Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Město Znojmo

Věc:

Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních
služeb pro region Znojmo, o novou prioritu

V rámci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo proběhl v průběhu
roku 2009 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
doplněné o priority z roku 2008.
Byla zmapována práce na jednotlivých opatřeních a aktuální stav, ve kterém se nacházejí.
Při monitoringu byla v pracovní skupině „osob handicapovaných“ zjištěna nová potřeba, kterou
je nedostatečná prostorová kapacita TyfloCentra Brno, o.p.s. regionálního pracoviště Znojmo.
Po projednání v pracovní skupině a organizační skupině komunitního plánování sociálních
služeb byla zpracována nová priorita týkající se podpory života osob zrakově postižených
v přirozeném prostředí.
Zpracovaná priorita a příslušné opatření, je předložena ke schválení Radě města Znojma.

Ve Znojmě dne 10.2.2010

Lucie Rocková, DiS
koordinátorka KPSS

Pracovní skupina osoby handicapované
Priorita

Podpora života osob zrakově postižených v přirozeném prostředí

Cílem priority je podpora služeb zaměřených na zvýšení soběstačnosti osob se
zrakovým postižením. Tím jim bude umožněno setrvat v přirozeném prostředí. Osoby
Zdůvodnění
se zrakovým postižením jsou závislé na pomoci druhých osob. Ke zmírnění této
priority
závislosti jsou využívány sociální služby – sociální poradenství, asistenční služba
nevidomým, sociálně aktivizační služby zrakově postiženým.
Rozšíření prostorové kapacity TyfloCentra Brno, o.p.s. regionální pracoviště
Opatření
Znojmo
Cílem je rozšířit kapacitu TyfloCentra, nalezením větších prostor, zvýšením úvazků
nebo počtu pracovníků tak, aby moly být služby TyfloCentra využívány větším
počtem klientů. Povede tak k uspokojení přibližně 100 klientů.
Během roku 2009 došlo k nárůstu počtu klientů na 50 klientů znojemského
Popis opatření a TyfloCentra a stávající prostory se staly zcela nedostačujícími.
zdůvodnění
V rámci služeb umožňujeme klientům seznámit se podrobně s některými
kompenzačními pomůckami a vyzkoušet si je. I z tohoto důvodu je zapotřebí rozšířit
prostory ke skladování pomůcek.
K uspokojení potřeb klientů a zajištění poskytování kvalitních služeb je také důležité
navýšit počet pracovníků.
TyfloCentrum Brno, o.p.s. - regionální pracoviště Znojmo poskytuje tyto služby:
•
Sociálně- aktivizační služby zrakově postiženým
•
Sociální poradenství
•
Asistenční služby nevidomým
Možnost individuálního přístupu při projednávání osobních záležitostí s klienty. Tato
skutečnost je velmi důležitá pro naše klienty, vzhledem k tomu, že nemohou zrakem
přesně kontrolovat, kdo se právě v místnosti nachází.
Dopad na
Možnost rozšířit nabídku aktivit v rámci sociálně-aktivizační služby.
cílovou skupinu
Možnost zařazení aktivit v rámci sociálně-aktivizační služby, které vyžadují větší
nároky na prostor – např. cvičení na gymnastických míčích, břišní tance, apod.
Možnost rozšířit naši nabídku sociální rehabilitace do znojemského regionu – např.
kurzy vaření pro nevidomé (nutná kuchyňská linka, tekoucí voda), kurzy první
pomoci pro nevidomé a podobné aktivity.
Možnost nabídnout našim klientům několik aktivit současně – pro různé skupiny
klientů podle jejich zájmů a potřeb.
- zahájit jednání s představiteli města Znojma
- nalezení vhodných prostor
- rekonstrukce, úpravy
Aktivity
- přijetí 2 pracovnic (0,5 - administrativní práce, 0,5 - asistentka sociálního
pracovníka)
- zahájení poskytování služeb v nových prostorách
Červen 2010 – najít vhodné prostory
Říjen 2010 - vyjednat podmínky pronájmu, financování oprav apod.
Rok 2010 - hledání finančních prostředků na opravy a úpravy prostor
Časový
harmonogram
2010 - přijetí 2 pracovních sil celkem na 1 úvazek
Do prosince 2010 - konečná realizace nových prostor
Prosinec 2010 - zahájení poskytování služby v nových prostorách
Realizátoři a
partneři

TyfloCentrum Brno, o.p.s. - regionální pracoviště Znojmo
Město Znojmo

Předpokládaný
počet klientů

Rok 2009 - 50 klientů
Předpoklad 2010 - 100 klientů

Zdroje lidské/
materiální /
prostorové
Předpokládané
finanční
náklady

Současní pracovníci realizátora, dobrovolníci.
Materiální - současné technické vybavení TyfloCentra, o.p.s., regionální pracoviště
Znojmo

Předpokládané
zdroje
financování

Granty, sponzorské dary, projekty.
Spoluúčast města Znojma – dle poskytnutých prostor

Kritéria
hodnocení

Rizika realizace
opatření

Náklady na rok 2010 - ty, které budou potřeba k rekonstrukci nových prostor.
Bude doplněno, podle stavu získaných prostor.

Nalezení prostor
Rekonstrukce prostor
Fungující služby TyfloCentra - realizace služeb
Počet klientů využívající jednotlivé služby
Nebudou nalezeny vhodné prostory – z hlediska bezbariérovosti, polohy.
Nedomluvení vhodných podmínek s městem Znojmem - cena za nájem, služby,
opravy.
Nedostatek financí.
Nezájem představitelů města Znojma o zajištění této služby.
Nedostatek zájemců o služby.

