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   Milé přítelkyně,    
 
taky si každý rok slibujete, že ten předvánoční shon byl loni naposledy  a  sváteční atmosféru si letos 
opravdu užijete v klidu a pohodě? Že v blízké cukrárně prodávají skvělé vánoční pečivo a ta okna vlastně 
vůbec nejsou špinavá? Nebo  si naopak nedovedete představit vánoce bez  prolínající se vůně leštěnky 
a vanilkového cukru a pořádné dávky stresu? Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv způsob trávení 
předvánočních chvil, přeji vám, aby to byl ten, který chcete VY! A ať i rok 2007 je takovým, jakým si ho 
přejete mít!  
                                                                                                                                         Margita Březnová
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 MOOPS  
 
   je zkratkou, se kterou se budete v následujících 
měsících setkávat i v činnosti jihomoravské organizace. 
Znamená Modelový program podpory slaďování 
profesního a rodinného života, a jak jste se jistě 
dočetly ve Zpravodaji ČSŽ Žena třetího tisíciletí, jde o 
pokračování projektu Iniciativy  Společenství EQUAL. 
Hlavním cílem projektu je vytvořit a realizovat tento 
modelový program v kraji Vysočina. Získané poznatky 
a zkušenosti však využijeme i v našem kraji. 
Hledat možnosti pro slaďování profesního a rodinného 
života je nosným tématem naší ženské organizace od 
počátku jejího vzniku. Mimo jiných aktivit, 
seznamujeme ženy i se zákony, které mohou   tuto 
problematiku pozitivně ovlivnit. Jedním z těchto zákonů 
je Zákon o sociálních službách, který vám,  podle 
podkladů naší svazové kolegyně a členky ÚRŽ 
L.Janků, v následujících řádcích předkládám. 
 
Zákon o sociálních službách – od 1.ledna 2007 -  
největší změna v sociální oblasti od dob Marie Terezie 
– jedenatřicet nových typů sociálních služeb – 
hotovostní příspěvek na nákup sociální služby. 
 
Co je sociální služba? 
Je to činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje 
pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Rozsah a 
forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, 
musí působit na osoby aktivně, a motivovat je k 
činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich 
nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich 
sociálnímu vyloučení. 
 
Zařízení sociálních služeb 
jsou zejména: 
centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní 
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, domovy pro seniory, domovy pro osoby s 
chronickou duševní nemocí nebo závislostí na 
návykových látkách, chráněné bydlení, azylové domy, 
domy na půl cesty, zřízení pro krizovou pomoc, 
nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, 
sociální poradny. 
Sociální služby mohou být : 
 
1) Pobytové   
- spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb. 
2) Ambulantní  
-  služby, za kterými osoba dochází nebo je 
doprovázena nebo dovážena do zařízení sociálních 
služeb 
- jsou bez ubytování. 
3) Terénní 
- jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním 
prostředí. 
Jde o soustavu vybraných základních činností, jako je 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti,výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, 

poradenství, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, pomoc při prosazování práv 
a zájmů a další. 
 
Sociální služby se dělí na služby sociální péče, 
sociální prevence a sociální poradenství. 
 
Služby ZDARMA – tj. bez úhrady nákladů 
jsou - sociální poradenství, ranná péče, telefonická 
krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, 
služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením, terénní programy, 
sociální rehabilitace, sociální služby v kontaktních 
centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a 
mládež, služby sociálně terapeutických dílen. 
 
Služby za částečnou nebo plnou úhradu 
- ostatní služby – prováděcím předpisem bude 
stanovena nejvyšší možná cena 
 
Nárok na příspěvek na péči 
– má každý, kdo je v nepříznivé sociální situaci, tj. 

člověk, který potřebuje fyzickou pomoc nebo dohled 
druhé osoby nebo sociální službu k tomu, aby mohl 
žít ve společnosti způsobem, který je běžný ( neplatí 
pro hmotnou nouzi) 

– nárok na péči nemá dítě do jednoho roku 
– o příspěvku na péči rozhoduje obecní úřad obce s 

rozšířenou působností 
 
Posouzení nároku na příspěvek na péči 
– dle nepříznivého zdravotního stavu žadatele, dle 

vyjádření praktického i odborných lékařů, případně 
funkčního vyšetření jej vyhodnotí lékař úřadu práce 
v místě bydliště žadatele 

– obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí 
sociální šetření v domácím prostředí, přičemž 
sociální pracovník zjišťuje jak je žadatel soběstačný 
a schopný samostatného života 

