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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Osoby se zdravotním postižením“ 

 

Datum a hodina:  středa 29.11. 2018, od 14.00 hod. 

Místo:  Denní stacionář sv. Damiána, Mašovická 10, Znojmo - Hradiště 

 

Program jednání:  
1) Přivítání 

2) Informace z JMK 

3) Akční plán 2019 

4) Monitorovací zpráva 2018 

5) Různé 

6) Závěr 

 

1) Přivítání 

- Přivítání všech přítomných a zahájení setkání. 

 

2) Informace JMK 

Reforma psychiatrické péče 

 Hlavním záměrem reformy je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním 

do jejich přirozeného prostředí. 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo další Výzvu k předkládání žádostí o dotaci 

v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se mohli do 12. 

listopadu 2018 hlásit poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb, 

kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví v trvání 18 měsíců.  

 Z předcházejícího programu vzešla podpora pro prvních pět Center duševního zdraví, která již 

od léta roku 2018 fungují v Přerově, Havlíčkově Brodě, Brně, Praze 9 – Proseku a v Praze-

Strašnicích. Současná výzva má připraveny finanční prostředky pro dalších 16 CDZ, které by 

měly síť center v ČR žádoucím způsobem doplnit. (Zdroj: Reforma péče o duševní 

zdraví_web) 

 V roce 2019 bude vypsána další Výzva na 19 center duševního zdraví. Indikátorem projektu 

Deinstitucionalizace je vznik 30 CDZ do roku 2022. 

 Cílem Reformy je do roku 2022 až 15% lůžek v psychiatrických léčebnách snížit, a tak asi 

700 pacientů dostat do terénu. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/prvnich-pet-center-dusevniho-zdravi-se-otevrelo-pacientum_16025_3801_1.html
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 V roce 2019 se již plánuje propouštění některých pacientů z psychiatrické nemocnice Brno a 

Kroměříž. Ovšem za předpokladu, že pacienti budou mít zajištěno bydlení (příbuzní, služby) 

a návazné komunitní služby. 

 Na okresní úrovni probíhají setkání pracovních týmů. 

 V okrese Znojmo problém s dostupností ambulantních psychiatrů, Nemocnice Znojmo má 

psychiatrické oddělení, stávající kapacita je však všeobecně nedostatečná 

 Organizace Práh jižní Morava připravuje projekt v souvislosti s reformou psychiatrické péče 

ve Znojmě 

 Další problematická oblast, která vyvstává v rámci reformy je oblast pedopsychiatrie. Zcela 

chybí služby následné péče pedopsychiatrie. 

 Je potřeba podpořit rozvoj sociálních rehabilitací. SPRSS podporuje rozvoj SR pro duševně 

nemocné. 

 

Strategie rozvoje služeb pro rok 2020 z pohledu OSV 

 Současná představa OSV JMK o strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2020 je 

následující: 

 Celokrajské priority 

o Chráněné bydlení rozšíření stávajících CHB dle MTS, pro OZP 

o Domovy se zvláštním režimem vznik nové, rozšíření stávající (osoby s duševním 

onemocněním, nízkopříjmoví senioři bez přístřeší/se závislostí na návykových látkách 

 Podpora rozvoje služeb: 

o Raná péče (1 – 2 úvazky dle potřebnosti) – vyplynulo ze setkání alužeb rané péče 

v rámci představení regionálních karet sociálních služeb. V Základní síti sociálních 

služeb je zařazeno 5 RP (v JMK celkem 7). RP zařazené v Síti působí v celém JMK, 

vzájemně spolupracují a zprostředkovávají si klienty, jelikož každá RP je zaměřena na 

specifickou cílovou skupinu. Služby za současného stavu pracovníků dochází ke 

klientům v různém rozmezí, a to od 1x za 14 dní, až po 1x za několik měsíců. JMK by 

tak chtěl podpořit RP navýšením úvazku na základě doložené potřebnosti (okresní 

týmy, rozvojové záměry). 

o Sociální rehabilitace (ve spojitosti s Centrem duševního zdraví). V Dočasné síti je nyní 

zařazeno 6,4 úv. v PP sociální rehabilitace působící v novém centru duševního zdraví 

v Brně. Projekt CDZ trvá od 1. 7.2018 - 31.12.2019.  

