
 

Projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska je financován z Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 

 

 

 

název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 

název akce: Pracovní skupina „senioři“ - zápis 

datum: 3. února 2011 

místo: DPS Znojmo, Vančurova 17, Znojmo 

Program:  

1. Úvod, zahájení  

2. Monitoring Komunitního plánu SS Znojemska za období 2007 – 2010 

3. Návrh priorit na rok 2011 

4. Různé 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

- v úvodu byli všichni přivítáni a seznámeni s programem  

- k připomínkování byly dány podklady pro výzkum zadavatelů Znojemska 

- členové skupiny doplnili další informace, které je třeba od starostů obcí získat 

2. Monitoring Komunitního plánu SS Znojemska za období 2007 – 2010 

- proběhl monitoring plnění priorit cílové skupiny seniorů za období 2007-2010  

- členové skupiny se vyjádřili k bodům, které v plánu nepodařilo naplnit 

3. Návrh priorit na rok 2011 

- diskutováno bylo zařazení priority financování sociálních služeb vycházející z krajské úrovně 

- požadavek na zapracování do plánu města Znojma změnu financování v rámci 

Jihomoravského kraje 

- členové skupiny navrhli následující priority do KPSS – akčního plánu na rok 2011 

- 1.) Podpora a rozvoj stávajících služeb  

- Op.: Udržení stávajících sociálních služeb poskytovaných na Znojemsku 

- 2.) Podpora seniorů v přirozeném prostředí 

- Op.: Pečovatelská služba ve SO ORP Znojmo 

- - zajistí: Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o., Oblastní charita Znojmo 

- 3.) Zvýšení kapacity služeb a zařízení pro seniory 

-  Op.:  Navýšení kapacity a zřízení domovů pro seniory 

- Zajistí:  
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- Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. – rok 2011 – výstavba (kapacita 99 lůžek) 

- DS MORAVA, a.s. – rok 2011 výstavba 2 objektů v obci Šanov (kapacita 72 lůžek) 

- rovněž byly odsouhlaseny stávající priority, které se nepodařilo naplnit v předešlém období 

4. Různé, diskuze  

- financování SS, přerozdělování státních dotací 

- vychází se ze zvykového rozdělování financí – značný rozdíl mezi poskytovanými financemi 

jednotlivým poskytovatelům SS 

- nutné apelovat na změnu financování – především u pobytových zařízení, kde je rozdíl ve 

financování u krajských zařízení, příspěvkových organizací města a soukromých zařízeních 

- rozdíly přidělených financí se mezi jednotlivými zařízeními několikanásobně liší i ve 

vztahu ke kapacitě služby 

  

 Úkoly - shrnutí:  

- uvedené úkoly shrnují výsledek jednání pracovní skupiny 

- vysvětlivky ke zkratkám k níže uvedeným úkonům: 

 T – termín splnění 

 O – odpovědná osoba 

ÚKOL: 1/11 

připomínkování dotazníku starostům 

T: do 7.2. 2011 

O: členové pracovní skupiny  

 

ÚKOL: 2/11 

sestavení priorit pro rok 2011 

T: únor 2011 

O: Rocková , Dušek, Eliášová, Holíková 

 
Přílohy:  

1. Podněty pro výzkum zadavatelů Znojemska 

2. Priority za období 2007-2010 a jejich plnění  

 
 
 
Ve Znojmě dne 4. 2. 2011      Marcela Holíková       
                vedoucí pracovní skupiny „senioři“  
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Vyhodnocení priorit za 2007-2010 
 
Pracovní skupina „Senioři“ 

Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí 

 zvýšení dostupnosti pečovatelské služby ve spádové oblasti města Znojma 

datum činnost 
splněno 

nesplněno 

důvod 

nesplnění 
náprava zodpovídá 

2007/2008 přípravná fáze    

CSS Znojmo 

- 

Eliášová 

Kmotorková, 

DiS 

 

OCHZ 

- 

Bc. Valová 

2008 oslovení OÚ - sepsání smluv s OÚ    

2008 žádost o dotaci na pečovatelskou službu    

2008 
nákup motorového vozidla, nákup 

vybavení 
   

XI.08 příjem pracovníků, zaškolení  

stávající kapacita je 

dostačující, bude 

řešeno dle konkrétní 

situace 

od 2008 cílená propagace v daných obcích    

2009 provoz služby    

2010 závěrečné vyhodnocení    

Poznámky: 

Pečovatelská služba je poskytována v obcích, se kterými byla uzavřena smlouva o zajištění 

pečovatelské služby v dané obci. 

CSS Znojmo zakoupilo motorové vozidlo, které je v případě potřeby využíváno také pro 

opatření 3.1.a.  