– míra závislosti a potřeba pomoci vychází z úkonů 
běžného každodenního života, při nichž potřebuje 
žadatel pomoc nebo dohled – úkony, které se 
posuzují jsou vyjmenovány v zákoně a podrobněji 
uvedeny ve vyhlášce 

– pokud je žadatel schopen zvládnout některý z úkolů 
jen částečně, považuje se takový úkon pro tohoto 
žadatele za nezvládnutelný 

– počet úkonů, které žadatel nezvládne, určuje, do 
jakého stupně bude zařazen a přidělení výše 
příspěvků ( 4 stupně – lehká až úplná závislost,  

     2 000 až 11 000 Kč měsíčně) 
 

Co dělat, když příspěvek na péči potřebujete, ale 
nemáte přiznané žádné zvýšení důchodu pro 
bezmocnost a nejste nositelem průkazky pro osoby 
se zdravotním postižením? 
– požádáte na OÚ obce s rozšířenou působností o 

příspěvek  
– OÚ obce s rozšířenou působností zašle příslušnému 

úřadu práce žádost o posouzení stupně závislosti 
žadatele, součástí této žádosti je písemný záznam o 
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sociálním šetření a kopie vaší žádosti o příspěvek 
– úřad práce dle vašeho bydliště provede výše 

uvedené posuzování 
– vy jste povinni na výzvu obecního úřadu osvědčit 

skutečnosti, které mají vliv na rozhodnutí o 
příspěvku, a také do 8 dnů hlásit případné změny. 

 
Co dělat, když vám již zvýšení důchodu pro 
bezmocnost bylo přiznáno? 
Pokud vám ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona náleží 
zvýšení důchodu pro bezmocnost, jste zařazeni 
automaticky, tj. bez posouzení, dle stupně I až III ( 
ZP,ZTP, ZTP/P ), s příspěvkem 2 000 až 8 000 Kč 
měsíčně. 
Automaticky probíhá jen zařazení do stupně závislosti. 
 
O VYPLÁCENÍ PŘÍSPĚVKU SE MUSÍ ŽÁDAT 
- na formulářích MPSV, které budou k dispozici na OÚ 
Žádost musí obsahovat zejména: 
- že jde o žádost o příspěvek na péči 
- jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého 
pobytu, popř. adresu pro doručování 
- místně příslušný OÚ s rozšířenou působností 
- označení toho, kdo poskytuje, či bude poskytovat 
péči, pokud to v době podání víte 
- určení, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen 
Přílohy: 
Potvrzení, že vám bylo zvýšení důchodu pro 
bezmocnost vypláceno, a to v poslední prosincové 
splátce – o potvrzení nutno požádat Českou správu 
sociálního zabezpečení 
 
Jak je to u osob, které mají přiznaný stupeň 
bezmocnosti, avšak jsou úplně závislé? 
- obvykle mají přiznaný 3.stupeň bezmocnosti (ZTP/P), 
tedy budou automaticky zařazeni do III.stupně závislosti 
- je-li jejich potřeba péče vyšší, mohou požádat o 
posouzení stupně závislosti – žádost podají na OÚ 
obce s rozšířenou působností, podrobí se sociálnímu 
šetření a vyčkají na výzvu úřadu práce který provede 
posouzení 
- IV.stupeň závislosti bude žadateli přiznán, pokud 
potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 
30 úkonech péče, a bude dostávat příspěvek 11 000 
Kč. 
 
Jak postupovat, když o žadatele pečovala osoba 
blízká, která pobírala příspěvek při péči o osobu 
blízkou nebo jinou (PPOB)? 
- osobám starším 80 let, které mají zvýšení důchodu o 
částečnou bezmocnost, a o něž pečuje fyzická osoba 
pobírající příspěvek při péče o blízkou a jinou osobu, 
náleží příspěvek na péči podle stupně závislosti II 
(středně těžká) 
- osobám převážně bezmocným, o něž pečuje fyzická 
osoba, náleží namísto PPOB po dobu 2 let ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona příspěvek na péči podle 
stupně závislosti III (těžká) 
 
Po uplynutí 2 let se provádí kontrola posouzení 
zdravotního stavu a výše příspěvku na péči se bude 
odvíjet dle zjištěného stupně závislosti 

