyvstala potřeba specializovaných služeb na
problematiku autismu pro dospívající a dospělou klientelu, které by podporovaly jejich
samostatnost.
V návaznosti na reformu psychiatrické péče je podstatné zajistit služby pro osoby s duševním
onemocněním a podporovat jejich rozvoj.
Se stárnoucí populací osob s mentálním postižením, pro které přestanou být dostupné stávající
sociální služby poskytované v ORP Znojmo je důležité se do budoucna zaměřit na řešení potřeb osob
s mentálním postižením a autismem v oblasti pracovní a dalších možností začlenění se do běžného
života společnosti.
Dle informací zástupců MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, v roce 2020 ukončí školní docházku 15 žáků, kteří by se
mohli stát zájemci o sociální službu. Také v následujících letech budou opouštět školu další žáci,
u kterých bude nutné zajistit návazné sociální služby.
Opatření 1.2
Podpora vzniku terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením
Osoby s mentálním postižením, které nenašly pracovní uplatnění ani v chráněných dílnách,
podporovaném či jiném zaměstnání na otevřeném trhu práce, a rády by se realizovaly pracovními
činnostmi, postrádají vhodnou sociální službu, která by jim to umožnila. Vznik sociálně
terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením by tuto absenci pomohl řešit. Jedná se
o navazující službu sociální rehabilitace. Tato potřeba se bude týkat také uživatelů stávající služby
sociální rehabilitace DCHB – Oblastní charity Znojmo při dosažení jejich 40 let věku, který je limitující
pro využívání stávající sociální služby.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
V současné době není služba sociálně terapeutických dílen pro osoby
s mentálním postižením ve městě Znojmě zajištěna.
Plán na rok
Popis:
2020
Mapováním a zjišťováním potřeby se ukazuje, že v roce 2021 budou aktuální
požadavky od 3 uživatelů sociální rehabilitace mimo absolventů Praktické a
základní školy. Také je nutno u této služby myslet na specifické potřeby osob s
autismem, kterých stále přibývá.
Zajištění vhodného prostoru, registrace, materiální zajištění, personální zajištění,
finanční zajištění, vypracování rozpočtu projektu
1

Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že
každoročně budou tato pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb
a míře spolufinancování ze strany obcí. K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o
závazné a konečné částky.
2
Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje.

Plánovaný stav
v roce 2021

Stav rok 2023

Realizátor a
partneři

Popis:
Poskytování služby sociálně terapeutické dílny pro 4 uživatele s mentálním
postižením a autismem.
Kapacita: 4 / Počet úvazků v PP: 2,0
Poskytování služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením
a autismem.
Kapacita: 4 / Počet úvazků v PP: 2,0
Celkový rozvoj o: + 2,0 PP
DCHB - Oblastní charita Znojmo
město Znojmo

Předpokládané
zdroje
financování 3

§101 MPSV, 105 Kraj, obce, dary
Finanční podpora na úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok
2019 a 2020 je u sociálně terapeutické dílny 40 000 Kč.4
DCHB - Oblastní charita Znojmo
Počet úvazků v PP: 2,0
Celkové maximální náklady na 2,0 úvazky: 1 248 000 Kč
Spoluúčast město Znojmo 20%: 249 600 Kč
Priorita 1
Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života
Na základě naléhavé poptávky rodičů dětí s autismem vyvstala potřeba specializovaných služeb na
problematiku autismu pro dospívající a dospělou klientelu, které by podporovaly jejich
samostatnost.
V návaznosti na reformu psychiatrické péče je podstatné zajistit služby pro osoby s duševním
onemocněním a podporovat jejich rozvoj.
Se stárnoucí populací osob s mentálním postižením, pro které přestanou být dostupné stávající
sociální služby poskytované v ORP Znojmo je důležité se do budoucna zaměřit na řešení potřeb osob
s mentálním postižením a autismem v oblasti pracovní a dalších možností začlenění se do běžného
života společnosti.
Dle informací zástupců MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, p.o. v roce 2020 ukončí školní docházku 15 žáků, kteří
by se mohli stát zájemci o sociální službu. Také v následujících letech budou opouštět školu další
žáci, u kterých bude nutné zajistit návazné sociální služby.
Opatření 1.3
Navyšování personální kapacity u Denního stacionáře sv. Damiána v
návaznosti na cílovou skupinu osob s autismem a těžkým zdravotním či
kombinovaným postižením
Postupný nárůst a zájem osob s vyšším stupněm zdravotního postižení – s mentálním,
kombinovaným postižením a autismem - o služby denního stacionáře s sebou přináší značnou míru
péče, podpory a nepřetržitý dohled. Jedná se o navýšení docházky stávajících uživatelů, kteří se
zvyšujícím se věkem paralelně využívají větší míru podpory, tak i o nové uživatele s těžkým typem
postižení, kteří cítili negativní dopady nepříznivé sociální situace na celou rodinu. Tato služba
poskytuje také služby pro osoby s autismem, které kladou vysoké nároky na personální zajištění.
Dále probíhá úzká spolupráce s dalšími organizacemi v kraji a s regionální skupinou rodičů dětí s PAS.
Z revize a hodnocení změn potřeb zájemců a uživatelů - čerpání míry podpory uživatelů - (a dalších
kritérií) vyplývá nutnost změn nastavení kapacit a personálního zabezpečení, aby bylo možné

