Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Město Znojmo

Věc:

Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních
služeb pro region, o nové priority

V rámci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo proběhl v průběhu
roku 2008 monitoring realizace jednotlivých priorit a opatření, které jsou součástí dodatkové
části č.1 Komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo na období let 2007 - 2010.
Byla zmapována práce na jednotlivých opatřeních a aktuální stav, ve kterém se nacházejí.
Při monitoringu vzešly z původních šetření a z jednání pracovních skupin nové priority
a potřeby, které budou zapracovány k dodatkové části č. 1 komunitního plánu sociálních služeb.
Zpracované priority a jim příslušná opatření, jsou předloženy ke schválení Radě města
Znojma.

Ve Znojmě dne 25.2.2009

Lucie Rocková, DiS
koordinátorka KPSS

Pracovní skupina senioři
Priorita

Zvýšení kapacity služeb a zařízení pro seniory

Zdůvodnění
priority

Hlavním cílem je reagovat na demografické statistiky a prognózy, které
předpokládají značný nárůst osob v seniorském věku .

Opatření

Výstavba DS v obci Šanov - soukromé zařízení

- zaměření na klienty zčásti nebo zcela nesobestačné, vyžadující trvalou péči
- možnost ubytování i pro potřebné klienty na přechodnou dobu
- vyřešení dlouhodobého nedostatku míst v regionu
Popis opatření a - zajištění celodenního stravování
zdůvodnění
- vytvoření domovinky
- služby spojené s bydlením a další činností vyplývající ze zákona o sociálních
službách
- poskytnutí možného zázemí pro klienty chráněného bydlení
- uspokojení většího počtu nejpotřebnějších žadatelů
Dopad na
- zajištění důstojných podmínek pro dožití života
cílovou skupinu
- zavedení zdravotní a sociální služby v místě
- dokončení projektu
- výstavba
- zřízení nových pracovních míst
AKTIVITY
- registrace služby
- nabídka nových služeb v mikroregionu
- příjem žadatelů
- listopad 2008 – stavební povolení
- duben 2009 – zahájení výstavby
Časový
- září 2009 – předpokládané dokončení výstavby
harmonogram
- září-prosinec 2009- registrace služby, podání žádosti o dotaci
- rok 2010 - zahájení provozu
Realizátoři a
partneři

-

DS MORAVA a.s. - www.domovsanov.cz

- kapacita domova pro seniory – 108 lůžek ( 36 lůžek I.etapa)
- kapacita domovinky – 12 seniorů
- kapacita počtu stravovaných osob – 230 jídel
- celkové náklady na stavbu DS = 87 450 000,-Kč (31 mil. I.etapa)
- zřízení 31 nových pracovních míst (17 míst I.etapa )
Předpokládané
- personál – zdravotní, pečovatelky,uklízečky
finanční
Náklady
na rok 2010 - 4,5 mil.Kč + úvěr 3,7 mil. Kč
náklady
- provozní náklady- 720 tis. Kč
- osobní náklady - 3,8 mil. Kč (17 zaměstnanců)
Rok 2010
Předpokládané
- úhrady od klientů + příspěvek na péči ( předpoklad 8,4 mil.Kč)
zdroje
- platby zdravotních pojišťoven
financování
- sponzoři, jiné zdroje - bude doplněno
- kolaudace stavby
- vybavení objektu a uvedení do provozu
- registrace služby
Kritéria
hodnocení
- získané finanční prostředky
- připomínky klientů
- zpětná vazba od zaměstnanců
- nedostatek kvalifikovaných pracovníků – spolupráce s Úřadem práce ve Znojmě
Rizika realizace
- nezískání finančních prostředků
opatření
- nezískání politické podpory
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Předpokládaný
počet klientů

Pracovní skupina osoby se zdravotním postižením
Priorita
Zdůvodnění
priority
Opatření
Popis opatření
a zdůvodnění
Dopad na
cílovou
skupinu

Aktivity

Časový
harmonogram

Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje lidské /
prostorové
Předpokládané
finanční
náklady