Nutno doložit, že: 
- zvýšení důchodu pro bezmocnost žadateli 

náleželo k datu účinnosti zákona 
- pečující osobě byl vyplácen PPOB 

O potvrzení je nutno požádat OÚ s rozšířenou 
působností 

 
Závěrem 
 
   Předpokládám, že získané poznatky o novém zákoně 
o sociálních službách využijete nejen pro sebe, ale i pro 
širokou veřejnost. 
Dává totiž nejen možnost uživatelům sociálních služeb 
rozhodnout se, jakým způsobem a jaké služby bude 
využívat, ale i poskytovatelům služeb. 
Sociální služby mohou dle zákona poskytovat fyzické i 
právnické osoby, obce, kraje a MPSV, a to na základě 
oprávnění. Všichni poskytovatelé si budou rovni, a v 
rozdělování peněz by měla rozhodovat kvalita a 
potřebnost služby. 
Oprávnění poskytovat sociální služby poskytne krajský 
úřad na základě písemné žádosti s doložením 
bezúhonnosti a odborné způsobilosti. 
Poskytovatel bude povinen před započetím činnosti 
uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu, způsobenou při poskytování služeb. 
Registraci poskytovatelů bude provádět krajský úřad, 
který může registraci zrušit, pokud  přestane 
poskytovatel splňovat stanovené podmínky, nebo 
dostane správní pokutu za porušení povinností 
poskytovatele služeb. Registr poskytovatelů bude 
veřejně přístupný, což zajistí MPSV. 
 Z výše uvedeného vyplývá, že poskytování sociálních 
služeb může být i zajímavou  a perspektivní pracovní či 
podnikatelskou příležitostí . 

                                                     Margita Březnová 
 
 
Z činnosti: 
 

 
 
„Šikovné ručičky“ mají také ženy ze Suchohrdel u Znojma. 
Své výrobky představily na výstavě, která byla instalována 
v prostorách Kulturního domu v září 2006. 
Mohly ji tak shlédnout i účastnice mezinárodního setkání žen 
– političek, o kterém se dočtete v následující reportáži.  
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Jistě je vám zřejmé, že načasování výstavy a dalších aktivit 
prezentujících život v obci a aktivitu ČSŽ nebyla čistě 
náhodná. 
 

Tisková zpráva „z terénu“ 
 

Jihomoravská krajská organizace Českého svazu žen již 
několik let spolupracuje na přeshraničních projektech 
s rakouskými ženami. 
Spolupráci nám zprostředkovává kancelář EUREGIO 
Weinviertel. Můžem se chlubit několika úspěšnými projekty 
z let 2003-2005; teď jsme spoluorganizátorkami setkávání 
místních političek - starostek a místostarostek obecních rad 
z euregionu Weinviertel - Jižní Morava - Západní Slovensko. 
V rámci právě probíhajícího projektu GEKO - Gendersible 
Kooperation proběhlo jejich další setkání 15.září 2006 
v Suchohrdlech u Znojma. Téma setkání  - „Všední den 
v obecní radě“ bylo jedním z témat, které si z posledního 
setkání političek ve Wolkersdorfu v listopadu 2005 političky 
samy určily pro další spolupráci. 
Za jižní Moravu se setkání zúčastnily starostky Sobotovic 
paní Jonesová a Holasic paní Baláková,  které přivedla paní 
místostarostka Syrovic Vlasta Konečná. Naši delegaci 
doplnila Mgr.Petra Ondřejová, politoložka z Fakulty 
sociálních studií Masarykovy univerzity, která pro toto 
setkání připravila přednášku „Ženy a politika v ČR“, a dále 
Ing.Martina Dvořáková, vedoucí oddělení přeshraniční 
spolupráce z Regionální rozvojové agentury. Všechny 
účastnice jednání byly nadšeny prostředím a servisem, které 
nachystaly členky suchohrdelské ZO v kulturním domě .  
 

 
Část organizačního týmu   z  moravské strany hranic –
B.Milinková,H.Matochová,M.Březnová, V.Konečná (zleva) 
 
Hostitelka paní starostka Hana Matochová využila 
přítomnosti kolegyň ze zahraničí k tomu, aby se pochlubila 
novým kulturně - společenským cetrem v Havranově domě, 
pozvala je na svátek svěcení obecního praporu a následnému 
koštu v obecním sklepě. Účastnice setkání pozdravila 
poslankyně parlamentu paní RNDr. Marta Bayerová a host 
opravdu vzácný - náš europoslanec Ing.Vladimír Remek. 
Toho problematika rovnosti příležitostí zaujala a jak 
připomněl, že „ženy byly přece i na tak neobvyklém místě, 
jako je kosmos...“ a prý společnost mužů-kosmonautů 
kultivovaly... 

