
 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 

název akce: Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“ - zápis 

datum: 7.2.2011 

místo: Dětské Centrum Znojmo, ul. Mládeže 10 Znojmo 

Program:  

1. Přivítání , prezence, zahájení     

2. Monitoring Komunitního plánu SS Znojemska za období 2007 - 2010 

3. Návrh priorit na rok 2011 

4. Prohlídka rehabilitačního oddělení DC 

5. Různé 

 

1.Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo  zahájení, přivítání a vzájemné představení účastníků 

2.Monitoring 

Provedli jsme monitoring Komunitního plánu:  

Odstraňování architektonických bariér 

Členové STP , Tyflocentra a Vozíčkářů sami kontaktují odbor rozvoje a nabídnou své zkušenosti a 

pomoc 

Vybudování chráněného bydlení  pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými 

vadami ve Znojmě 

Probíhají aktivity. 

OCHZ byl převeden pozemek od města na toto bydlení na dobu dvou let, kdy musí být vyřízeno 

stavební povolení, hotový projekt.  JmK se zabývá získáním investice z fondů  EU na tento  účel. 

Podpora života osob zrakově postižených v přirozeném prostředí 

Rozšíření prostorové kapacity Tyflocentra Brno, o.p.s. regionální pracoviště Znojmo 

Proběhla rekonstrukce prostor na Masarykově náměstí, bude provedeno smluvní ošetření pronájmu 

a rozšířeny služby o další aktivity ( počítačové kury, kursy vaření apod. ) 

Zřízení chráněného bydlení v obci Šanov pro uživatele Domova pro lidi se zdravotním 

postižením Břežany 

Splněno 

Zvyšování kvalitní úrovně života seniorů a osob se zdravotním postižením 

Sociálně aktivizační služby 

Splněno 
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3.  Návrh priorit na rok 2011 

 Udržení stávající kapacity sociálních služeb, zajištění financování těchto služeb 

 Vybudování chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými 

vadami ve Znojmě 

 Tyflocentrum – rozšíření kapacity a nabídky poskytovaných služeb 

 Ranná péče  - Oblastní charita Třebíč – navýšení kapacity služeb 

Úkoly:  Svobodová, Vítková, Kovářová pošlou do pá 11.2. zpracování patřičných priorit 

 

4. Prohlídka rehabilitačního oddělení DC 

 

5.Diskuse 

Tip na využívání bazénu s mořskou solí v ZŠ v Příměticích 

Probíhají práce na webovém portálu KP. 

V dubnu proběhne konference – zhodnocení plánu KPSS. 

Tip na pozvání paní Šikýřové, radní města na naši další schůzku 

 

Úkoly - shrnutí:  

Členové zašlou všechny úkoly vedoucí Janě Svobodové na mail : janasvobodova.111@seznam.cz  

do určených termínů, ta následně  přepošle přehled koordinátorce Lucii Rockové 

- uvedené úkoly shrnují výsledek jednání pracovní skupiny 

 

           - Úkol 1/11:  zpracovat priority na rok 2011 

              T: do 11.2.2011 

 O: Svobodová,  Vítková, Kovářová 

 

- Úkol 2/11: dodat mapy ke zpracování architektonických bariér 

 T: do 16.2.2011 

 O: členové pracovní skupiny 

 

 -Úkol 3/11: zaslat návrhy k výzkumu zadavatelů Znojemska 

 T:  do 16.2.2011 

 O: členové pracovní skupiny 

 

Další schůzka 4.4.2011 u Vozíčkářů Znojemska 

  

 

Ve Znojmě dne  14.2.2011          Jana Svobodová 

                     vedoucí pracovní skupiny 
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