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

název akce: Pracovní skupina „Senioři“ - zápis 

datum: 24. 8. 2011 

místo: DPS Vančurova 17, 669 02 Znojmo 

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska 2012-2014 

3. Projednání výzkumných zpráv – vytipování priorit 

4. Stanovení priorit a obsahu plánu  

5. Veletrh sociálních služeb – Den sociálních služeb 2011 

6. Závěr, úkoly, shrnutí 

 

Zápis:  

1. Sezení pracovní skupiny zahájila Bc. Lucie Rocková, Dis., která všechny přítomné 

přivítala a seznámila s programem.  

2. Členové skupiny byli seznámeni s průběhem přípravy Střednědobého plánu rozvoje 

soc. služeb Znojemska 2012-2014. Pí. Rocková představila šablonu pro priority 

v novém plánu. Seznámila s jejím vyplněním.  

3. Členové skupiny již předem obdrželi a prostudovali všechny výzkumné zprávy. Na 

základě těchto zpráv byly vytipovány následující nové priority do Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb Znojemska 2012-2014. v tomto plánu zůstávají také priority 

stávající: 

1. Zajištění dostupnosti pečovatelské služby ve spádových oblastech 

Znojma, zvláště vesnické lokality (Vranovsko). 

2. Dostavba Domova pro seniory ve Znojmě. 

3. Navýšení kapacity Domova pro seniory Šanov. 

4. Podpora rozvoje komunikace s krajskými zařízeními a spolupráce 

v oblasti rozšíření registrovaných služeb o další potřebné služby.  

5. Vytvoření kapacity pro seniory vyžadují speciální péči.  

6. Navázání spolupráce s magistrátem města Brna o možnosti využití 

telefonické pomoci seniorům v náhlé krizové situaci. 

Priority budou jednotlivě zpracovány a zakomponovány do plánu.  

4. K výše zmíněným prioritám specifickým pro skupinu Seniorů bude do plánu pro 

období 2012-2114 zařazena i průřezová priorita – Dobrovolnictví, neboť se dotýká 

všech cílových skupin. 
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5. Veletrh Sociálních služeb se bude konat ve středu 12. října 2011 na Horním náměstí ve 

Znojmě.  

Úkoly - shrnutí:  

Ú/1 
Zaslat p. Rockové připomínky ke dni sociálních do 31.8.2011 
Zodpovídá: všichni členové skupiny 
Ú/2 

 Zpracování priority č. 1 - Zajištění dostupnosti pečovatelské služby ve spádových 

oblastech Znojma, zvláště vesnické lokality (Vranovsko 

Z/ Z. Kmotorková 

 Zpracování priority č. 2 - Dostavba Domova pro seniory ve Znojmě 

Z/ J. Eliášová 

 Zpracování priority č. 3 - Navýšení kapacity Domova pro seniory Šanov 

Z/ J. Dušek 

 Zpracování priority č. 4 - Podpora rozvoje komunikace s krajskými zařízeními a 

spolupráce v oblasti rozšíření registrovaných služeb o další potřebné služby 

Z/ Mgr. K. Burdík, J. Dušek 

 Zpracování priority č. 5 – vytvoření kapacity pro seniory vyžadují speciální péči 

Z/ M. Holíková, Z. Kmotorková 

 Zpracování priority č. 6 - Navázání spolupráce s magistrátem města Brna o 

možnosti využití telefonické pomoci seniorům v náhlé krizové situaci 

Z/ Bc. L. Rocková, DiS. 

Ú/3 

Vypracovat charakteristiku cílové skupiny Senioři 

Z/ J. Hudcová 

Ú/4 

Vypracovat průřezovou prioritu tykající se Dobrovolníků. 

Z/ Z. Severinová 

Všechny tyto úkoly budou zpracovány do 9. 9.2011. Následně je zašlete na adresu: 

Lucie Rockové:   css.rockova@tiscali.cz 

Marcela Holíková:  marcelaholikova@volny.cz  

 
Ve Znojmě dne 25.8.2011           Marcela Holíková 
                vedoucí pracovní skupiny 

mailto:css.rockova@tiscali.cz
mailto:marcelaholikova@volny.cz