Další setkání místních političek bude probíhat na jaře 
příštího roku pod názvem „Nové tváře v komunální politice“. 
Nosným tématem setkání bude gender budgeting  neboli 
„pohled na obecní rozpočet je jiný očima mužů a jiný očima 
žen...“ 
                   RNDr.Bronislava Milinková, předsedkyně KRŹ JmK 
 
 

 
           Europoslanec Vladimír Remek mezi účastnicemi workshopu 
 
 
Krásy každé generace 
 
   je celostátní soutěž rodin, jejíž vítězné družstvo se 
honosí titulem Česká rodina roku… 
Jak jsme vás informovaly v minulém Zpravodaji, 
vítězem prvního ročníku bylo družstvo našeho kraje. 
Na jaře 2007 bychom rády uspořádaly krajské kolo 
soutěže. Pro inspiraci předávám zprávu o konání 
okresního kola v Ponětovicích. 
   Co říkáte, budete mít v krajském kole své družstvo? 
 
Okresní kolo se konalo 6.10.2006 na zahradě MŠ 
Ponětovice. 
 
Přihlásilo se 5 družstev, které se utkaly ve 3 disciplínách : 
1. stavěly komín z kostek                                                                                 
2. odpovídaly na otázky týkající se jejich života v rodině , 
bodovala se shoda 
3. na čas sbíraly dobroty na zahradě, které si potom odnesly 
domů. 
 
Celá soutěž probíhala ve velmi pohodové atmosféře, soutěžící 
i obecenstvo byli spokojeni a pobavili se. 
Na ceny přispěla krajská organizace ČSŽ, za což jim 
mnohokrát děkujeme. 
Odměněni byli všichni soutěžící. 
Úkoly bodovala dvoučlenná porota. Do poslední chvíle 
nebylo jasné, které družstvo vítězí. Velkým překvapením 
bylo, že na 1. místě se opět umístila rodina Drlíků ze 
Šlapanic, která obhajovala loňské prvenství. Proč 
překvapením?Posuďte sami : letos nesoutěžil tatínek, ale 
dvouletý Vojta a další člen družstva Drlíků- Ondra má již 3 
měsíce ruku v sádře ! Sklidili velký potlesk. 
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Do dalšího kola tedy postupují Drlíkovi ve složení Radka-
maminka,Ondřej-syn,Vojtěch-syn. 
 
Děkuji ještě jednou za příspěvek na ceny a srdečně zdravím. 
                                   Kamila Vlachová, ředitelka MŠ Ponětovice                      
                                 
 
 
Zamyšlení… 
 
Jistě vám neuniklo, že nás v příštím roce čekají aktivity 
spojené s konáním celostátního sjezdu ČSŽ. 
Do konce března dostanete do základních organizací 
materiály pro diskusi na členských schůzích ZO, které 
by se měly uskutečnit v období od 1.4. do 15.5.2007. 
Tedy příležitost k bilancování. 
I já jsem takovou dostala, když jsem měla připravit pro 
sjezdový Zpravodaj příspěvek  - odstavec, který by měl 
charakterizovat činnost právě našeho kraje. Samy víte, 
jak různorodá je činnost vaší základní organizace. 
Kterou její část by jste zdůraznily? 
Jaká byla moje volba, zjistíte až v období sjezdu. Dnes 
vám nabízím zamyšlení nad činností krajské 
organizace. 
 
Jak to vidím já 
 
Grantová činnost, nebo každodenní mravenčí práce 
v základních organizacích? Co je důležitější? Která 
činnost má větší dopad na život společnosti, žen, či 
zvyšování povědomí o ČSŽ? Nezapomínáme pro 
projektové novoty na tradiční činnosti ČSŽ? 
Také nad podobnými otázkami někdy přemítáte?  
   Mě to nenapadlo, dokud jsem při jednání ústředního 
shromáždění žen nezaslechla v kuloárech několik 
poznámek o tom, že svaz žen už není tím, čím býval, a 
že se všechno žene přes projekty, že se na tu tradiční 
činnost pozapomíná. 
Je tomu skutečně tak? Jaká je situace v našem kraji? 
   O tradiční činnosti jakou je například udržování 
lidových zvyků, pořádání hodů, fašanků, ostatků, 
masopustních průvodů, by vám mohly povídat členky 
z mnohých základních organizací ve všech okresech 
jihomoravského kraje. I o svém působení při 
volnočasových aktivitách dětí, pro které organizují 
sportovní odpoledne, turnaje, maškarní plesy, kroužky 
ručních prací, pochody pohádkovým lesem a spoustu 
jiných akcí, dle místních podmínek a zvyklostí. A 
nesmím zapomenout, že v mnohých obcích jsou to 
právě členky ČSŽ, které nově narozené občánky vítají 
do života. Svou péči však věnují i těm na opačné 
straně věkové přímky, a s dárkem navštěvují  seniory 
při jejich životních jubileích, chystají pro ně zájezdy, 
kulturní a vzdělávací akce, přednášky lékařů i jinak 
zapojují do každodenního života společnosti.¨ 
Ženy samozřejmě nezapomínají ani na sebe. Vědí, že 
jejich spokojenost, zdraví a pohoda, se přenáší do jejich 
rodin i dalšího okolí. Proto pořádají setkání typu Dnes 
se věnuj sobě, aby…., 
Společně se vzdělávají na přednáškách z nejrůznějším 
zaměřením, např. z oblasti zdraví, právních předpisů, 
psychologie apod. , navzájem si vyměňují zkušenosti 