3

Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že
každoročně budou tato pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb
a míře spolufinancování ze strany obcí. K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o
závazné a konečné částky.
4

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje.

zachovat kvalitu poskytovaných služeb (bezpečnost pro uživatele, dodržování zásad poskytovaných
služeb).
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
Žádosti do sítě o zvýšení úvazků v PP nebylo vyhověno. Příchod dalších uživatelů
s těžkým ZP a zvýšení času potřebného pro individuální péči o osoby s autismem.
Proběhla revize personálního zajištění služby, ze které vyplývá potřeba navýšení
úvazků do přímé péče. Dle informací zástupců MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo v roce 2020
ukončí školní docházku 15 žáků, kteří by se mohli stát zájemci o službu denní
stacionář.
Kapacita: 20 okamžitá kapacita/25 denní kapacita / Počet úvazků v PP: 5,74
Plán na rok
Popis:
2020
Žádosti do sítě o zvýšení úvazků v PP nebylo vyhověno. Předpokládá se příchod
dalších uživatelů s těžkým ZP a zvýšení času potřebného pro individuální péči o
osoby s autismem.

Plánovaný stav
v roce 2021

Stav rok 2023

Realizátor a
partneři
Předpokládané
zdroje
financování 5

Kapacita: 20 okamžitá kapacita/ 25 denní kapacita
Počet úvazků v PP: 5,74
Popis:
Zachování poskytování sociální služby v náležité kvalitě dle poptávky.
Navýšení úvazků v PP o 1,0 úvazku.
Kapacita/počet uživatelů: 21 okamžitá kapacita/ 25 denní kapacita
Počet úvazků v PP: 6,74
DCHB - Oblastní charita Znojmo – denní stacionář
Počet úvazků v PP: 8,1
Kapacita: 25 okamžitá kapacita
V letech 2020 – 2023 celkový rozvoj o: +2,36 PP
DCHB - Oblastní Charita Znojmo – Denní stacionář sv. Damiána
Dotace, vlastní zdroje (dary a ostatní výnosy)
Finanční podpora na úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro rok
2019 a 2020 je u služby denní stacionář 43 000 Kč.6
DCHB - Oblastní charita Znojmo – denní stacionář
Počet úvazků v PP: 8,1
Celkové maximální náklady na 8,1 úvazky: 5 433 480 Kč
Spoluúčast město Znojmo 6%: 326 009 Kč
Navýšení příspěvku města oproti roku 2020: + 46 631 Kč

Priorita 1
Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života
Na základě naléhavé poptávky rodičů dětí s autismem vyvstala potřeba specializovaných služeb na
problematiku autismu pro dospívající a dospělou klientelu, které by podporovaly jejich
samostatnost.
V návaznosti na reformu psychiatrické péče je podstatné zajistit služby pro osoby s duševním
onemocněním a podporovat jejich rozvoj.
5

Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že
každoročně budou tato pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb
a míře spolufinancování ze strany obcí. K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o
závazné a konečné částky.
6
Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje.