 Podpora osobní asistence – osobní asistence mohla v roce 2019 využít možnosti navýšení o 1 

úvazek v PP. Dle výstupů okresních týmů a rozvojových záměrů ORP bude vyhodnocena 

potřebnost dalšího navýšení. 

 

Strategie rozvoje služeb pro rok 2020 z pohledu okresního týmu 

- na setkání skupin KPSS byla několikrát řešena problematika potřebnosti charitní poradny  

- tento problém jsme řešili i na setkání okresního týmu – bylo nám sděleno, že ve strategickém 

plánu rozvoje soc. služeb JMK není plánován rozvoj poraden 
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- argumentovali jsme, že tu máme jen jednu poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy (CSS 

Znojmo) a službu Tereza krizová pomoc – obě služby se však věnují specifické cílové 

skupině, je nutné pokrýt potřeby všech osob v sociálně nepříznivé situaci 

 - JMK provede v rámci analýzy potřebnosti soc. služeb důkladnější analýzu potřebnosti 

poradny v ORP Znojmo (v některých ORP je více poraden, které mají nízkou výkonost, proto 

nechtějí dovolit vstup další poradny) 

  - navrhují možnost udělat detašované pracoviště nějaké brněnské poradny  

Harmonogram tvorby Sítě pro rok 2020 

 Budou se vytvořit Pravidla pro vstup do Základní sítě sociálních služeb pro rok 2020, dále 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2020, jehož součástí je Základní síť 

sociálních služeb pro rok 2020. 

 Pro rok 2020 plánuje OSV do Pravidel pro vstup do Sítě 2020 zařadit podmínku rozvoje. 

V případě, že stávající služba využije možnosti navýšení úvazku, ORP svým podpisem 

deklaruje její potřebnost a přiřazením pod písmeno A i její spolufinancování v plné výši. Tuto 

podmínku vnímáme jako jistotu pro služby, které potřebují rozvoj, že na rozvoj dostanou 

potřebné finance. 

 Na JMK se musí zaslat rozvojové priority na rok 2020. V příloze zápisu bude formulář. 

Vyplněný zašlete koordinátorce do 10. 12. 2018. 

 30. 1. – 1. 2. 2019 – plánované představení Pravidel poskytovatelům sociálních služeb 

 4. 2. – 15. 2. 2018 plánovaný termín pro poskytovatele zaslat Žádost o vstup do Základní sítě 

sociálních služeb pro rok 2020.  

 

Regionální karty 

 3. 12. – proběhne setkání s poskytovateli sociálních služeb 

 11. 12. se sociálními pracovníky služeb 

 SaS pro rodiny 

 NZDM 

 Domy na půl cesty 

 12. 12. se sociálními pracovníky 

 Tlumočnické služby 

 Předčitatelské služby 

 SaS pro seniory a OZP 

 V souvislosti s tvorbou Základní sítě pro rok 2020 bude již v Pravidlech dán požadavek pro 

pečovatelské služby na rozšíření cílové a věkové skupiny. V současné době mají všechny 

pečovatelské služby vydáno pověření na rok 2019 s již splněným požadavkem. 

 Věkově bez omezení 

 Cílové skupiny: OZP, rodiny s dětmi, senioři 
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Analýza rozvoje sociálních služeb JMK 

 Proběhl výzkum veřejnosti obcí s rozšířenou působností - ukázka dotazníku. Na řadě 

jsou poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Zjišťovacími prostředky bude focus 

group.  

 Setkání skupiny zabývající se problematikou OZP proběhne 18.12.2018 od 10:00 hod, 

v zasedací místnosti MěÚ Znojmo, nám. Armády 8. 

 

 

3) Akční plán 2019 

 

Hlavním cílem všech organizací je udržet kapacitu a kvalitu stávajících služeb. 

 

Opatření 1.1 Udržení a rozšíření místa poskytování služby sociální rehabilitace pro osoby se 

zdravotním postižením, s mentálním postižením a kombinovanými vadami a rozšíření cílové 

skupiny o osoby s duševním postižením. 

A to část rozšíření služby SR pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami do města 

a navýšení kapacity na 20/25 denní/roční.  

 

Opatření 1.1.1 Rozšíření služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu dětí a dospělých 

s autismem. 

Poskytovatel Paspoint, z.ú. Brno bude během roku 2019 poskytovat službu sociální rehabilitace 

alespoň 1x za 14 dní. Potřeba navýšení pracovních úvazků k častějšímu a efektivnějšímu poskytování 

služby. 

