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název projektu: Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00045 

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

datum: 24.2.2014, 14.00 hod.  

místo: Sociální rehabilitace Znojmo -  Ateliér Samuel, Křižovnická 26, Znojmo-Hradiště 

Program:  

Program:  

1.  Vyhodnocení platného SPRSS Znojemska 2012-2014 

2. SPSS Znojemska na období 2015-2019 – definování priorit 

3. Potřebnost stávajících sociálních služeb      

4. Informace z organizační skupiny 

5. Informační materiály – připomínky 

6. Různé 
 

 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků, vzájemné představení se 

 

2 . Vyhodnocení SPRSS Znojemska 2012-2014 

Priorita Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 

Liga vozíčkářů – navýšení okamžité kapacity služby – splněno, na příští období plánováno další 
navýšení služby z důvodu převyšující poptávky. 

Sociální rehabilitace Znojmo OCHZ – rozšíření služby o terénní formu – splněno 

Osobní asistence OCH Znojmo – navýšení kapacity a rozšíření služby – nedošlo, poptávka byla 
uspokojena stávajícími pracovníky 

Zřízení denního stacionáře Břežany – splněno 

 

Priorita Vytvo ření systému spolupráce poskytovatelů rané péče  

 Probíhá spolupráce mezi poskytovateli rané péče – splněno. Pozitivní ohlas OSPODU. 

 

Priorita Zajišt ění návaznosti soc. služeb pro osoby s mentálním postižením 

Sociální rehabilitace Znojmo, OCHZ – alternativní řešení, poskytování terénní služby 
v domácnostech osamostatněného uživatele, navázána spolupráce s městem – pronájem městských 
bytů OZP se sníženým nájemným. Změna opatření. Splněno 
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3. SPSS Znojemska na období 2015-2019 – definování priorit 

 
Členům skupiny byla rozdána před chystaná SWOT analýza, která vznikla na základě zaslaných 
podnětů od členů. Nad všemi čtyřmi částmi SWOT analýzy bylo diskutováno, byla doplněna a 
specifikována. Finální SWOT analýza viz příloha zápisu. 
  
Na základě SWOT analýzy, statistických údajů, znalostí problematiky sociálních služeb a 
diskuse členů byly definovány priority do SPRSS Znojemska pro období 2015 - 2019: 

 
Priorita          Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením  
Opatření   Podpora a rozvoj sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením  
  především v pracovní oblasti 
Opatření Udržení a rozšíření místa poskytování služby sociální rehabilitace pro osoby se  
  zdravotním postižením, s mentálním postižením a kombinovanými vadami   

- ambulantní, terénní forma, rozšíření o cílovou skupinu osoby s duševním 
postižením 

Opatření   Podpora vzniku sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením 
Opatření Zajištění individuální dopravy pro osoby se zdravotním postižením 
 
 
Priorita          Podpora a další rozvoj terénních služeb 
Opatření   Podpora a rozvoj služeb rané péče pro děti s mentálním, tělesným, kombinovaným, 
  zrakovým, sluchovým postižením a autismem včetně jejich propagace 
Opatření   Rozšíření služeb pro osoby zrakově postižené o terénní formu 
 
 
Priorita          Zajištění dostupnosti pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením 
Opatření   Rozšíření a podpora vzniku kapacit chráněného bydlení pro osoby se středně  
  těžkým a těžkým mentálním postižením Znojmo, Zámek Břežany 
 
 

4. Potřebnost stávajících služeb, vize, náměty 

Během plodné diskuse vyplynuly náměty vhodné spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb 
v oblasti bydlení, zaměstnávání osob s mentálním postižením. Ke každému uživateli se dostane 
podpora v těchto oblastech, kterou právě uživatel potřebuje. Příklad uživatel Sociální rehabilitace 
Znojmo, připravený na chráněné bydlení může využít nabídky chráněného bydlení v Břežanech, 
uživatel chráněného bydlení v Břežanech může využít nabídky terénní služby Sociální rehabilitace 
Znojmo v městském bytě se sníženým nájemným a udělat další krok ke svému osamostatnění. Oba 
dva uživatelé mohou využít nabídky Ligy vozíčkářů k vyhledávání konkrétního pracovního 
uplatnění.  

Spolupráce poskytovatelů rané péče se společně zaměří na provázanost služeb v oblasti sociální, 
medicínské, školské. 

Bez stávajících služeb by se jejich uživatelé ocitli v naprosté sociální izolovanosti a s nimi i celé 
jejich rodiny. 

Další možnosti podpory a rozvoje sociálních služeb – oslovit firmy – podnikatelská image 
ziskových firem, spolupráce v oblasti zaměstnávání OZP, společné projekty, kdy firma dotuje 
pracující OZP. 
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Nízkonákladové taxi – oslovit taxi služby, která by měla zájem poskytnout zvýhodněné částky  pro 
seniory, OZP – podnikatelská image 

 
Úkol 1/2014 : zpracovat priority 
T: do 5.3.2014 
O :  organizace, kterých se týkají, zaslán formulář 
 
Úkol 2/2014 : popis cílové skupiny, zaslat připomínky, úpravy 
T: do 5.3.2014 
O :  všichni členové prac. skupiny 
 
stávající verze 
1. POPIS PRACOVNÍ SKUPINY 
Skupina sdružuje osoby se zdravotním postižením (s tělesným, mentálním, zrakovým nebo 
sluchovým postižením, s kombinovanými vadami, nebo s chronickým duševním onemocněním) bez 
věkového omezení, členy jejich rodin, pracovníky různých organizací pomáhajících lidem s 
postižením a všechny, kterým není osud těchto lidí lhostejný. 
Skupina je otevřená všem výše zmíněným osobám, které se chtějí zapojit do Komunitního 
plánování. Práce ve skupině je zaměřena na potřeby cílové skupiny osob se zdravotním postižením. 
Především se věnuje těm aktivitám, které zabraňují sociálnímu vyloučení. Hlavní činností je se 
soustředit na stávající sociální služby, zjišťování jejich potřebnosti, popřípadě poukázání vhodnosti 
přeměny na jinou požadovanou službu. Důraz je kladen na zajištění služeb, jejich financování a 
rozvoj. Neustále se věnuje prioritám, které se doposud nepodařilo zrealizovat a jejichž potřebnost se 
ukazuje stále velmi aktuální. 
Vhodným systémem práce se jeví společné setkávání členů v různých zařízeních sociálních služeb. 
Na schůzkách jsou rozděleny úkoly, probíhají diskuse a členové jsou informování o aktuálním dění 
procesu Komunitního plánování. Členové týmu spolupracují také formou e-mailové komunikace, 
která urychluje a zefektivňuje plnění úkolů. 
Členové skupiny mohou využívat nabídku vzdělávání v oblasti Komunitního plánování či možnost 
supervize. 
  
 
 
 
 

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 

Další schůzka bude upřesněna. 

 

Ve Znojmě dne 28.2.2014         Jana Svobodová, vedoucí pracovní skupiny 


