III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2015
Datum: 4. 2. 2015
Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny
Přivítání nové členky III. Pracovní skupiny – Bc. Ovsíkové.
1. Členství v III. pracovní skupině - změny:
Vzhledem

k organizačním

změnám

v Centru

sociálních

služeb

Kyjov,

p.o.,

nahrazuje

pí.

Martinkovou, DiS. Bc. Ovsíková.
Své členství v III. pracovní skupině ukončil p. Gloz, který se účastní komunitního plánování na
Hodonínsku a dále své členství ukončila pro pracovní vytížení také Ing. Budíková.
Tímto patří oběma velké poděkování za jejich aktivní účast v III. pracovní skupině!
2. Aktuální informace od koordinátorky KPSS Kyjovska:
Harmonogram práce na střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2016 2017 (SPRSS) a na akčním plánu na rok 2016 (AP):
1. 3. – 31. 5. 2015 příprava, sběr a analýza podkladů SPRSS
1. 6. – 31. 8. 2015 zpracování návrhu SPRSS, návrhy do AP
15. 8. – 31. 8. 2015 finální návrh SPRSS a AP
1. 9. – 30. 9. 2015 připomínkovací řízení jak SPRSS, tak AP
1. 10. – 31. 10. 2015 vypořádání připomínek, zpracování finální verze
1. 11. – 21. 12. 2015 schválení SPRSS v RM a ZM
SPRSS na Kyjovsku musí být v souladu se SPRSS JmK!
Koordinátorka prosí o dodržování termínů při tvorbě SPRSS a AP.
Optimalizace služeb odborného sociálního poradenství a služeb péče:
JmK má zájem na tom, aby se omezil počet služeb OSP. Probíhají jednání na úrovni ORP, následně
s poskytovateli služeb. Je třeba garantovat 5% spoluúčast na financování ze strany ORP. Jednání
v této oblasti budou dokončeny v červnu 2015.
Výzva KrÚ JmK pro NNO na dotačním portále KrÚ:
Oblast prevence, školství, sociálních služeb.
Metodická podpora pro pracovníky soc. služeb v ORP Kyjov:
Pokud by měly organizace zájem, je koordinátorka KPSS ochotna tuto podporu poskytnout. A to z
důvodu, že doposud bylo vykazování nejednotné.
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Benchmarking:
Aplikace JmK by měla být spuštěna v červenci 2015, proto by bylo pro poskytovatele vhodné již
nyní sledovat počty intervencí, klientů z jednotlivých obcí ORP (pokud je to možné).
Pro tyto účely byla vytvořena tabulka (týdenní), kam je možné tato data zaznamenávat a následně
je potom překopírovat do zmíněné aplikace. Tato tabulka je k vyžádání v koordinátorky KPSS.
Na portále KrÚ JmK je k dispozici seznam sociálních služeb, které projdou letos na jaře
3. etapou kontrol.
3. Novinky od členů III. PS - včetně monitoringu akčního plánu na rok 2015:
Monitoring míry naplnění AP probíhá průběžně, a to ústní formou na pravidelných setkáních
pracovních skupin. Následně jsou informace předávány koordinační - řídící skupině. 1x ročně
proběhne celkové vyhodnocení AP.
MUDr. Kliment, Fénix, o.p.s. Kyjov:
Denní stacionář již funguje v základní formě (dle původně plánované kapacity). V příštím roce se
plánuje rozšíření.
Okolní okresy (např. Břeclav, Uherské Hradiště) a i jiné kraje se obrací na centrum s požadavky na
vytvoření detašovaného pracoviště.
Byla otevřena otázka reformy psychiatrie. Následná diskuze. Mimo jiné by měla vznikat centra
duševního zdraví, jejichž součástí by byla výjezdní kontaktní centra. Dále diskuze k otázce
nespolupracujících osob (viz námět Mgr. Řihánka). MUDr. Kliment předal také kontakty na krizové
centrum v Brně, centrum funguje pro celý JMK.
Modul chráněného bydlení – plánuje se v rámci centra ideálně v letech 2016 – 2017. Je však
potřeba podpory ORP a kraje.
V rámci centra již funguje adiktologie a centrum vzdělávání (centrum spolupracuje se školami, se
zdravotnickými zařízeními).
Veškeré novinky a aktuální informace je možné nalézt na: http://www.fenix-centrum.cz.
Pozvánka na den otevřených dveří dne 19. května 2015.
Poděkování městu Kyjov za podporu samostatné pracovní skupiny pro osoby s duševním
onemocněním (na Hodonínsku došlo ke sloučení a nyní tato skupina spadá pod osoby se
zdravotním postižením).
Mgr. Komínková, Domov Horizont, p.o.:
Chráněné bydlení: Od 1. 1. 2015 funguje nová sociální služba - chráněné bydlení (od února 2015
celkem 6 bytů, 16 uživatelů, kapacita je v současné době naplněna). (viz opatření 3.1)
Koedukace Domova Horizont, p.o.: K 1. 1. 2015 se rozšířila cílová skupina Domova Horizont,
p.o. o ženy (od 18 let). K dnešnímu dni byly přijaty již dvě ženy. (viz opatření 2.1)
Mgr. Kostihová, MŠ a ZŠ Za Humny:
Škola by přivítala středisko výchovné péče s ambulantními službami (středisko patří do resortu
školství). MUDr. Kliment nabídl služby psychologa.
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Mgr. Pavlasová, SPC Kyjov:
Velké zatížení SPC administrativou, výkaznictvím.
Chybí chráněné místo pro ty, kteří vychází školu.
Velmi chybí také dětští psychiatři.
Pí. Slavíková, zástupce rodičů dětí z MŠ a ZŠ Za Humny:
Chybí stacionář pro lidi s těžším mentálním postižením, kteří potřebují neustálou asistenci.
Bc. Ovsíková, Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o.:
V rámci centra došlo k organizačním změnám. Pí. Martinková, DiS. je nově vedoucí sociálních
služeb.
Od ledna 2015 funguje v rámci denního stacionáře canisterapie. (viz opatření 7.1)
V rámci denního stacionáře funguje nově „kuchyňka“.
4. Příští setkání: 16. 4. 2015, 15:00, zasedací místnost MěÚ Kyjov

Zapsala: Mgr. Klára Komínková
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