název projektu:

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska

název akce:
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místo:
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číslo:
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Program:
1.

Zahájení, přivítání, prezence

2.

Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska 2012-2014 –
projednání priorit a připomínek z organizační skupiny

3.

2. konference

4.

Veletrh sociálních služeb – zhodnocení

5.

Další vývoj činnosti pracovní skupiny „Senioři“

6.

Závěr, úkoly, shrnutí

Zápis:
1.

Sezení pracovní skupiny zahájila Marcela Holíková, vedoucí pracovní skupiny.
Všechny přítomné přivítala, seznámila s programem zasedání a vyjádřila poděkování
za práci na tvorbě SPRSS 2012 2014.

2.

Členové pracovní skupiny byli seznámeni s připomínkami, které vznesli členové
organizační skupiny. Dále byli seznámeni se zakomponovanými prioritami, které vzešli
z vykonaných průzkumů a na podnět členů pracovní skupiny. Byly představeny dvě
nové priority o kterých na minulé PS nebylo jednáno. Obě se týkají vybudování
nových domů pro seniory se speciálními potřebami. Konečné znění priorit skupiny
Senioři je následující:
1.

Podpora soběstačnosti a setrvání v přirozeném prostředí.



Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory především ve správním ORP
Znojmo rozšířením kapacity stávajících poskytovatelů.



Podpora nových subjektů zaměřených na poskytování terénních služeb.



Zajištění telefonické pomoci seniorům v náhlé krizové situaci na Znojemsku

2.

Zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory na
Znojemsku



Navýšení počtu lůžek v domově se zvláštním režimem ve Znojmě



Navýšení kapacit domova pro seniory Znojmo



Navýšení kapacity Domova pro seniory Šanov



Vybudování domu pro seniory se zvláštním režimem v Pavlicích
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Zřízení pobytového zařízení pro seniory v obci Jevišovice



Vytvoření kapacit pro nepřizpůsobivé seniory a seniory se specifickou péčí.

Z původně navržených priorit se Podpora rozvoje spolupráce s krajskými zařízeními na území
Znojemska přesunula mezi priority průřezové, neboť se týká všech cílových skupin.
Členové PS obdrželi zpracované materiály k prostudování a případnému připomínkování.
3.

Bc. Lucie Rocková, DiS. přítomné seznámila s programem 2. konference, která se bude
konat 7.11. 2011 a kde bude zahájeno veřejné připomínkovací řízení k novému SPRSS
2012-2014. Priority a charakteristika pracovní skupiny budou prezentovány
Bc. Jaroslavou Valovou, DiS.

4.

Zhodnocení Veletrhu všemi členy skupiny bylo velmi kladné. Veletrh měl i přes
nepřízeň počasí dobrou návštěvnost a veřejnost měla možnost se seznámit s širokým
spektrem sociálních služeb, které na Znojemsku působí.

5.

V současné době členové pracovní skupiny dokončili práci na prioritách SPRSS 20122014 a je třeba se zaměřit na další činnost skupiny. Bude nutné zhodnocení plnění KP za
rok 2010. Soustředíme se na plnění a hodnocení nově vytyčených priorit. Další
směřování a práci skupiny členové promyslí a své návrhy přednesou na další skupině.

6.

Závěr

Úkoly - shrnutí:
Ú/1
Zaslat p. Rockové připomínky k finální verzi priorit SPRSS 2012-2014
O: všichni členové skupiny
T: 31.10.2011
Ú/2
Tvorba prezentace pracovní skupiny Senioři a priorit 2012-2014 na konferenci.
O: Marcela Holíková, Bc. Jaroslava Valová, DiS.
T: 3.11.2011
Ú/3
Připravit návrhy pro další činnost pracovní skupiny
O: všichni členové skupiny
T: příští zasedání PS
Ve Znojmě dne

27.10.2011

Marcela Holíková
vedoucí pracovní skupiny
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