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název projektu: Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00045 

název akce: Pracovní skupina „Senio ři“ - zápis 

datum: 9.9.2013, 14.00 hodin   

místo: Domov pro seniory Šanov 

 

Program:  

1) Přivítání, prezence, zahájení 
2) Zhodnocení Dne sociálních služeb 
3) Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014 
4) Minimální síť sociálních služeb 2014 
5) Semináře KPSS 
6) Beseda se seniory 
7) Různé 
8) Prohlídka domova 
 
Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků 

 

2.  Zhodnocení Dne sociálních služeb 

Účastníci pracovní skupiny měli možnost vyjádřit se ke DSS: 

pí. Eliášová J. – zhodnotila tento den kladně, dostala řadu kladných hodnocení z řad veřejnosti 

- ředitelé z jednotlivých domovů se shodli, aby tento den pokračoval i v 

budoucnosti 

Mgr. Burdík K., Ing. Balík P., Mgr. Venera R.  – rovněž se vyjádřili kladně 

Ing. Durák J. – připomínka k představení organizací: přednášející by měli vystupovat na pódiu,  

                         aby se vidělo, kdo přednáší a prezentuje konkrétní organizaci – službu.  

• Koncem roku se uskuteční schůzka, kde budou řešeny veškeré připomínky a návrhy 

• DSS 2013 byl celkově hodnocen velice kladně. 

 

3. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014 

Koordinátorka  KPSS předala informace o přípravě akčního plánu na rok 2014. 

Priority:  

- CSS Znojmo a Charita nebudou rozšiřovat služby, ale budou se snažit zachovat stávající 
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- počty lůžek v pobytových zařízeních ve Znojmě a Šanově jsou dostatečné 

- zřízení pobytového zařízení pro seniory v Jevišovicích se neuskuteční 

- zajištění telefonické pomoci seniorům v náhlé krizové situaci na Znojemsku se přesouvá do  

   r. 2014 a dále  

- vybudování Domova pro seniory se zvláštní režimem v Pavlicích se v roce 2014 realizovat 

nebude, do nového navazujícího komunitního plánu bude nutné zmapovat potřebu této služby  

Koordinátorka KPSS zašle vedoucím organizací tabulky, kde se více rozepíší aktivity, které se 

budou v roce 2014 realizovat a předpokládané finanční náklady na realizaci apod.  

 

4. Minimální síť sociálních služeb 2014 

    Dle schváleného dokumentu „Minimální síť na rok 2013“ – požadavky na změnu- zařazení     

    organizace/ služby do minimální sítě měly být předloženy do 30.6.2013.   

    Nebyla předložena žádná žádost. 

 

5. Semináře KPSS 

-  ve dnech 10.9, 12.9, 17.9., 27.9. probíhá vzdělávací seminář KPSS 

- 10.10.  proběhne workshop – Zprostředkování informací o možnostech pomoci 

   Workshop je určen účastníkům KPSS Znojemska 

   Pozvánku zašle koordinátorka KPSS 

 - na listopad/prosinec se plánuje seminář ke standardům kvality sociálních služeb  

    a komunitnímu plánování 

 

6. Beseda se seniory 

Na minulých setkáních byl podán návrh na uspořádání besedy se seniory o možnostech využití 

sociálních služeb pro seniory a zjištění dalších potřeb.  

Po diskuzi a podaných návrzích se účastníci dohodli, že se osloví starostové vytipovaných obcí 

např. Pavlice, Jevišovice, Božice atd. 

Informativní přednáška, která by trvala asi 15-20 minut, by proběhla v rámci setkání seniorů na 

obci. 

Průběžně se bude domlouvat, kdo a kde by přednášku vedl. 

Úkol 8/13 – účastníci pracovní skupiny a koordinátorka KPSS osloví dle možností starosty obcí 
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7. Různé 

Adresář poskytovatelů sociálních služeb 

 V  roce 2014 bude vydán 4. aktualizovaný adresář + Průvodce sociálních služeb. 

 V současné době probíhá zjišťování aktuálních informací od organizací. 

 Aktualizované údaje se promítnou na web www.socialnisluzby-znojemsko.cz ( www.kpzn.cz ) 

 

Dny otevřených dveří 

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. - 21.9.2013 

CSS Znojmo, p.o., Domov pro seniory U Lesíka 11 – 9.10. 2013 

 

Týden sociálních služeb 

V rámci týdne sociálních služeb v ČR, který probíhá od 7. do 11. října 2013, si organizace 

pomáhající v sociální oblasti na Znojemsku připravili širokou nabídku přednášek pro veřejnost. 

Přehled přednášek bude zaslán jako příloha se zápisem PS. 

Doporučujeme, aby si každá organizace nechala vytvořit letáky (pozvánky) ke své přednášce. 

Rozeslat je můžete např. na školy. 

 

8. Prohlídka domova 

Účastníci pracovní skupiny měli možnost prohlédnout si Domov pro seniory v Šanově a seznámit 

se s režimem, aktivitami apod. 

Děkujeme panu řediteli Jiřímu Duškovi a zaměstnancům.  

 

Příští setkání pracovní skupiny proběhne v CSS Znojmo- Domov pro seniory, U Lesíka 11 

 

Úkoly – shrnutí 

Úkol 8/13 - účastníci pracovní skupiny a koordinátorka KPSS osloví dle možností starosty obcí 

                    T – průběžně 

                    O- účastníci pracovní skupiny a koordinátorka KPSS 

 

 

Ve Znojmě dne  12.9.2013          Zdeňka Severinová 

                  Vedoucí PS 