z přípravy pokrmů, tradičních i módních rukodělných 
technik, předávají si i dovednosti v oblasti moderních 
informačních technologií. O této činnosti ČSŽ by se 
dalo dlouho hovořit, a záměrně nejmenuji jednotlivé 
základní nebo okresní organizace – je jich opravdu 
mnoho a nerada bych některou opomenula. 
   A jak jsme na tom s projekty? 
Peníze z projektů umožnily okresním radám 
zorganizovat pro své členky akce s uvedenou tradiční 
tematikou. 
Celodenní setkání zaměřené na fyzické i duševní 
zdraví, správnou výživu, image apod. připravily  
díky Nadaci Žena okresní organizace Blansko, Brno – 
venkov i Brno – město. 
Ve všech okresech jihomoravského kraje se pak 
uskutečnily aktivity v rámci projektu Ženy a informace 
z internetu, o kterém jsme se již mnohokrát zmiňovaly, 
a k němuž můžete získat bližší informace na webových 
stránkách ČSŽ, nebo na CD, které bylo jedním 
z výstupů, a které je k dispozici i na poradenském 
centru v Brně. Díky financím z tohoto projektu máte 
k dispozici publikaci  - sešit 9 z edice Na pomoc ženám, 
kterou znáte pod názvem Pracujeme s počítačem. 
Tento, ale i souběžně probíhající projekt zaměřený do 
pěti krajů republiky s názvem Podpora 
nezaměstnaných žen směřující ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti, přinesl vedle konkrétní pomoci 
konkrétním ženám, i zvýšení prestiže ČSŽ v očích 
veřejnosti, díky  široké publicitě, kterou nám věnovaly 
sdělovací prostředky v průběhu realizace obou 
projektů.  
Projektové aktivity nám pomáhají i při rozvoji 
mezinárodních vztahů. Díky spolupráci s rakouskou 
agenturou Weinviertel Management, jsme se aktivně 
zúčastnily rakouského projektu Život žen v příhraničí. 
Základem projektu byla série interview o životě žen 
z obou stran hranic, před, v průběhu a po ukončení 
II.světové války. My jsme se podílely na realizaci 
rozhovorů na moravské straně hranic. Materiál získaný 
z těchto rozhovorů, byl využit v pokračování projektu, 
jehož hlavním výstupem byla realizace putovní výstavy 
pod názvem Historie a příběhy sousedství, která byla 
zahájena v rakouském Retzu, a přes Suchohrdly, 
Poysdorf, Bulhary a Brno doputovala do Vídně. Ve 
všech lokalitách dostala výstava podporu místní 
samosprávy, na našem území se na přípravě a 
zabezpečení výstavy podílely také členky místních 
základních organizací ČSŽ.  
Projektovými partnerkami jsme v projektu GEKO, jehož 
cílem je začlenění rovnosti příležitostí pro ženy a muže 
do přípravy a realizace přeshraničních projektů a 
programů. Jednou z akcí v rámci tohoto projektu bylo 
společné setkání žen činných v komunální politice 
z Česka. Slovenska a Rakouska 15.září 2006 
v Suchohrdlech u Znojma, na kterém se vedle starostky 
obce paní Hany Matochové, podílela i místní  ZO ČSŽ. 
Fotografie a materiály k mezinárodní spolupráci si 
můžete prohlédnout na www.euregio-weinviertel.org. 
   Uvedené aktivity jsou jen dílčím výčtem činností 
realizovaných v jihomoravském kraji. Jsou dokladem 
toho, že ČSŽ dává ženám nejen všestrannou možnost 
seberealizace, ale nabízí i konkrétní řešení v různých 
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životních situacích. A snad jsou i důkazem toho, že 
tradiční a projektové činnosti si nejen nekonkurují, ale 
naopak se navzájem doplňují.   
                                                             Margita Březnová                                                                                                                                                                   
     

 
 

