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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 „Osoby se zdravotním postižením“ - zápis 

datum: 19.3.2012  

místo: OCHZ, Ateliér Samuel, Křižovnická 26, Znojmo-Hradiště 

Program:  

a)Přivítání, prezence, zahájení 

b) SPRSS Znojemska 2012 – 2014 

c) Monitorovací zpráva 

d) Příprava závěrečné konference 

e) Individuální projekt Jihomoravského kraje II. 

f) Představení projektu ,,Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku“ – navazující 

projekt 

g) Den sociálních služeb, vyhodnocení, příprava  

h) Ostatní  

  

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků, představení nového člena paní Krejčové 

2. SPRSS 2012-2014 – rozdány výtisky, schválen městem, slouží jako hlavní podklad pro 

rozdělování dotací. V dalším období bude probíhat realizace opatření. Nastavení další práce -  

kdo bude sledovat realizaci priorit, opatření. 

Úkol 1/12 : náměty k nastavení další činnosti – vyhodnocování a kontrola priorit – 

nastavení zodpovědností  

T: další pracovní schůzka 

O:  členové pracovní skupiny 

 

3. Monitorovací zpráva 2011 

Předložena finální verze 4. Monitorovací zprávy.  

Proběhla připomínka k okamžité kapacitě služby u Dílny sv. Kláry. 

Zdůrazněná důležitost Akčního plánu JMK vzhledem k dotacím. 

 

4. Příprava Závěrečné konference 15.5.2012 

- plánovaný příspěvek Mgr. Blešové,  PhDr. Vaskové – MPSV, téma financování sociál. služeb 

- prezentace Azylového domu pro muže a Domova pro seniory 

 

Úkol 2/12 : náměty do programu konference 

T:  konec dubna 

O: členové pracovní skupiny 
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5. Individuální projekt  Jihomoravského kraje 

- získání finančích prostředků k realizaci druhé části projektu 

- nové 3denní  vzdělávání v kostce na míru, zaměřené na  orientaci v oblasti Komunitního 

plánování pro nové členy , pro oblast Znojemska max. 15 osob, zdarma , říjen 2012 

- vdělávání pro poskytovatele  s inspektory SS k inspekcím 

- analýza  síťování SS – zjistit nákladovost služeb, vytvořit adekvátní síť potřebných služeb v JMK 

- financování SS obcemi (povinná spoluúčast u nových služeb) 

 

Úkol 3/12 : oslovit politiky, významné osobnosti, které by pomohly prosazovat naše priority 

T : průběžně 

O : členové skupiny 

 

6.  Schválen navazující projekt ,,Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku“ 

Od června, součástí bude analýza potenciálních potřeb a analýza financování soc. služeb 

- klíčové aktivity a harmonogram projektu je součástí přílohy  

 

7. Den sociálních služeb 2012 

- bude hrazen z prostředků navazujícího projektu 

- 5.9.2012 

- besedy v rámci Týdne sociálních služeb 

 

Úkol 4/12 : témata k besedám, náměty na den sociálních služeb 

T: do konce dubna 

O :  členové skupiny 

 

8.  Nabídka nové služby rané péče (děti s poruchou autistického spektra) a sociální 

rehabilitace (  psychotiky )  Dotyk 

- www.dotyk2.cz 

- raná péče Dorea - Brno 

 

9. webový portál www.socialnislužby-znojemsko.cz 

- zvěřejňování akcí, pozvánky posílat s předstihem 

 

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 1/12 : náměty k nastavení další činnosti– vyhodnocování a kontrola priorit – nastavení 

zodpovědností  

T: další pracovní schůzka 

O:  členové pracovní skupiny 

http://www.dotyk2.cz/
http://www.socialnislužby-znojemsko.cz/
mailto:janasvobodova.111@seznam.cz
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Úkol 2/12 : náměty do programu III. konference  

T:  konec dubna 

O: členové pracovní skupiny 

 

Úkol 3/12 : oslovit politiky, významné osobnosti, které by pomohly prosazovat naše priority 

T : průběžně 

O : členové skupiny 

 

Úkol 4/12 : témata k besedám a realizaci Dne sociálních služeb 2012 

T: do konce dubna 

O :  členové skupiny 

 

 

 

Další schůzka bude upřesněna. 

  
 
 
Ve Znojmě dne  21.3.2012         Jana Svobodová 
            vedoucí pracovní skupiny 
 