Předpokládané
zdroje
financování

Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením
Sociální rehabilitace slouží ke zlepšení zdravotního stavu osob se zdravotním
postižením. Je směrována ke zlepšení v provádění úkonů sebeobsluhy a tím i
ke zlepšení začleňování do společnosti.
Zřízení denního centra s rehabilitačním programem dle §70 zák.108/2006
Cílem vytvoření Denního centra s rehabilitačním programem je vytvořit pro
zdravotně postižené komplexní sociální služby kde by se rehabilitovali klienti
nejen po fyzické a psychické stránce ale i v umění komunikovat s okolím.
1. zlepšení zdravotního stavu
2. začleňování do společnosti
3. zvládání úkonů soběstačnosti
4. umožnit cílové skupině život v co nejpřirozenějším prostředí
5. předcházení umísťování osob do ústavů
Příprava registrace sociální služby
Zahájení provozu Denního centra
Podání žádosti o dotace
2009 - leden – březen – příprava registrace
- propagace
duben – podání registrace
květen - zahájení provozu
- říjen-prosinec - podání žádosti o dotace
Městský úřad Znojmo
Znovoz, sociální družstvo, Kotkova 667/14, Znojmo 669 02
Sponzoři
Denní kapacita 10 – 15 klientů
Lidské: zaměstnanci realizátora, dobrovolníci
Prostorové: prostory Znovozu, Kotkova 667/14
platy, propagace, drobný materiál, energie, doprava
2009 – 1 100 000,- Kč
2011 – 1 200 000,- Kč
2009
MěÚ Znojmo
345.000,Krajský úřad JMK
200.000,MPSV
100.000,Fond EU 85%
0
Sponzoři, nadace
200.000,Znovoz, sociální družstvo, výrobní
100.000,úsek
Znovoz, sociální družstvo, sociální
55.000,úsek, prodej výrobků z volnočas.aktivit
Celkem
1.000.000,-

2010
345.000,200.000,100.000,100.000,200.000,-

2011
345.000,200.000,100.000,200.000,200.000,-

100.000,-

100.000,-

55.000,-

55.000,-

1.100.000,- 1.200.000,-

Dané částky jsou pouze orientační předpokládané při sestavování rozpočtu na
danou službu.

Kritéria
hodnocení

Vytvořený harmonogram
Získaná registrace služby
Zahájení provozu
Počet klientů
Získané finanční prostředky
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Rizika
realizace
opatření

Vytvoření špatného harmonogramu
Nezískání registrace nové služby
Nedostatečné využití služby
Nezískání finančních prostředků z předpokládaných zdrojů.

Opatření

Zajištění rehabilitace pro osoby handicapované

Cílem je zajistit pro zdravotně postižené místo, kde by se rehabilitovali po fyzické
stránce.
6. zlepšení zdravotního stavu
7. začleňování do společnosti
Dopad na
8. zvládání úkonů soběstačnosti
cílovou skupinu
9. umožnit cílové skupině život v co nejpřirozenějším prostředí
10. předcházení umísťování osob do ústavů
Popis opatření
a zdůvodnění

Aktivity

Dětské centrum Znojmo - poskytne rehabilitace pro děti do 18 let.
Zajištění místa poskytování rehabilitace pro dospělé zdravotně postižené občany
(vířivé vany, masáže pro OZP apod.)
Zajištění poskytovatele rehabilitace

Časový
harmonogram

2008 - zmapování a určení potenciálního místa
2008/2009 - zajištění poskytovatele rehabilitace
2009 - poskytování rehabilitací

Realizátoři a
partneři

Městský úřad Znojmo
Dětské centrum Znojmo, p.o.
Nemocnice Znojmo

Předpokládaný
počet klientů
Zdroje lidské/
materiální/
prostorové

5-10
Lidské: zaměstnanci poskytovatele rehabilitace
Prostorové: prostory poskytovatele rehabilitace
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Pracovní skupina osoby s mentálním postižením
Priorita

Zajištění návaznosti sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením
a kombinovanými vadami ve znojemském regionu.

Zdůvodnění
priority

Ve znojemském regionu jsou osobám s mentálním postižením a kombinovanými
vadami k dispozici pouze některé sociální služby (denní stacionář, sociální
rehabilitace, osobní asistence, chráněné dílny, domov pro osoby se zdravotním
postižením), ale chybí další služby, které by významně pomohly těmto osobám
k integraci do přirozeného prostředí. Jedná se zejména o chráněné bydlení,
volnočasové aktivity a terapeutické dílny.