Téma sociálních služeb vám ve svém příspěvku přiblíží také 
RNDr.Bronislava Milinková, tentokrát  jako (i vaše) 
zastupitelka v pracovních komisích KPSS Brno 
 
Co to je, když se řekne: 
komunitní plánování sociálních služeb 
 
Začněme vysvětlovat odzadu: 
služby - asi si každá z vás dovede pod tímto pojmem něco 
představit; 
sociální služby - no to je všechno, co může stát poskytnout 
občanovi prostřednictvím státní správy či různých 
charitativních organizací či občanských sdružení; 
plánování sociálních služeb - to je pojem dobře známý všem 
vám, členkám obecních zastupitelstev či sociálních komisí ve 
vaší obci, a jsme u jádra věci - komunitního plánování 
sociálních služeb. 
Cituji pár odstavců z webovské stránky Centra komunitního 
plánování v Brně: 
„Komunitní plánování znamená v tomto případě 
implementaci metody, která umožní zpracovat strategický 
dokument rozvoje sociálních služeb v Brně a která je 
založena na zapojení všech,     jichž se oblast sociálních 
služeb dotýká. Je založena na vzájemném dialogu, 
vyjednávání a partnerství. Výsledkem tohoto procesu bude 
koncepce komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v 
Brně na strategické období, který bude přijat a podporován 
většinou účastníků a který bude mít i podporu široké 
veřejnosti. 
 
PRINCIPY A HODNOTY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 
BEZ DOHODY NENÍ KPSS 
Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se 
(přinejmenším) tři strany, tj. uživatelé, poskytovatelé a 
zadavatelé navzájem zavazují. Svobodný a informovaný 
souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda 
musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu 
realizace odsouhlasených aktivit. 
 
POSÍLENÍ PRINCIPŮ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI  
Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. 
Komunitní plánování je z principu napojeno na městský 
(obecní) úřad čili zadavatele jedním dílem. Mnoho 
poskytovatelů a všichni uživatelé jsou mimo rámec tohoto 
úřadu. Komunitní plánování propojuje aktivitu občanů s 
rozhodováním na úřadě. 
 
BEZ UŽIVATELŮ NENÍ KPSS  

Teprve dosáhneme-li svobodného, aktivního a rovného 
zapojení uživatelů na všech úrovních můžeme hovořit o 
komunitním plánování sociálních služeb. Do té doby jde o 
užitečné kroky na přípravě komunitního plánování. Princip 
pozitivní diskriminace uživatelů je užitečný. Cílem pro 
uživatele je: „Už nikdy o nás bez nás“. 
 
DEMOKRATICKÁ SPOLUPRÁCE  
Do sociálních služeb můžeme dodržování lidských práv a 
demokratických principů zavést, jedině tehdy, budeme-li je 
sami dodržovat. V komunitním plánování má přednost 
souhlasné rozhodnutí – tj., „dokud nesouhlasí všichni, není 
odsouhlaseno nic“. Hlasování je nouzový prostředek, jímž 
přiznáváme, že se neumíme dohodnout. 
 
VŠE JE VEŘEJNÉ  
Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi 
veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou 
veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o 
průběhu a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti 
aktivně předávány v průběhu celého procesu. 
 
SVOBODA VYJADŘOVÁNÍ  
Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit. Je 
legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, funkce či 
mandátu od zájmové skupiny. 
 
ROVNOST MEZI VŠEMI ÚČASTNÍKY  
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a 
procesy komunitního plánování musí zajistit všem 
účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech 
jednání. Jedině pak je možná spolupráce, při níž jsou ke 
společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, 
dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení 
jednotlivců. 
 
PRŮBĚH JE STEJNĚ DŮLEŽITÝ JAKO VÝSLEDEK 
Kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro 
komunitu stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů 
komunitního plánování je přímo úměrná kvalitě jeho 
průběhu. 
 
ŘÍZENÍ  
V řízení komunitního plánování musí být profesionalita, 
kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi a pozicí. 
Demokratické spolupráci, efektivní rozpravě, uzavírání 
dohod atd. účinně napomáhá dobrá koordinace, mediace, 
koučování a řízení, stejně jako dovednost budovat týmy, 
projektově řídit a plánovat. 
 
LEGITIMITA  
Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby 
uživatelů (budoucích uživatelů). Jsou základnou, na které 
stojí komunitní plánování. Nejlepší přístup k nim mají 
uživatelé. Uživatelům je nutné vytvářet podmínky, aby mohli 
vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, i sami 
zkoumat. 
 
CYKLICKÝ PROCES  
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Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a 
mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi znovu 
zabývat na nové úrovni vývoje. 
 