 

Opatření 1.2 podpora a rozvoj sociální rehabilitace se zdravotním postižením především 

v pracovní oblasti 

 Úzká spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s Úřadem práce ohledně pracovní rehabilitace.  

  (Liga vozíčkářů, Sociální rehabilitace). 

 

Opatření 1.3 Podpora vzniku sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením 

 Průběžné mapování poptávky a rozšíření cílové skupiny o osoby s autismem. 

 

Opatření 1.5. Navýšení pracovních úvazků v zařízení Denního stacionáře sv. Damiána. 

Z důvodu zvyšující se náročnosti péče o nově příchozí uživatele vlivem vyššího stupně zdravotního 

postižení, a také o stávající uživatele, kteří navýšili docházku a navíc zvyšujícím se věkem paralelně 

využívají větší míru podpory, se kapacita pracovních úvazků v přímé péči stává nedostatečnou. 

Potvrzená potřeba navýšení pracovních úvazků. 

 

Opatření 2.1 Podpora a rozvoj služeb rané péče pro děti s mentálním, tělesným, 

kombinovaným, zrakovým, sluchovým postižením a autismem včetně jejich propagace 

 Probíhá spolupráce mezi organizacemi SPRP Brno, Tamtam Olomouc, Dorea.  Navíc mimo síť 

poskytuje službu i Paspoint Brno. 

 

Opatření 2.2 Rozšíření služby pro osoby zrakově postižené o terénní formu. 

 Plněno Tyflocentrem  a Tyfloservisem.  

 



Město Znojmo 

odbor sociální, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska 

Obroková 1/12, 669 22  Znojmo 

 

           

Opatření 2.3 Podpora a rozvoj služby Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením 

Navýšení o 1 úvazek přímé péče – z důvodu požadavku JMK (rozšíření cílových skupin). 

 

Opatření 2.4. Rozšíření o individuální aktivizaci ve středisku, z důvodu  specifických potřeb 

klientů. Tyflocentrum Znojmo. 

 

Opatření 3.1 Rozšíření a podpora vzniku kapacit chráněného bydlení pro osoby se středně 

těžkým mentálním postižením na Znojemsku. 

 

 

4) Monitorovací zpráva 2018 

 

Opatření 1.1 Udržení a rozšíření místa poskytování služby sociální rehabilitace pro osoby se 

zdravotním postižením, s mentálním postižením a kombinovanými vadami a rozšíření cílové 

skupiny o osoby s duševním postižením. 

A to část rozšíření služby SR pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami do 

města a navýšení kapacity na 20/25 denní/roční.   

Udržena kapacita Sociální rehabilitace Znojmo, 15/20. Prozatím nedošlo k rozšíření služby do 

města, potřeba je stále aktuální, její naléhavost bude v příštích letech stále zřetelnější.  

 

Opatření 1.1.1 Rozšíření služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu dětí a dospělých 

s autismem. 

Poskytovatel Paspoint  z.ú. Brno. Na základě naléhavé poptávky rodičů dětí s autismem vyvstala 

potřeba specializovaných služeb na problematiku autismu. Paspoint již nyní poskytuje službu rané 

péče ve Znojmě. Další rodiče dojíždějí za službami do Brna, jde především o nácviky komunikace a 

sociálních dovedností. Počet dětí s autismem a následně dospělých stále vzrůstá.  

Proběhlo mapování potřeb pomocí dotazníkového šetření mezi rodiči dětí s autismem, zařazení 

Paspointu do Sítě 2019, dohodnuty prostory k poskytování služby ve Speciální škole, od února 2019 

by se měla začít služba poskytovat každých 14 dní. Rizikem je nedostatečné personální zajištění 

poskytování služby ve Znojmě.  

 

Opatření 1.2 podpora a rozvoj sociální rehabilitace se zdravotním postižením především 

v pracovní oblasti 

 Úzká spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s Úřadem práce ohledně pracovní rehabilitace.  

Liga vozíčkářů spolupracuje s ÚP nejen v rámci pracovní rehabilitace, ale také v rámci EU projektu 

Život bez bariér a se Svazem tělesně postižených v rámci EU projektu Práce – součást aktivního 

života (různé aktivity na podporu zaměstnávání OZP, např. semináře, diagnostika apod.). Konzultace 

pro klienty ohledně práce poskytovala také psycholožka a koordinátor pro zaměstnávání. Spolupráce 

s firmami nadále pokračovala. 