Opatření

Zřízení chráněného bydlení pro osoby
a kombinovanými vadami v obci ŠANOV

s mentálním

postižením

Vzniknou 2 domky se zvýšeným podlažím a se společným příslušenstvím / tzv.
hospodářská budova/ , které zajistí 9 osobám s mentálním postižením jejich
základní životní potřeby (bydlení, strava, osobní hygiena).
První domek bude pro 5 osob – tzv. skupinové bydlení – tj. společná kuchyně a
Popis
společné hygienické zařízení, druhý domek bude pro 4 klienty se samostatným
opatření a
bydlením – samostatné bytové jednotky s kuchyňským koutem včetně sociálního
zdůvodnění
zařízení
Oba domky se budou stavět současně.
Pracovníci v chráněném bydlení budou těmto lidem nápomocni při osobní hygieně,
péči o domácnost apod. a budou je podporovat v samostatném životě.
Chráněné bydlení umožní 9 klientům s mentálním postižením /původně obyvatelům
Dopad na
cílovou
Domova pro osoby se zdravotním postižením Břežany/ začlenit se do běžného
skupinu
života v přirozeném sociálním prostředí.
1.1.1. Zajištění vhodného pozemku pro výstavbu chráněného bydlení (rozloha cca
1000 m2, umístění v obci Šanov)
1.1.2. Zajištění financování
1.1.3. Výstavba budovy chráněného bydlení (příprava projektu, výběrové řízení na
stavební firmu, stavba)
Aktivity
1.1.4. Zpracování metodik a standardů služby CHB Šanov
1.1.5. Vybavení jednotlivých pokojů a společných prostor
1.1.6. Zajištění kvalifikovaného personálu, proškolení, zácvik zaměstnanci přejdou
ze stávajícího zařízení + 1 nový
1.1.7. Zahájení provozu chráněného bydlení
1.1.1. 10-12/2007
1.1.2. únor 2008
1.1.3. říjen 2008 – prosinec 2009
Časový
1.1.4. květen 2009 – říjen 2009
harmonogram
1.1.5. říjen 2009 – prosinec 2009
1.1.6. říjen 2009 - prosinec 2009
1.1.7. leden 2010
1.1.1 Obecní úřad Šanov
1.1.2 EU, KUJMK, Zámek Břežany, příspěvková organizace
1.1.3 Projektant, Zámek Břežany, stavební firma
Realizátoři a
1.1.4 Zámek Břežany
partneři
1.1.5 Zámek Břežany, klienti
1.1.6 Zámek Břežany
1.1.7 Zámek Břežany
Předpokládaný
9
počet klientů
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Předpokláda
né finanční
náklady
Předpokláda
né zdroje
financování

Výstavba budovy = 7,500.000,- Kč
Provoz chráněného bydlení = 1,600.000,- Kč / 1 rok

Kritéria
hodnocení

Počet ubytovaných uživatelů
Zpětná vazba od uživatelů

Rizika
realizace
opatření

Nedostatek finančních prostředků
Vazba na trh práce – navazující zaměstnávání klientů s postižením

Výstavba – EU, Krajský úřad JMK, Zámek Břežany
Provoz – MPSV, Krajský úřad JMK, klienti
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Pracovní skupina osoby handicapované
Priorita

Zvyšování kvalitní úrovně života seniorů a osob se zdravotním postižením

Zdůvodnění
priority

Cílem projektu je pomáhat seniorům a osobám se zdravotním postižením zůstávat
součástí společnosti, zejména po ukončení aktivní pracovní činnosti, vlivem zdravotního
postižení a hrozbě sociálního vyloučení. Pomáhat cílové skupině v pokračování
plnohodnotného (kulturní, pracovní, volnočasový) života.

Opatření

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Popis
opatření a
zdůvodnění

1) Pracovní rehabilitací procvičovat motoriku, zvyšovat sebevědomí, podporovat
navrácení do pracovního procesu
2) Aktivně využívat volný čas – procházky, cvičení, plavání – pomáhat
zvyšovat fyzickou i psychickou kondici.
3) Návštěvy kulturních akcí – divadlo, přehlídky, poznávací zájezdy
Tato opatření postupně prosazovat i v obcích regionu.

Dopad na
cílovou
skupinu

Pomoc seniorům a občanům s handicapem zůstávat v aktivní společnosti a pomoci i těm,
kterým už vyloučení ze společnosti hrozí.

