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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 „Osoby se zdravotním postižením“ -  zápis 

datum: 16.9.2013, 14.00 hod.  

místo: Liga vozíčkářů, Pontassievská 918/1, Znojmo 

Program:  

1) Přivítání, prezence, zahájení 

2) Minimální síť soc. služeb na rok 2014 + Akční plán 2014 - aktualizace 

3) Den sociálních služeb – zpětná vazba 

4) Semináře 

5) Letáčky 

 

Zápis:  

1. Přivítání, prezence, zahájení 

Proběhlo zahájení, přivítání účastníků, představení hostů 

2.  Minimální síť soc. služeb na rok 2014 + Akční plán 2014 - aktualizace 

Liga vozíčkářů  
Je zaznamenán vyšší zájem o službu, do budoucna plánuje navýšení o 5 klientů a o půl 
pracovního úvazku, spíše však v roce 2015 
 
Osobní asistence – stávající stav 
Denní stacionář Břežany – udržení služby 
Raná péče – probíhá spolupráce mezi službami 
 
Chráněné bydlení – nerealizováno, alternativou je terénní program Sociální rehabilitace Znojmo, 
která poskytuje službu v městském  bytě. Ten je pronajat městem Znojmem osobám s mentálním 
postižením a je zde schválen snížený nájem z titulu zdravotního postižení. Tato terénní služba 
podporuje zvládnutí samostatného bydlení svých klientů. 
 
Odsouhlasená minimální síť ve stávajícím stavu. 
 
3.  Den sociálních služeb 

Hodnocení velmi kladné, tento ročník zřejmě nejvydařenější. Příští rok už nebude projekt, přesto je 
zájem o pořádaní  Dne sos. služeb i nadále. Nutno hledat a oslovovat sponzory, např. na zajištění 
pódia, ozvučení, dovoz a odvoz stolů, materiálu apod. 

Byly zaznamenány i ohlasy, dotazy možných klientů, zájemců o různé služby. 

Zaznamenán postřeh mezi programem zařadit delší chvíle klidu k možnosti klidnějšího dialogu 
s ostatními poskytovateli služeb. 
Problémy s romskými dětmi. 
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4. Semináře 
Možnost dodatečného přihlášení na probíhající semináře, budou posílány pozvánky. 
Listopad – prosinec – propojení standardů hodnocení kvality s metodikou finanční politiky. 
 
5. Letáčky 
Je vhodné aktualizovat naše služby na letáčku naší pracovní skupiny OZP. Poté proběhne nový 
výtisk aktualizovaných letáčků. 
 
Úkol 5/13 : zaslat aktuální informace k vašim službám a nápady, jak by mohl letáček vypadat 
T: do 4.10.2013 
O: členové pracovní skupiny 
 
 
6. Návrh dalšího pracovního setkání v novém stacionáři v Břežanech.  
 
Úkol 6/13 : zjistit informaci, zda se příští pracovní setkání bude konat ve stacionáři 
v Břežanech  
T: do 20.10.2013 
O: Jana Svobodová 
 

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 

Další schůzka bude upřesněna. 

 
Ve Znojmě dne  25.9.2013         Jana Svobodová, vedoucí pracovní skupiny 