Se stárnoucí populací osob s mentálním postižením, pro které přestanou být dostupné stávající
sociální služby poskytované v ORP Znojmo je důležité se do budoucna zaměřit na řešení potřeb osob
s mentálním postižením a autismem v oblasti pracovní a dalších možností začlenění se do běžného
života společnosti.
Dle informací zástupců MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo v roce 2020, ukončí školní docházku 15 žáků, kteří by se
mohli stát zájemci o sociální službu. Také v následujících letech budou opouštět školu další žáci, u
kterých bude nutné zajistit návazné sociální služby.
Opatření 1.4
Rozšíření služby denního stacionáře při Zámku Břežany, p.o.
Zámek Břežany již provozuje denní stacionář pro 7 klientů. V poslední době se na službu obrací další
rodiče z regionu Hrušovansko a Moravskokrumlovsko s žádostí o zařazení svého dítěte s mentálním
postižením a lehkým kombinovaným postižením (dle posouzení) do této služby. Z důvodu malých
prostor není možné zajistit službu pro zcela imobilní klienty. Zároveň se v areálu uvolnil vhodný
prostor pro poskytování této služby.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
Existující služba s naplněnou kapacitou 7 klientů. Evidence žádostí ze strany
rodičů.
Plán na rok
Popis:
2020
Příprava projektové dokumentace, vyjednávání se zřizovatelem o zařazení služby
do sítě sociálních služeb JMK. Realizace služby od roku 2022.
Plánovaný stav
Popis:
v roce 2021
Realizace stavebních úprav a příprava prostor na zřízení služby a její provoz
v kapacitě 5 a počtu úvazků 2,0 od roku 2022.
Stav 2023
Poskytování sociální služby denní stacionář pro 5 klientů z ORP Znojmo
a Moravský Krumlov.
Kapacita: 5 / počet úvazků v PP: 2,0 ZVNČ
Celkový rozvoj úvazků v PP: o + 2,0 ZVNČ
Realizátor a
Zámek Břežany p.o.
partneři
Předpokládané
zdroje
financování

Stavební úpravy majitel objektu
Vybavení Zámek Břežany p.o.

Priorita 1
Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života
Na základě naléhavé poptávky rodičů dětí s autismem vyvstala potřeba specializovaných služeb na
problematiku autismu pro dospívající a dospělou klientelu, které by podporovaly jejich
samostatnost.
V návaznosti na reformu psychiatrické péče je podstatné zajistit služby pro osoby s duševním
onemocněním a podporovat jejich rozvoj.
Se stárnoucí populací osob s mentálním postižením, pro které přestanou být dostupné stávající
sociální služby poskytované v ORP Znojmo je důležité se do budoucna zaměřit na řešení potřeb osob
s mentálním postižením a autismem v oblasti pracovní a dalších možností začlenění se do běžného
života společnosti.
Dle informací zástupců MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo v roce 2020, ukončí školní docházku 15 žáků, kteří by se
mohli stát zájemci o sociální službu. Také v následujících letech budou opouštět školu další žáci, u
kterých bude nutné zajistit návazné sociální služby.
Opatření 1.5
Navyšování personální kapacity u služby osobní asistence při OCHZ
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje dle potřeb osob a to bez časového omezení (24 hod denně),

v přirozeném sociálním prostředí osob – podstatou osobní asistence je tedy pomoc na místě, v čase
a při činnostech, které osoba potřebuje.
V ORP Znojmo poskytuje osobní asistenci pouze Oblastní charita Znojmo – Osobní asistence Znojmo.
V případě, že by se nepodařilo rozšířit personální kapacitu služby od roku 2021, tak by v daném
regionu neexistovala možnost zajistit v požadovaném rozsahu potřeby zejména osob s mentálním
postižením, dětí s tělesným či kombinovaným postižením a osob s poruchou autistického spektra.
Cílem opatření je poskytnout službu stávajícím i novým uživatelům v potřebném rozsahu a celém
regionu působnosti služby.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
Služba Osobní asistence Znojmo od 1. 1. 2019 poskytuje pomoc a podporu nejen
osobám se zdravotním postižením, ale i seniorům a osobám s chronickým
onemocněním. Služba nemůže z kapacitních důvodů dostatečně pokrýt
poptávku stávajících uživatelů ani nových zájemců o službu.
Kapacita/počet uživatelů: okamžitá kapacita 12 uživatelů/celkový plánovaný
počet uživatelů za rok je 46 osob
Počet úvazků v PP: 6,15
Plán na rok
Popis:
2020
Poskytování služby dle stávající personální kapacity služby. Zajišťování navýšení
personální kapacity na následující rok. Podání žádostí do sítí sociálních služeb
ORP Znojmo a JMK na rok 2021.
Kapacita/počet uživatelů: okamžitá kapacita služby 10 uživatelů/celkový
plánovaný počet uživatelů za rok je 50 osob (v závislosti na rozsahu požadované
péče u jednotlivých uživatelů)
Počet úvazků v PP: 6,15
Plánovaný cílový Popis:
stav v roce 2021 Rozšíření personální kapacity služby o 1 úvazek přímé péče. Navýšení
poskytované péče stávajícím uživatelům. Poskytnutí péče novým uživatelům.
Kapacita/počet uživatelů: okamžitá kapacita 12 uživatelů/celkový plánovaný
počet uživatelů za rok je 54 osob (v závislosti na rozsahu požadované péče u
jednotlivých uživatelů).
Počet úvazků v PP: 7,15
Stav rok 2023
Poskytování sociální služby osobní asistence v rozšířené kapacitě.
Kapacita: 60 / Počet úvazků v PP: 8,0
V letech 2020 – 2023 celkové navýšení úvazků o: +1,85 PP
Realizátor a
partneři
Předpokládané
zdroje
financování 7

