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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: 24.10.2011 

místo: OCHZ, Dolní Česká 1, 669 02 

Program:  

1. Přivítání, prezence, zahájení     

2. SPRSS 2012-2014 - projednání priorit a připomínek z organizační skupiny 

 Příprava střednědobého plánu soc. služeb Znojemska na období 2012 -20114  

3. Další činnost pracovních skupin 

4. Příprava konference 

5. Různé 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků. 

Vyhodnocení úkolů  z jednání pracovní skupiny ze dne 17.8.2011. 

Úkol 4/11 splněn 

Úkol 5/11 splněn 

Úkol 6/11 – Svobodová rozešle mail s popisem pracovní skupiny, ostatní členové dovyplní a zašlou 

zpět do 9.9. 

Úkol 7/11 – trvá 

Úkol 8/11 – trvá do konce srpna 2011 

Úkol 9/11 – trvá, konec roku 2011 

Úkol 10/11 – trvá, konec roku 2011 

Úkol 11/11 – trvá 

Úkol 12/11 – splněn 

Úkol 13/11 –splněn 

Úkol 14/11 – splněn 

Úkol 15/11 – splněn 

Úkol 16/11 –  

Úkol 17/11 – splněn 
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Úkol 18/11 – splněn 

 

2. SPRSS 2012-2014 - projednání priorit a připomínek z organizační skupiny  

Příprava     střednědobého plánu soc. služeb Znojemska na období 2012 -20114  

Příprava plánu na rok 2012 – 2014. Nejpozději do 28.10. se vyjádřit k popisu pracovní skupiny a  

vypracovaným prioritám. 

Máme  ve skupině celkem 4 priority viz. obdržené materiály na skupině. 

 U priority č. 1 Podpora sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením, vč. 

Navazujících  ( následných )služeb u popisu opatření a zdůvodnění přidat k obsahu služby 

sociální rehabilitace aktivitu podporovaného zaměstnávání -  Úkol 19/11 

Dále bude dopracováno opatření  Vybudování denního stacionáře Břežany paní Musilovou do 

31.10.2011-Úkol 20/11.  

U priority  Vytvoření systému spolupráce poskytovatelů rané péče bude doplněno a 

rozpracováno - paní Kovářovou - Úkol 21 /11 

3. Další činnost pracovních skupin 

Skupina se zabývala jakými náměty se chce do budoucna zabývat, jak často se scházet. Velmi byla 

oceňována spolupráce mezi organizacemi. Vhodným intervalem pro scházení se jeví jednou za dva 

měsíce až tři měsíce. Členové skupiny se mohou  vyjádřit  k námětům i intervalu scházení do 4.11- 

Úkol 22 /11 

 

4. Příprava konference 7.11.2011 

Vedoucí skupiny si připraví prezentaci schválených  priorit  -  Úkol 23 /11.  

Paní Plchová souhlasila se zjištěním tlumočnické služby pro neslyšící. 

 

 

5. Různé  

Zhodnocení Dne sociálních služeb – vesměs kladné ohlasy, bohatý program, vhodné stánky, velmi 

dobré doplňkové aktivity – přednášky.  

Náměty  – Jak více zapojit občany  z obcí ? 

-       Přesun akce na odpoledne ? 

 

Od 1.11. bude předán webový portál www.socialnislužby-znojemsko.cz. 

Možno zasílat připomínky, akce, náměty. 

 

 

 

 

 

http://www.socialnislužby-znojemsko.cz/
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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 19/11 :  U priority č. 1 Podpora sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením, 

vč. Navazujících  ( následných )služeb u popisu opatření a zdůvodnění přidat k obsahu služby 

sociální rehabilitace aktivitu podporovaného zaměstnávání 

T: 31.10.2011 

O:  Svobodová 

 

Úkol 20/11 :  vypracovat opatření  Vybudování denního stacionáře Břežany k prioritě č. 1 

Podpora sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením, vč. Navazujících služeb 

T: 31.10.2011 

O: Musilová 

 

Úkol 21/11 : upravit prioritu  Vytvoření systému spolupráce poskytovatelů rané péče  

T : 31.10.2011 

O: Kovářová 

 

Úkol 22/11: náměty k činnosti pracovní skupiny 

T : 4.11.2011 

O: členové skupiny 

 

Úkol 23/11 : prezentace priorit na konferenci 

T : 3.11.2011 

O: Svobodová 

 

  

 

 

Další schůzka bude upřesněna. 

  
 
 
Ve Znojmě dne  27.10.2011         Jana Svobodová 
                     vedoucí pracovní skupiny 
 

mailto:janasvobodova.111@seznam.cz