AKTIVITY

Časový
harmonogram

Realizátoři a
partneři
Předpokládaný
počet klientů
Zdroje lidské/
materiální /
prostorové
Předpokládané
finanční
náklady

Předpokláda
né zdroje
financování
Kritéria
hodnocení
Rizika
realizace
opatření

1. zjišťovat potřeby uživatelů
2. vytváření podmínek dle potřeb klientů
3. vytvoření propagačních materiálů a jejich distribuce
4. vlastní realizace projektu
Průběžně
- zajišťovat ve svých a najatých prostorách plavání, cvičení, ruční práce, semináře na
odborná témata, kurzy na PC, poskytovat pomoc při vyhledávání informací na internetu
pro seniory, zdravotně postižené i nevidomé.
- zajišťovat dostatečnou propagaci
- realizace projektu 2008 – 2013
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Osoby tělesně postižené včetně vozíčkářů, senioři, nevidomí
STP: 500-600 klientů
TyfloCentrum Brno,o.p.s. : 60 klientů
Pracovníci poskytujících organizací, dobrovolníci.
Prostory, které užívá Svaz , Centrum a TyfloCentrum.
Pronájem bazénu, místností k výstavkám, ubytovacích kapacit atd.
Předpokládané náklady jsou navrhované částky, které jsou požadovány v rámci
dotačních řízení.
Náklady na rok 2009, které byly požadovány při předkládání dotací.
713 218,- Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace
346 000,- TyfloCentrum Brno, o.p.s.
cena dle kalkulací a harmonogramu prací
STP:
Město Znojmo=100 000,- MPSV=154 780,- JmK=78 500,- Spoluúčast klientů=370 000,jiné zdroje=10.000,TyfloCentrum Brno, o.p.s.:
Město Znojmo=50 000,- MPSV=190 000,- JmK=85 000,- jiné zdroje=10.000,Počet zúčastněných osob
Hodnocení poskytované služby klienty
1. nefunkčnost realizátorů
2. nedostatečné finanční prostředky - neuspění v žádostech o finanční dotace
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Pracovní skupina minority
Priorita

Podpora integračních aktivit cílové skupiny etnické menšiny

Zdůvodnění
priority

Pod touto cílovou skupinou se skrývá oblast práce s Romskou komunitou. Cílem této
priority je podpora začlenění Romů do společnosti.

Opatření

Podpora služeb pro etnické menšiny - terénní pracovník
Z jednání pracovní skupiny vzešla potřeba řešení v oblasti volného času mládeže,
vzdělávání, zaměstnanosti a vzájemné komunikace. Tuto oblast zabezpečuje od roku
2008 romský terénní pracovník, který je zaměstnán u MěÚ Znojmo. Cílem je udržení a
rozvoj pracovního místa terénního pracovníka při MěÚ Znojmo.

Popis
opatření
Dopad na
cílovou
skupinu

Časový
harmonogra
m

Realizátoři a
partneři
Předpokláda
ný počet
klientů
Předpokláda
né finanční
náklady
Předpokláda
né zdroje
financování

Kritéria
hodnocení

Rizika
realizace
opatření

Prostřednictvím terénního pracovníka, je zabezpečena pomoc a informovanost romských
rodin v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a volného času.
Rok 2009
- udržení pracovního místa romského terénního pracovníka při MěÚ Znojmo
- zajištění financí na pracovní místo terénního pracovníka
- zajištění pracovní činnosti terénního pracovníka vycházející z Koncepce integrace
rozvoje romských komunit ve městě Znojmě
- řešení využití volného času mládeže ve věku 7-14 let
- navázání spolupráce s Domem dětí a mládeže ve Znojmě
- získání prostor pro volnočasové aktivity
- motivace dětí a mládeže k využití volného času
- podpora spolupráce se Společenstvím Romů na Moravě se sídlem v Brně a s Oblastní
charitou Znojmo - rodinný sociální asistent a nízkoprahové centrum pro děti a mládež
- spolupráce s komisí prevence kriminality
- účast na setkávání pracovní skupiny minority - poskytovat zpětnou vazbu od cílové
skupiny
Městský úřad Znojmo
- komise pro prevenci kriminality
- komunitní plánování sociálních služeb
Oblastní charita Znojmo
Společenství Romů na Moravě
- na území města Znojma žije přibližně 57 romských rodin
- předpokládá se podpora přibližně 20 rodin
Náklady na terénního pracovníka - pracovní úvazek 0,5
100.000,- Rada vlády pro záležitosti romských komunit
40.000,- Městský úřad Znojmo
Rada vlády pro záležitosti romských komunit
Městský úřad Znojmo
- výkaz práce činnosti romského TP - počet poskytnutých intervencí, poradenství,
doprovodů k jednání, zprostředkování, jednání s klientem a rodinou, počet společných
akcí celé komunity
- terénní deník TP
- kontaktní kniha TP
- záznamy postupu práce v rodinách
- zajištění prostor pro volnočasové aktivity
- počet dětí navštěvujících volnočasové aktivity
- množství získaných prostředků
- nezískání dotace na pracovní místo romského terénního pracovníka
- nezájem dětí a mládeže o připravené volnočasové aktivity
- nezájem cílové skupiny o pomoc terénního pracovníka
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Pracovní skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priorita

