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III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 2/2017 

                   Datum: 25. 4. 2017 

 

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Zastupitelstva města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program setkání:  

 Aktuální informace týkající se komunitního plánování 

 SWOT analýza za oblast "osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením“ 

 

 
1. Přivítání hostů 

 

2. Změny v pracovní skupině; ukončení členství v pracovní skupině 

Vzhledem k dlouhodobé absenci a vzhledem k tomu, že níže uvedení členové dlouhodobě 

nekomunikují s vedoucím pracovní skupiny, ani s koordinátorkou KPSS Kyjovska, došlo po 

upozornění k ukončení členství paní Aleny Dobešové (veřejnost, rodinný pečující), poděkování za 

spolupráci. A dále paní Zuzany Šrahůlkové (předsedkyně Spolku Educante z.s.).  

Viz e-mailová korespondence, která je uložena u koordinátorky KPSS Kyjovska 

 

3. Aktuální informace z Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska  

Přibližně od poloviny dubna 2017 došlo ke zrušení Koordinační – řídící skupiny KPSS Kyjovska, její 

kompetence se přenesly na Sociální a zdravotní komisi Rady města Kyjova. 

Od září 2017 bude novou koordinátorkou KPSS Bc. Jana Novotná, do té doby bude funkci 

koordinátora zastávat vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov, Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA. 

 

MUDr. J. Kliment projevil nesouhlas s rozhodnutím Rady města Kyjova – narušení systému, který 

doposud fungoval.  

 

4. Pod vedením Mgr. Miloše Havlíka byla členy pracovní skupiny vypracována SWOT analýza 

za oblast „Osoby s duševním onemocněním“. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

(pojmenování)                (body) 

Proces komunitního plánování, angažovanost lidí 2 b. 

Velká ochota pečovat (rodinní pečující) 2 b. 

Široká nabídka služeb pro lidi s duševním onemocněním 2 b. 

Návaznost služeb, dobrá spolupráce s praktickými lékaři, existence instituce, která 
propojuje sociální a zdravotní služby  

13 b. 
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Fungující denní stacionáře  1 b. 

Odbornost, ochota, empatie a lidskost pracovníků, dobrá komunikace uživatel - 
poskytovatel 

13 b. 

Dobrá spolupráce s městem 2 b. 

Kvalitní služby a poskytovatelé 7 b. 

V regionu vysoká tolerance vůči lidem s duševním onemocněním (ne tak silné stigma) 1 b. 

Započatý proces transformace služeb pro lidi s mentálním postižením 1 b. 
 

SLABÉ STRÁNKY 

(pojmenování)                (body) 

Chybějící návazných služeb pro osoby s duševním onemocněním, s mentálním 
postižením a demencí (chybějící komplexní péče), chybějící denní stacionář pro osoby 
s hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami a chybějící odlehčovací 
služby pro osoby s mentálním postižením 

12 b. 

Chybějící včasná diagnostika 9 b. 

Slabá spolupráce mezi poskytovateli 3 b. 

Nedostatek pracovních příležitostí (chráněná pracovní místa atd.) 5 b. 

Nedostatek bydlení s podporou 5 b. 

Špatná/problémová komunikace s rodinnými příslušníky 5 b. 

Chybějící spolupráce s odborem sociálních věcí v oblasti krizových intervencí 2 b. 

Špatná spolupráce s klinikami 4 b. 

Fluktuace pracovníků  1 b. 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

(pojmenování)                (body) 

Reforma psychiatrie 19 b. 

Využívání fondů EU 11 b. 

Reformační tlaky EU 3 b. 

Otevřenější vedení JMK 6 b. 

Projekt zaměstnanosti – PEER 5 b. 

Spolupráce přilehlých ORP 1 b. 
 

HROZBY 

(pojmenování)                (body) 

Nedostatečná informovanost veřejnosti o duševním onemocnění a mentálním postižení 
a z toho plynoucí stigmatizace 

8 b. 

Model financování 3 b. 

Špatné posuzování duševně nemocných posudkovou komisí (např. ve vztahu k příspěvku 
na péči, důchodům apod.) 

8 b. 

Politický protekcionismus 7 b. 

Nekompetentnost úředníků  3 b. 

Volby (parlamentní volby 2017) 0 b. 

Novela zákona o sociálních službách – nedostatečná legislativa 2 b. 

Oddělování zdravotní a sociální oblasti – nespolupráce ministerstev (MPSV, MZ, MŠMT a 
MS) 

7 b. 

Nedostatek odborníků a úprk odborníků do zahraničí 7 b. 

 

 

Příloha: Nová organizační struktura KPSS Kyjovska 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková, Bc. Barbora Horehleďová  

 