CSS Znojmo a OCHZ poskytovali v roce 2010 pečovatelskou službu v těchto obcích SO ORP 

Znojmo: Znojmo, Běhařovice, Blížkovice, Božice, Dobšice, Hluboké Mašůvky, Hodonice, 

Hrušovany nad Jevišovkou, Jiřice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Prosiměřice, Suchohrdly, Šanov, 

Tasovice, Višňové  

 dostupnost pečovatelské služby ve Vranově nad Dyjí 

datum činnost 
splněno 

nesplněno 

důvod 

nesplnění 
náprava zodpovídá 

2007 přípravná fáze    

CSS,Znojmo 

- 

p.Eliášová 
2008 

proškolení pracovníků, nákup 

materiálu, uzavření smlouvy, žádost 

o dotace 

   

2008/2009 nákup motorového vozidla    

2009 zahájení poskytování služby    Bc.Zejdová 

Poznámky: 

Koncem roku 2009 se přihlásil nový poskytovatel pečovatelské služby: paní Bc.Lucie 

Zejdová - od února 2010 bude služba registrována jako: Pečovatelská služba Vranov nad 

Dyjí 

rok 2010: k poskytování služby paní Zejdovou nedošlo 

Ve Vranově nad Dyjí nebyl zájem ze strany obyvatel o poskytování pečovatelské služby. 
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 vznik sociálně aktivizační služby pro seniory 

datum činnost 
splněno 

nesplněno 

důvod 

nesplnění 
náprava zodpovídá 

2007 registrace služby    

CSS,Znojmo 

- 

Kmotorková, DiS 

2007 
oslovení sociální pracovnice, výběr 

2 pečovatelek 
   

I.2008 

vytvoření plánu práce, přijetí 

soc.pracovnice, zapojení 2 

pečovatelek, propagace 

   

od I.2008 
poskytování služby po-pá od 9:00- 

16:00 
 

od 1.4.2008 od 9.00-

14.00 

VI.,XII. 2008, 

2009,2010 

zpětná vazba od klientů, roční 

vyhodnocení 
   

2008,2009,2010 průběžný monitoring - 4x za rok    

XII.2008 
vytvoření plánu práce a aktivit na 

rok 2009 
   

XII.2009 
vytvoření plánu práce a aktivit na 

rok 2010 
   

XII.2010 
vytvoření plánu práce a aktivit na 

rok 2011 
   

Zvýšení kapacity služeb a zařízení pro seniory  

 výstavba domova pro seniory ve městě Znojmě 

datum činnost 
splněno 

nesplněno 

důvod 

nesplnění 
náprava zodpovídá 

X. 2007 projekt    

Odbor rozvoje 
2007/2008 

podání žádosti o dotace na 

výstavbu  
   

2007/2008 výběrové řízení na dodavatele probíhá   

Město Znojmo 

Mgr. Burdík 

3.čtvrtletí 

2008 
realizace výstavby  posunuto na rok 2011 – 

z důvodu průtahů ve 

výběrovém řízení 

- 

bude řešeno v rámci 

přípravy 2. KPSS 

2010 předpokládané dokončení výstavby  

Poznámky:  

2008 - získána finanční dotace na výstavbu. 

2009-2010: probíhá vyřizování stavebního povolení a výběrové řízení na dodavatele služby 

2011 – bude zařazeno do navazujícího KPSS 
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 navýšení kapacity dietní kuchyně pro seniory 

 výstavba Domova pro seniory v obci Šanov - soukromé zařízení 

datum činnost 
splněno 

nesplněno 

důvod 

nesplnění 
náprava zodpovídá 

XI.2008 stavební povolení    

DS Morava 

- 

p.Dušek 

IV.2009 zahájení výstavby    

IX.2009 předpokládané dokončení výstavby   přesunuto na rok 2010 

IX-XII 2009 
registrace služby, podání žádosti 

 o dotaci  
 

o registraci bude 

požádáno po dokončení 

výstavby  

rok 2010 zahájení provozu (36 lůžek)  získání registrace 

Poznámky: 

V roce 2010 bylo zařízení otevřeno. Získalo registraci sociálních služeb a od 1.8.2010 

služby poskytuje. 

Poskytovány jsou sociální služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 

Kapacita služeb je 12 a 24 lůžek. 

 

datum činnost 
splněno 

nesplněno 

důvod 

nesplnění 
náprava zodpovídá 

I.-II. 2008 
vytvoření harmonogramu celkové 

modernizace  
 

počítá se 

spojením 

výstavby nového 

domova pro 

seniory 

výstavba  

DS ve 

Znojmě 

Eliášová 

III.-V. 2008 
jednání s vlastníkem pozemku pro 

rozšíření skladu 
 

II.-IV. 2008 
příprava projektů a vypsání 

výběrových řízení 
 

  
do rozpočtu na rok 2009 

zapracovat navýšení pracovníků 
 

IV. - XII. 

2008 

realizace nákupu strojního zařízení 

- vybavení kuchyně 
 

2009 realizace přístavby skladu   

 
dle výzvy příprava projektové 

žádosti o dotace z EU 
 

Poznámky: 
 Opatření bylo přehodnoceno a bude řešeno v rámci opatření výstavby Domova pro seniory 

ve Znojmě   