Zdůvodnění priority

Opatření

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY

Časový harmonogram

Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů
Zdroje lidské /
materiální / prostorové
Předpokládané
finanční náklady

Předpokládané zdroje
financování

Podpora rozvoje sociálních služeb pro uživatele drog
V celém regionu Jihomoravského kraje jsou v současné době dvě terapeutické
komunity s celkovou kapacitou cca 40 osob. Tato kapacita je však dlouhodobě
nedostačující. V regionu Znojmo je pro osoby závislé na návykových látkách
nabízena pouze jediná služba sociální péče, kterou je dle zákona č. 108/2006
Sb. §59- kontaktní centrum. Cílem je naplnit zjištěné potřeby osob ohrožených
závislostí na návykových látkách.
Podpora registrace terapeutické komunity v Lechovicích
Opatření bude realizováno v obci Lechovice, prostřednictvím obecně
prospěšné neziskové společnosti - Škola života u sv.Metoděje o.p.s. Tato
společnost zabezpečuje resocializaci drogově závislých osob, osvětovou
činnost v oblasti drogové problematiky, zabezpečuje lékařskou i terapeutickou
péči.
Cílem opatření je zajistit registraci tohoto zařízení jako sociální služby terapeutické komunity dle §68 zákona č.108/2006 Sb. Zařízení spolupracuje s
kontaktními centry, azylovými domy apod. Pomocí registrace sociální služby
bude obecně prospěšná společnost začleněna do sítě poskytovatelů sociálních
služeb.
Osoby závislé na drogách a alkoholu budou mít větší možnosti při řešení
svých zdravotně sociálních problémů a při své snaze opětovně žít bez
závislosti na drogách, ale i na systému.
Cílové skupině je poskytnuto ubytování, strava, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv.
- navázání spolupráce se Školou života u sv.Metoděje o.p.s.
- komunikace a pomoc v otázkách registrace soc. služeb a certifikacích
RVKPP
rok 2009
- jednání Kontaktního centra se Školou života u sv.Metoděje o.p.s.
- příprava podkladů pro registraci - terapeutické komunity
- registrace služby
- realizace služby
- vypracování žádosti o finanční dotaci na službu na rok 2010
Škola života u Sv.Metoděje o.p.s. - Lechovice
Sdružení Podané ruce - Kontaktní centrum Netopeer Znojmo
Kapacita komunit je zhruba 20 klientů
Škola života u sv. Metoděje o.p.s. - komunita je již v provozu, zdroje jsou
zajištěny.
Předpokládané finanční náklady na projekt na rok 2010 jsou:
1. Provozní náklady 984 500Kč (zajištění veškerého provozu)
2. Osobní náklady 2 097 900Kč (náklady na 6 zaměstnanců)
Celkem
3 082 400Kč
Příspěvek klienta zařízení je 5 tisíc korun za měsíc.
Níže uvedené částky jsou pouze orientační, které budou uvažovány(v případě
získání registrace) při předkládání žádostí o dotace na rok 2010.
Předpokládané náklady na rok 2010:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky =1.000 000,MPSV=1.054 400,- JMK = 628.000,- Město Znojmo = 400.000,Příspěvky uživatelů-dle aktuálního počtu klientů
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Kritéria hodnocení
Rizika realizace
opatření

Registrace služby
Počet klientů terapeutické komunity
Množství zajištěných finančních zdrojů na rok 2010
Nezískání registrace sociální služby
Nezískání finančních prostředků na zajištění služby

10