7

DCHB - Oblastní charita Znojmo – Osobní asistence Znojmo
Finanční podpora na jeden úvazek přímé péče dle Pravidel financování JMK pro
rok 2019 a 2020 je u osobní asistence 41 000 Kč.8
Předpokládané maximální náklady na 8,0 úvazky: 4 723 200 Kč
Kofinancování město Znojmo 6%: 283 392 Kč
Navýšení podílu města Znojma oproti roku 2020: + 16 192 Kč
dotace z JMK, dotace od obcí, tržby od uživatelů, dary, jiné ostatní výnosy

Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že
každoročně budou tato pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb
a míře spolufinancování ze strany obcí. K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o
závazné a konečné částky.
8
Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje.

Priorita 1
Optimalizace a doplnění stávající sítě o služby umožňující běžný způsob života
Na základě naléhavé poptávky rodičů dětí s autismem vyvstala potřeba specializovaných služeb na
problematiku autismu pro dospívající a dospělou klientelu, které by podporovaly jejich
samostatnost.
V návaznosti na reformu psychiatrické péče je podstatné zajistit služby pro osoby s duševním
onemocněním a podporovat jejich rozvoj.
Se stárnoucí populací osob s mentálním postižením, pro které přestanou být dostupné stávající
sociální služby poskytované v ORP Znojmo je důležité se do budoucna zaměřit na řešení potřeb osob
s mentálním postižením a autismem v oblasti pracovní a dalších možností začlenění se do běžného
života společnosti.
Dle informací zástupců MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo v roce 2020, ukončí školní docházku 15 žáků, kteří by se
mohli stát zájemci o sociální službu. Také v následujících letech budou opouštět školu další žáci, u
kterých bude nutné zajistit návazné sociální služby.
Opatření 1.6
Realizace aktivit pro podporu osob se zdravotním - mentálním,
kombinovaným, duševním postižením a autismem v pracovní oblasti
Pracovní uplatnění je jednou z nejvýznamnějších integračních rovin společnosti. OZP jsou v
pracovním uplatnění znevýhodněny: zdravotním stavem, vlastními nedostatky v oblasti sociálních
kompetencí a psychologických vlastností, nízkou a nevhodnou kvalifikací, absencí programů
podporujících zaměstnání OZP v některých regionech, setrváním v dlouhodobé nezaměstnanosti,
společenským náhledem na postižení (malá motivace zaměstnavatelů k zaměstnání OZP), situací na
trhu práce (nedostatek volných míst pro OZP), nízkou účastí OZP v rámci aktivní politiky
zaměstnanosti (naprostá většina OZP v registru ÚP se nemůže účastnit opatření aktivní politiky
zaměstnanosti). V rámci opatření bude docházet k podpoře osob se zdravotním postižením v oblasti
hledání, nalezení a udržení vhodného zaměstnávání.
Služba Sociální rehabilitace při Lize vozíčkářů, která se zaměřovala na aktivní vyhledávání
potencionálních zaměstnavatelů, svoji činnost ukončila.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
Nepřiměřené vnímání svých pracovních dovedností a schopností. OZP jsou často
přinuceni vykonávat pracovní pozice neodpovídající jejich vzdělání či pracovnímu
zaměření. OZP doprovází výrazná stigmatizace při přijímání, ale i přímo na
pracovišti.
Zaměstnavatelé mají obavu zaměstnat osoby s duševním či jiným onemocněním,
což pramení zejména z nedostatku informací o OZP. OZP jsou v našem regionu
konfrontováni se skutečností, že pracovní uplatnění v jejich případě není žádoucí
a ani možné.
Plán na rok
Popis:
2020
Zahájena bude činnost na doplnění chybějícího mezičlánku mezi stávající služby
a to Sociální rehabilitaci Znojmo, Sociálně terapeutickou Dílnu sv. Kláry a Práh
jižní Morava. Pokud vznikne sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním
postižením a autismem, bude do tohoto opatření také zahrnuta.
Tyto služby budou mezi sebou propojeny tak, aby vznikla společná databáze
potencionálních zaměstnavatelů OZP, která se bude každého půl roku
aktualizovat, služby budou mezi sebou úzce spolupracovat a pravidelně se
setkávat. Součástí opatření bude také aktivní spolupráce s potencionálními
zaměstnavateli a úřadem práce (oslovování, navazování spolupráce, poradenství
pro zaměstnavatele) s cílem motivovat je k vytváření pracovních míst vhodných
pro OZP či k obsazování stávajících pracovních míst osobami se zdravotním
postižením.
Při kontaktování potencionálních zaměstnavatelů budou služby předávat
informace o specifikách jednotlivých cílových skupin OZP a o možnostech
podpory přímo na pracovišti.