HLEDÁNÍ NOVÝCH LIDSKÝCH A FINANČNÍCH 
ZDROJŮ  
Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání 
finančních prostředků není možné bez konkrétního plánu. 
Při hledání zdrojů je nutné zohlednit již vytvořené a 
osvědčené. Řešení, v něž komunitní plán vyústí, budou 
kompromisem přání a možností místních lidských a 
finančních zdrojů. Hranice tohoto kompromisu však nejsou 
dány zvenčí. 
 
ŘEŠIT DOSAŽITELNÉ  
Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více 
problémů v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená 
místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským 
i materiálním zdrojům. 
 
PŘÁNÍ LIDÍ JE VÍC NEŽ NORMATIVY  
Komunitní plán je především dohodou mezi uživateli, 
zadavateli a poskytovateli o podobě sociálních služeb. 
Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s 
normativy může být užitečnou pomůckou pro tuto dohodu, 
nemůže ji však nahradit.“ 
Konec citace. Více přímo na www.ckp.cz. 
Nedejte se mýlit, nejde jen o nějaký „výmysl Brňáků“. 
Komunitní plánování už funguje v Ústí nad Labem, Ostravě, 
v kraji Královéhradeckém. Na jižní Moravě proběhla 
příprava v roce 2004 v okresních městech kromě Blanska a 
vloni v pověřených obcích Letovice, Veselí nad Moravou a 
Moravském Krumlově, letos v Pohořelicích, Rousínově a 
Židlochovicích. 
Zároveň upozorňuji na nový zákon č.108/2006 Sb. 
o sociálních službách, kterým se mění veškeré sociální dávky 
jako je péče o osobu blízkou, částečná nebo úplná 
bezmocnost, ústavní péče apod. Informujte se včas 
o změnách u členů sociálních komisí ve vašich obcích 
                                                            RNDr.Bronislava Milinková 

 
 
 
Vítání 
 
si asi také spojujete s občánky. Nejspíš proto, že na 
mnoha místech jste to právě vy, členky svazu žen, 
které nově narozené děti vítáte do života. 
I naše organizace má své nové „děti“ – nové základní 
organizace. 
V letošním roce se nám narodily: 
 
ZO ČSŽ Vícemilice v okrese Vyškov a 
ZO ČSŽ Cvrčovice v okrese Břeclav 
 
Přeji jejich členkám za celou krajskou organizaci, aby je 
nadšení a elán s jakým organizace zakládaly, 
neopouštěly, a aby jim jejich činnost „navíc“ přinesla 
spokojenost, seberealizaci , užitek a naplnění představ 
se kterými mezi nás vstupovaly. 

                                        Margita Březnová, tajemnice KRŽ 
 

 
                                               
Co pro sebe můžeme udělat 
 
Do své činnosti v základních či okresních organizacích 
pravidelně zařazujeme i přednášky se zdravotní 
tématikou. K nim patří také osvěta v oblasti prevence 
nádorového onemocnění prsu. Ženy si dnes mohou 
v rámci přednášek vyzkoušet, jaké to, když si v prsu 
nahmátnou útvar, který tam nepatří. V tomto případě 
naštěstí jen na platovém modelu poprsí.  
Vedle subjektivního samovyšetřování, mají ženy 
možnost využít mamografický screening, tedy 
celostátní zdravotnický program, který umožňuje 
včasný záchyt zhoubných nádorů prováděním 
preventivních vyšetření. Tento program je určen i 
ženám, které nepociťují žádné známky přítomnosti 
nádorového onemocnění prsu, je hrazen zdravotními 
pojišťovnami a určen ženám od 45 do 69 let. Jedenkrát 
za dva roky tak mohou ženy na základě žádanky od 
praktického lékaře nebo gynekologa navštívit v rámci 
jihomoravského kraje tato pracoviště: 
 
Masarykův onkologický ústav Brno, Žlutý kopec 7 
Tel:844 844 885, 543 136 010 
rdg@mou.cz 
 
 
FN Brno, pracoviště Porodnice 
Obilní trh 11,Brno 
Tel:532 238 403, 777 042 471 
Karel667@seznam.cz 
 
G – Medica spol. s r.o. 
Rooseveltova 6/8, Brno 
Tel:542 210 016, 542 210 028 
 
FEMMA s.r.o. 
Viniční 235, Brno 
femma@femma.cz 
 
RTG oddělení, Poliklinika Břeclav s.r.o. 
Bří Mrštíků 38, Břeclav 
Tel:519 303 258 
rtg@poliklinika.cz 
 
 
Nemocnice Kyjov p.p 
Strážcovská 976, Kyjov 
Tel:518 601 584 
 
Odd.radiologické a zobr.metod, ONsP Znojmo 
J.Janského 11, Znojmo 
Tel:515 215 149 
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Jste na tom také tak? 
 