Sociální rehabilitace Znojmo spolupracuje s ÚP v rámci projektu Pracovní rehabilitace.  

 

Opatření 1.3 Podpora vzniku sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením 

 Průběžné mapování poptávky a rozšíření cílové skupiny o osoby s autismem. 

 Průběžně plněno, probíhá mapování poptávky. Předpoklad realizace rok 2025. Cílovou skupinu 

bude potřeba rozšířit i o osoby s autismem. 
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Opatření 1.4 Zajištění individuální dopravy pro osoby se zdravotním postižením 

Dopravu zajišťují City Taxi, Osobní asistence. Taxi Senior není k dispozici, taktéž není možnost 

objednat novodobou sanitku.  

 

Opatření 1.5. Navýšení pracovních úvazků v zařízení Denního stacionáře sv. Damiána. 

Z důvodu zvyšující se náročnosti péče o nově příchozí uživatele vlivem vyššího stupně zdravotního 

postižení, a také o stávající uživatele, kteří navýšili docházku a navíc zvyšujícím se věkem paralelně 

využívají větší míru podpory, se kapacita pracovních úvazků v přímé péči stává nedostatečnou. 

Během roku 2018 dojde k mapování a popisu situace. Na základě vyhodnocení případně proběhne v 

roce 2019 navýšení pracovních úvazků, čímž se předejde snižování okamžité kapacity, která by 

uživatele a nové zájemce omezovala v potřebě službu využívat. 

 

Probíhalo mapování, které potvrdilo potřebu navýšení o jeden pracovní úvazek. 

 

Opatření 2.1 Podpora a rozvoj služeb rané péče pro děti s mentálním, tělesným, 

kombinovaným, zrakovým, sluchovým postižením a autismem včetně jejich propagace 

Plněno. Probíhá spolupráce mezi organizacemi SPRP Brno, Tamtam Olomouc, Dorea.  Navíc mimo 

síť poskytuje službu i Paspoint Brno. 

 

Opatření 2.2 Rozšíření služby pro osoby zrakově postižené o terénní formu 

Postupně plněno Tyflocentrem  a Tyfloservisem.  

Ze strany TyfloCentra postupně dochází k rozšiřování sociálně aktivizační služby o nabídku 

aktivizací v domácnosti klienta a dále došlo k rozšíření vzdělávacích aktivit v rámci této služby. 

 

Opatření 2.3 Podpora a rozvoj služby Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením 

Splněno OA Znojmo.  

 

Opatření 3.1 Rozšíření a podpora vzniku kapacit chráněného bydlení pro osoby se středně 

těžkým mentálním postižením na Znojemsku 
1. začala výstavba 4 domků pro komunitní službu DOZP. Kolaudace se předpokládá 10/2019. Začátek 
poskytování služby 3/2020.  
2. Pokud všechno dobře proběhne a vypadá to nadějně tak 6/2020 otevřeme službu chráněného bydlení 
pro 6 klientů z DOZP Břežany v obci Šanov. 3 byty po dvou klientech. 
3. na současném DOZP pokračujeme v podpoře samostatnosti klientů v nákupech a samostatném vaření 

 

 

Opatření 3.2 Rozšíření a podpora vzniku kapacit služby, podpora samostatného bydlení pro 

osoby se středně těžkým mentálním postižením. 

Zrušeno. 

 

 

5) Různé 

 

Pan Jan Matoušek představil služby Peer Mentoring, která pomáhá lidem s poraněním míchy. 

Pomáhá také jejich rodinám a přátelům, poskytuje poradenství, zkušenosti, zprostředkovává 

pomoc odborníků. Bližší info najdete na www.czepa.cz. 

http://www.czepa.cz/
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Paní Ing. Růžena Maršalíková představila projekt Pracovní rehabilitace, nyní probíhá příprava 

projektu se Sociální rehabilitací – Ateliér Samuel.  

Portál informací o pracovních možnostech našich uživatelů se ujme Liga vozíčkářů.  

 

  

6) Závěr 
 

Poděkování všem členům skupiny za aktivní přístup a spolupráci v celém roce. 

 

 

Ve Znojmě dne 3.12.2018 

 

Zapsala: Jana Svobodová, Dis.                                    

 

  Mgr. Alice Svobodová 

                                                                                                    koordinátorka KPSS 