Plánovaný stav
v roce 2021

Stav rok 2023
Realizátor a
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Předpokládané
zdroje
financování
Priorita 2

Služby také budou spolupracovat s úřadem práce na případném zajištění
rekvalifikace, pracovní rehabilitace či ergodiagnostiky.
Bude potřeba se zaměřit na implementaci nových metod zaměstnávání OZP např. metody individual placement and support, která se využívá při
zaměstnávání lidí s duševním onemocněním.
Práh jižní Morava, z.ú. v roce 2020 ve svém týmu vyčlení pozici IPS specialistu,
který se bude zaměřovat na kontakt se zaměstnavateli a vytváření podpůrné sítě
a bude se specializovat pouze na zaměstnávání lidí s DO.
Popis:
Fungující spolupráce mezi službami a úřadem práce, databáze spolupracujících
zaměstnavatelů a komunikace s nimi.
1x ročně budou služby pořádat workshop práce pro OZP ve spolupráci s ÚP,
kterého se budou účastnit zaměstnavatelé a bude tak možné sdílet dobré
zkušenosti se zaměstnáváním lidí s jakýmkoli zdravotním omezením.
Na workshop budou zvány také OZP, aby se inspirovaly dobrými zkušenostmi
ostatních klientů služeb.
V roce 2021 bude vydána příručka Pracovat se zdravotním omezením je možné –
se specifikami jednotlivých cílových skupin. Příručka bude obsahovat výhody
zaměstnávání OZP, dobré příklady praxe….
Fungující spolupráce mezi službami a úřadem práce, databáze spolupracujících
zaměstnavatelů a komunikace s nimi.
DCHB – Oblastní charita Znojmo - Sociální rehabilitace Znojmo
DCHB – Oblastní charita Znojmo - Sociálně terapeutická dílna sv. Kláry
Práh Jižní Morava Znojmo, z.ú.
Paspoint, z.ú.
Úřad práce Znojmo
Město Znojmo, JMK, MPSV, organizace

Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a
s autismem
V regionu Znojemska narůstá počet osob s autismem. Tento fakt se odráží na potřebě sociálních
služeb zaměřených na tuto cílovou skupinu, mimo jiné i na službu chráněného bydlení komunitního
typu. Tato cílová skupina je vzhledem ke své specifičnosti často velmi zátěžová pro běžné sociální
služby a bývá často vyloučená z okruhu potencionálních uživatelů. Zátěž života rodin s takovýmto
členem domácnosti je enormní.
Současné je zapotřebí řešit oblast osob s mentálním a jiným zdravotním postižením, které dorůstají
vyššího věku a mohly by se osamostatnit v rámci bydlení, kde jim bude poskytnut dohled.
Opatření 2.1
Vznik chráněného bydlení ve Znojmě pro osoby s autismem a kombinovanými
vadami
Cílem opatření je zajistit pobytovou sociální službu pro osoby s autismem, které za dohledu
sociálních pracovníků budou moci žít běžným způsobem života v přirozeném prostředí komunity.
Výstavba domku pro 8 uživatelů s autismem a kombinovanými vadami, bydlení komunitního typu s
podporou asistentů co nejblíže k formě přirozeného bydlení.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
V současné době není ve městě Znojmě tato služba zajištěna.
Plán na rok
Popis:
2020
V roce 2020 budou probíhat aktivity směřující k možné realizaci služby.

