III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2013
Datum: 19. 3. 2013
Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Koordinátorka informovala o nově obsazené pozici asistentky KPSS – p. Ivana
Lesová.
Paní Úradníková ukončila své členství ve III. PS.

2. Info z JmK
a. V souvislosti s převedením financování sociálních služeb z ministerstva na kraje –
snaha JmK o nastavení systému hodnocení sociálních služeb prostřednictvím
kritérií a jejich vah (nastavení podmínek pro zařazení sociálních služeb do „sítě
sociálních služeb“ v Jihomoravském kraji a podmínek jejich financování). Metodika
síťování sociálních služeb (červenec – srpen; Augur).
K návrhům kritérií proběhnou diskuse v rámci kulatých stolů – na Hodonínsku
předběžně po. 6. 5. 2013, cca na 2 hod.; účast – zástupci zadavatelů obcí II.
a III. typu, zástupci poskytovatelů – ředitel organizace + 1 zástupce za
službu.
b. Adresář sociálních služeb v JmK a Katalog příspěvkových organizací JmK
-

bude k dispozici cca v půli května

3. Monitoring za období 9/2012 – 3/2013
-

Asistentka KPSS rozešle tabulky – realizátoři jednotlivých opatření vyplní
zažlucené kolonky – poslat zpět asistentce do středy 3. 4. 2013!

4. Supervize III. PS – 13. 5. 2013 – odpoledne, případně 14. 5., koordinátorka
upřesní, do příště promyslet náměty k řešení.
Návrhy:
Mgr. Jana Kahánková: prevence syndromu vyhoření, pocity marnosti (viz dlouhodobá
snaha o zajištění potřebných služeb x neochota zadavatelů tyto snahy finančně
podporovat, i když služby vycházejí z jimi schváleného Plánu rozvoje); jakým
způsobem zadavatele „přesvědčit“ o potřebnosti jejich podpory?

5. Veletrh sociálních a navazujících služeb Kyjovska – středa 11. 9. 2013

6. Aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska
Dosavadní výstupy z pracovních skupin:
a. Zestručnit, zpřehlednit – rozdělit oblasti podpory a péče barevně, zvětšit
písmo
b. Uvádět pouze „místní“ organizace, nadregionální pouze v případě, kdy na
Kyjovsku služba chybí a má zásadní důležitost; odkázat na katalog
sociálních služeb JmK
c. Na začátku Adresáře definovat (srozumitelně) jednotlivé druhy sociálních
služeb
d. Rejstřík – ponechat
e. Na konci uvést obce Kyjovska + telefonický kontakt
f. Informace u organizací jako je fax, IČ neuvádět

Za III. PS se revidovaly jednotlivé organizace/osoby poskytující péči cílové skupině. U
psychiatrů a psychologů zjistit i smluvní pojišťovny a otevírací hodiny, případně zda jsou
soudními znalci v oboru.
Připomínky:
Mgr. Jaroslav Řihánek – chybí odborníci vykonávající ambulantní ochrannou léčbu (na
Kyjovsku pouze MUDr. Urubek?). MUDr. Jaroslav Kliment navrhuje tuto problematiku
řešit společně se všemi zainteresovanými – sjednat společnou schůzku.

7. Mgr. Jana Kahánková a MUDr. Jaroslav Kliment informovali Sociálněpsychiatrickém centru Fénix, o.p.s. + pozvali na Den otevřených dveří
spojený s vernisáží (3. 4. 2013, od 16:00)
Od 1. 2. 2013 jsou v provozu:


Psychiatrická ambulance (MUDr. Kliment) – út. + čt. dopoledne



Psychologická ambulance (Mgr. Kahánková) – zatím poskytuje pouze
vybrané služby (např. krizová intervence)

Od 1. 4. 2013 zahájí činnost denní stacionář – postupné rozdělení klientů do 4 skupin
(osoby s demencí, schizofrenií, závislostmi a afektivními poruchami)
Od června 2013 by měla být v provozu i adiktologická ambulance.
13. 4. 2013 – seminář pro příbuzné pečovatele s Alzheimerovou demencí (od 9:00).

8. Další setkání III. pracovní skupiny proběhne v úterý 23. 4. 2013 od 15:00
v zasedací místnosti nad sociálním odborem. Z organizačních důvodů prosím
o potvrzování Vaší účasti/neúčasti!

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

