
     
 

 

III. pracovní skupina – osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením 
                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

                                                                                    Číslo zápisu: 2/2013 
                   Datum: 23. 4. 2013 

Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Změna organizační struktury MěÚ Kyjov  

Došlo ke sloučení dvou odborů OŠK a OSV - vznik Odboru sociálních věcí a školství. 

Nynější odbor vede PaedDr. Ilona Slaninová. Mgr. Kopřiva již na úřadě nebude působit.  

 

2. Žádost o zařazení do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku 

do roku 2015  

Koordinační – řídící skupina KPSS schválila žádost o zařazení nové priority do 

Střednědobého plánu - vznik sociálních lůžek (Nemocnice Kyjov zřizuje dvě sociální lůžka. 

Od 1. 5. 2013 budou registrovány, od 1. 7. 2013 budou v provozu v rámci lůžkového 

oddělení následné péče ve Veselí nad M.).          

 

3. Info z KPSS Kyjovska 

 
–  Monitoring priorit a opatření - za období leden-březen 2013, tabulky budou všem 

členům zaslány s finální verzí zápisu. 

–  Aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska  

     Koordinační - řídící skupina schválila, že v Adresáři budou uvedeny pouze „místní“ 

organizace, nadregionální pouze v případě, kdy na Kyjovsku služba chybí a má zásadní 

důležitost a ta, která je uvedena v Komunitním plánu (organizace spolupracující). 

  Do Adresáře budou zařazeni i neurologové a nově také sociální lůžka.  

 

4. Info z JmK  

– V pondělí 6. 5. 2013 od 14.00 hodin, MěÚ Hodonín - Panelová diskuze pro 

Hodonínsko k systému hodnocení sociálních služeb prostřednictvím ukazatelů a 

kritérií a jejich vah - zatím jen návrhy kritérii; setkání na cca 2 hodiny, účast - zástupci 

zadavatelů obcí II. a III. typu, zástupci poskytovatelů - ředitel organizace + zástupce za 

službu. 



– Veletrh Medical Fair JmK 14. - 17. 5. 2013 v Brně 

- 14. 5. ve 14,00 hodin - slavnostní zahájení, od 15.00 kulatý stůl pro zadavatele 

      - 15., 16. a 17. 5. - pro poskytovatele SS - možnost navázat na diskuzi ze dne 6.5.2013 

–  AP JmK na r. 2014 - koordinátorce KPSS dodat rozvojové plány - vyplnit tabulku. Je nutné 

podložit potřebnost a zvážit finanční reálnost (v současné době jsou podporovány zejména 

stávající služby, ne poradenství, pobytové služby s kapacitou nad 50 klientů). 

– Adresář sociálních služeb JmK a Katalog příspěvkových organizací JmK 

       - v průběhu května bude rozvoz na jednotlivé obce a do nemocnic. Do konce dubna 

nahlásit koordinátorce počty jednotlivých adresářů!!!! Poté možnost vyzvednutí v kanceláři 

koordinátorky. 

– Národní plán rozvoje SS - platnost této brožury s obecnými prioritami rozvoje sociálních 

služeb na roky 2009 - 2012 byla prodloužena (do konce r. 2013).  

– Poslední možnost vzdělávání - Komunitní plánování sociálních služeb v kostce (21.5., 

28.5., a 3.6.2013). Má-li někdo z členů PS KPSS zájem, je nutné do 10.5.2013 

informovat koordinátorku KPSS.  

 

5. Supervize 

- 15. 5. 2013 v 9.00 hodin proběhne v zasedací místnosti RM Kyjova (nad sociálním 

odborem) supervize III. PS. Předpokládaná délka supervize – 2 hodiny. 

 

6. Info od členů skupiny  

- Mgr. Komínková -  Domov Horizont pronajal další byt v Kyjově pro své klienty.  

- Mgr. Kahánková - zahájen provoz Denního stacionáře Sociálně-psychiatrického centra 

Fénix, snížení kapacity klientů z 16 na 10 (na zkušební 3 měsíce). Od června bude 

novou vedoucí DS Mgr. Galánová. Mgr. Kahánková navrhla, aby denní stacionář 

zastupovala v III. pracovní skupině od června 2013 Mgr. Galánová. Pracovní skupina 

návrh schválila. 

o 22.6.2013 plánuje S.-p. centrum Fénix benefiční koncert v Kyjově na 

podporu Denního stacionáře (od 18:00, v areálu Sokolovny v Kyjově). 

 

- Speciálně pedagogické centrum v Kyjově bude nově v III. PS zastupovat místo PhDr. 

Petrášové Mgr. Pavlasová. 

 

8. Příští setkání se bude konat ve středu 15. 5. 2013 v rámci supervize. 

 

 

Příloha:  Monitorovací tabulky priorit a opatření 

 

 

Zapsala: Iva Lesová 