Plánovaný stav
v roce 2021

Stav rok 2023
Realizátor a
partneři
Předpokládané
zdroje
financování 9

Nalezení vhodného realizátora, komunikace se službami a rodinami a následné
vytipování uživatelů, zajištění pozemku/objektu, financování, zpracování
projektu.
Popis:
V případě nalezení realizátora a vhodného pozemku bude zahájena výstavba
domku, vybavení domku, zajištění kvalifikovaného personálu, registrace sociální
služby a následné zahájení provozu. Podání žádostí o zařazení do sítí sociálních
služeb v ORP Znojmo a JMK.
Kapacita: 8 / počet úvazků v PP: 3,0
Existence služby chráněné bydlení pro osoby s autismem.
Kapacita: 8 / počet úvazků v PP: 3,0
Není určen realizátor.
Město Znojmo, JMK, EU-strukturální fondy, MPSV
Finanční podpora na lůžkoden dle Pravidel financování JMK pro rok 2019 a 2020
je u chráněného bydlení 2 500 Kč.10
Předpokládané maximální náklady na 8 lůžek: 7 300 000 Kč
Kofinancování město Znojmo 6%: 438 000 Kč
Navýšení podílu města Znojma oproti roku 2020: + 438 000 Kč

Priorita 2

Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a
s autismem
V regionu Znojemska narůstá počet osob s autismem. Tento fakt se odráží na potřebě sociálních
služeb zaměřených na tuto cílovou skupinu, mimo jiné i na službu chráněného bydlení komunitního
typu. Tato cílová skupina je vzhledem ke své specifičnosti často velmi zátěžová pro běžné sociální
služby a bývá často vyloučená z okruhu potencionálních uživatelů. Zátěž života rodin s takovýmto
členem domácnosti je enormní.
Současné je zapotřebí řešit oblast osob s mentálním a jiným zdravotním postižením, které dorůstají
vyššího věku a mohli by se osamostatnit v rámci bydlení, kde jim bude poskytnut dohled.
Opatření 2.2
Pronájem bytů se službou chráněného bydlení s menší mírou podpory
Popis opatření
V současném chráněném bydlení stoupá postupně samostatnost klientů do té
míry, že jsou schopni být zaměstnáni a tím i finančně zvládnout pronájem
bytu/garsoniéry a bydlet tam s dohledem pracovníka ráno a navečer.
Stávající stav
Popis: 2 klienti stávajícího skupinového chráněného bydlení projevují
v roce 2019
opakovaně zájem bydlet samostatně ve svém bytě.
Plán na rok
Popis:
2020
Nalezení vhodného pronájmu garsoniéry v Hrušovanech nad Jevišovkou nebo
okolních obcí. Pracovní smlouva klienta v současném zaměstnání na dobu
neurčitou. Plnění přechodového plánu.
Plánovaný stav
Popis:
v roce 2021
Zahájení služby chráněného bydlení s menší mírou podpory v pronajatém bytu
typu garsoniéry. Příprava dalšího klienta na přechod do bytu.
Kapacita: 1
9

Stanovené částky vycházejí z aktuálně platných Pravidel JMK pro léta 2019 a 2020. Předpokládá se, že
každoročně budou tato pravidla měněna a tím dojde ke změnám v nákladovosti u jednotlivých sociálních služeb
a míře spolufinancování ze strany obcí. K vypočteným částkám je tedy nutno přihlížet orientačně. Nejedná se o
závazné a konečné částky.
10
Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb ve znění dodatku č. 5 schváleného 12.12.2019 Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje.
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Počet úvazků v PP: 0,5 ZVNČ
Poskytování sociální služby chráněné bydlení s menší mírou podpory pro 2
klienty.
Kapacita: 2
Počet úvazků v PP: 0,5 / Celkový rozvoj o úvazků v PP: 0,5
Zámek Břežany p.o.
Dotace dle 101 a 105, klienti