Internetová tvořivost: 

 
Nedávno mi můj lékař stanovil diagnózu: 
                D.P.P.V.V. = 
DEFICITNÍ PORUCHY PAMĚTI VYVOLANÉ VĚKEM 
 
Člověku se pak stává: 
Rozhodnu se umýt auto. 
Jdu ke dveřím, a při tom si všimnu, že na stole leží dnešní pošta. 
No dobře, dřív, než umyji auto, podívám se, kdo mi píše. 
Nechám klíče ležet na stole… 
 
…vyhodím poštu, která mě nezajímá, a přitom si všimnu, že je plný 
koš na odpadky. 
Srovnám si účty a bankovní výpisy do psacího stolu a vyprázdním 
koš. 
Když už jsem ale otevřela tu zásuvku psacího stolu…. 
….mohla bych vlastně hned vypsat příkazy na zaplacení účtů. 
Kde je mám? 
A do ……….!!! 
Už mám jen poslední. 
Další zásobu příkazů mám…….. 
…..v druhé zásuvce psacího stolu. 
 
Aha, tady na stole stojí sklenice džusu, kterého jsem se zrovna 
chtěla napít. 
Budu hledat další příkazy, ale napřed musím postavit tu sklenici 
jinam, je příliš blízko u počítače. 
No jo, ale to  ten džus můžu dát rovnou do ledničky, stejně už 
pěkně zteplal. 
Jdu směrem ke kuchyni a vidím, že květiny potřebují zalít. 
Postavím sklenici s džusem na stolek u kuchyně a juchů!!! 
Tady jsou ty brýle, co jsem hledala celé dopoledne! 
To bych je měla raději hned uklidit. 
Pak naplním konvici vodou a napojím žíznivé květiny. 
Ále!!! Někdo nechal ležet v kuchyni dálkové ovládání a já se mohla 
včera nahledat, když jsem se chtěla dívat na televizi. 
Raději je dám hned tam, kam patří. 
Trochu zaliji ty květiny – Sakra!, polila jsem podlahu, ale hned to 
uklidím – hodím dálkové ovládání na kanape a jdu k domovním 
dveřím… 
…a přitom celou dobu myslím na to… 
Co jsem vlastně chtěla celou dobu udělat??? 
 
Na konci dne: 

- auto je špinavé, účty jsou nezaplacené 
- sklenice s džusem stojí na stolku vedle kuchyně 
- mé květiny mají málo vody a zřejmě nepřežijí 
- vypsat můžu pořád jen jeden příkaz 
- a  ať dělám co dělám, nemůžu najít klíče od auta 

Když mi dojde, že se vlastně za celý den nepovedlo nic dodělat, 
jsem velmi překvapená – vždyť jsem celý den pořád pracovala!!! 
 
 
Musím konstatovat, že DPPVV je opravdu těžká a závažná 
choroba. 
Zkusím si pobrouzdat po Internetu, jestli tam o tom něco 
neobjevím. 
Napřed se ale mrknu, jestli mi někdo neposlal e-mail. 
No páni – to jsou ty slevy od………….. 
 
 
Tak pro jistotu připomínám: 
 
Na krajském středisku jsou pro vás k dispozici : 
 
- kuchařky III.díl 
  a  zbyteček kuchařek I. a II.díl 
- publikace Pracujeme s počítačem z edice Na pomoc ženám 
- počítač s připojením na internet i pro vaši potřebu 
- CD ROM na kterém si můžete vyzkoušet své schopnosti v oblasti  
   sociálních kompetencí 
-  dobrá vůle pomoci řešit vaše problémy a spousta dalšího…. 
 
Od vás očekáváme: 

- informace o změnách ve členské základně 
- zaslání vyplněné tabulky příjmů a výdajů ZO ČSŽ za 

rok  2006, kterou přikládám ke Zpravodaji 
- zaslání členských příspěvků od těch, kteří tak ještě 

neučinily 
- informace o činnosti vaší ZO ČSŽ, pro vaši prezentaci a 

inspiraci ostatním 
 
Že si svátků opravdu užijete a nový rok prožijete v plném 
zdraví a pohodě. 
Tak krásné chvíle…. 
                                               za KRŽ  přeje Margita Březnová 
 
 
Kontakty: 
548 535 016 -17 
602 573 777 , 776 810 980 , 603 810 980 
jihomoravsky.kraj@csz.cz, margitmarch@volny.cz 
 
 

 
 
 

 