Priorita 2

Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a
s autismem
V regionu Znojemska narůstá počet osob s autismem. Tento fakt se odráží na potřebě sociálních
služeb zaměřených na tuto cílovou skupinu, mimo jiné i na službu chráněného bydlení
komunitního typu. Tato cílová skupina je vzhledem ke své specifičnosti často velmi zátěžová pro
běžné sociální služby a bývá často vyloučená z okruhu potencionálních uživatelů. Zátěž života
rodin s takovýmto členem domácnosti je enormní.
Současné je zapotřebí řešit oblast osob s mentálním a jiným zdravotním postižením, které
dorůstají vyššího věku a mohli by se osamostatnit v rámci bydlení, kde jim bude poskytnut dohled.
Opatření 2.3
Vznik Chráněného bydlení komunitního typu se střední mírou podpory
Popis opatření
V Hrušovanech nad Jevišovkou je poskytována služba domov pro osoby se
zdravotním postižením komunitního typu. 6 klientů z tohoto zařízení bude
schopno po 1 – 2 letech přejít do služby chráněného bydlení. Na jejich místa by
přešli, v rámci transformace, klienti velkého zařízení DOZP Zámek Břežany.
Předpokládané zahájení nové služby je leden 2022.
Stávající stav
Popis: Potřeba služby chráněného bydlení komunitního typu pro klienty DOZP
v roce 2019
Zámek Břežany.
Plán na rok
Popis:
2020
Souhlas zřizovatele, začlenění projektu do transformace v JMK, jednání
s obcemi o umístění stavby, stavební projekt, žádost o zařazení do sítě.
Předpokládané finanční náklady v roce 2020: stavební projekt cca 500 tis.
Plánovaný stav
Popis:
v roce 2021
Výstavba objektu pro chráněné bydlení, přechodový plán pro obě skupiny
klientů.
Kapacita:0 / počet úvazků v PP:0
Předpokládané finanční náklady v roce 2021: 12 mil.
Stav rok 2023
Poskytování služby chráněného bydlení komunitního typu pro 6 uživatelů.
Kapacita: 6
Počet úvazků v PP: 3,0 PSP ZVNČ (základní výchovná nepedagogická činnost)
Celkový rozvoj úvazků v PP o: + 3,0 ZVNČ
Realizátor a
Zámek Břežany p.o.
partneři
Předpokládané
zdroje
financování

Zřizovatel Jihomoravský kraj
Dotace

Priorita 2

Zřízení kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním a kombinovaným
postižením a s autismem
V regionu Znojemska narůstá počet osob s autismem a rodin s dětmi se zdravotním postižením.
Tento fakt se odráží na potřebě sociálních služeb zaměřených na tuto cílovou skupinu, mimo jiné i
na službu chráněného bydlení komunitního typu. Tato cílová skupina je vzhledem ke své
specifičnosti často velmi zátěžová pro běžné sociální služby a bývá často vyloučená z okruhu
potencionálních uživatelů. Zátěž života rodin s takovýmto členem domácnosti je enormní.
Opatření 2.4
Mapování potřeby odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se zdravotním,
kombinovaným postižením, autismem a duševním onemocněním
Popis opatření
Cílem opatření je zmapovat poptávku po službě „odlehčovací služba“ pro rodiny
s dětmi se zdravotním postižením. Obsahem bude vysvětlení náplně odlehčovací
služby včetně finanční náročnosti vzhledem k uživatelům této sociální služby.
Stávající stav
Popis:
v roce 2019
V současné době odlehčovací službu pro rodiny s dětmi se zdravotním
postižením, autismem a duševním onemocněním neposkytuje žádná organizace
v rámci ORP Znojmo.
Odhadovaný počet zájemců o službu: 5
Plán na rok
Popis:
2020
Proběhne výzkum potřebnosti této služby a vyhodnocení potřebnosti. Tvorba
dotazníků, distribuce a sběr dotazníků. Určená míra potřebnosti. Vyjednávání se
stávajícími službami o možnostech zajištění služeb odlehčení pro rodiny.
Plánovaný stav
Popis:
v roce 2021
V návaznosti na výsledek dotazníkového šetření bude zpracovaná zpráva a dle
výsledků tohoto šetření bude s tímto opatřením dále pracováno.
Stav rok 2023
Dle výsledků dotazníkového šetření - existence možností zajišťující odlehčení pro
rodiny dětí s mentálním, kombinovaným, zdravotním, duševním postižením či
autismem
Realizátor a
Rodiče cílové skupiny dětí
partneři
Předpokládané
- bude vyčísleno dle zjištění
zdroje
financování

