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III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 3/2015 

                   Datum: 8. 9. 2015 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Představení nové členky III. pracovní skupiny – pí. Dagmar Kostihové, která se bude účastnit za 

zadavatele (Město Kyjov) namísto Mgr. J. Řihánka, MBA. Ten své členství v III. pracovní skupině 

ukončil a nadále bude působit pouze v koordinační - řídící skupině. Poděkování za dlouhodobé 

působení. 

 

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS Kyjovska - z KPSS Kyjovska a KPSS JMK: 

Informace z JMK: 

Poskytovatelé budou zasílat na JMK návrhy reálných rozpočtů, ze kterých se budou vypočítávat po 

sléze dotace, které poskytne ORP a JMK. Výši dotací (v rámci systému garantované finanční 

spoluúčasti ORP) pro jednotlivá ORP budou vypočítávat koordinátoři KPSS daných ORP. 

Koordinátorka KPSS Kyjovska informovala poskytovatele a následně jim zašle také e-

mail, aby jí do 30. 9. 2015 zaslali návrh reálného rozpočtu na rok 2016. 

Pro poskytnutí dotací z JMK (http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/763-1-

Socialni+a+rodinna+politika.aspx) bude potřeba vyplnit „Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK 

pro rok 2016“ (včetně 2 příloh). Žádost je přílohou tohoto zápisu. 

Kolem 20. 9. 2015 bude na dotačním portálu JMK vyvěšena výzva na dotační řízení na 

podporu poskytování sociálních služeb 2016. Žádost o dotace bude možné podávat pouze 

prostřednictvím tohoto portálu. 

Výsledky kontrol sociálních služeb v Jihomoravském kraji nebudou mít vliv na výši dotací.  

 

Dotační programy Města Kyjova: 

Pro příští rok budou vyhlášeny 2 dotační programy, a to pro sociální služby z minimální sítě 

sociálních služeb a dále pro návazné služby. 

Minimální síť sociálních služeb bude schvalována na zasedání Zastupitelstva města Kyjova 21. září 

2015. Budou v ní zachovány všechny aktuální sociální služby (v ORP Kyjov). 
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2. Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017 

(SPRSS): 

Na základě níže uvedených Podkladů pro tvorbu SPRSS byl vytvořen návrh systémových 

priorit a opatření a dále návrh priorit a opatření za jednotlivé oblasti podpory a péče (tj. 

za I. - III. pracovní skupinu): 

Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012) 

Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012) 

Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012) 

Socio-demografická analýza Kyjovska (aktualizace v roce 2015) 

Strategie území správního obvodu ORP Kyjov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, 

sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelné téma krajina, Téma 2.: sociální služby 

(dokument vypracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu v roce 2014) 

Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji (rok 2014) 

Vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015 

SWOT analýzy za jednotlivé pracovní skupiny  

 

Průběžně bylo možné koordinátorce KPSS Kyjovska rovněž zasílat návrhy priorit a opatření do 

SPRSS do roku 2017. 

Veškeré výstupy a návrhy za jednotlivé oblasti podpory a péče byly na setkání pracovních skupin 

předány a jsou aktuálně řešeny v rámci těchto setkání. Jakákoliv doplnění k návrhům je 

možné zasílat koordinátorce KPSS Kyjovska do pátku 11. 9. 2015. 

Záměrem je sestavit SPRSS tak, aby umožnil pružné reagování na aktuální potřeby. Důraz je 

kladen na spolupráci jednotlivých pracovních skupin.  

Pracovní verze SPRSS bude zaslána během podzimu k připomínkování.  

Rozšíření SPRSS i po schválení bude možné v rámci akčních plánů na daný rok. 

 

Téma zaměstnávání se prolíná II. a III. pracovní skupinou. Svaz tělesně postižených poskytuje pro 

potencionální zaměstnavatele osob s tělesným postižením poradenství. Poskytování poradenství 

pro potencionální zaměstnavatele osob s jakýmkoliv znevýhodnění je zvažováno v budoucnu i ze 

strany Města Kyjova. 

Jednou z priorit organizace Fénix, o. p. s. je zaměstnávání osob s duševním onemocněním. V rámci 

III. pracovní skupiny proběhla diskuze o možnostech (chráněné dílny x sociálně terapeutické 

dílny). V případě politické podpory by byl Fénix, o. p. s. potencionálním realizátorem. 

Další z priorit organizace Fénix, o. p. s. je bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Proběhla 

diskuze o možných formách (chráněné bydlení x podpora samostatného bydlení apod.). V případě 

politické podpory by byl Fénix, o. p. s. potencionálním realizátorem. 

 

3. Aktuální informace od členů III. PS:  

Mgr. Galanová, Fénix, o.p.s. Kyjov: 

V současné době je snaha o zkvalitnění služby, intenzivně se pracuje na dokumentaci. 
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MUDr. Kliment, Fénix, o.p.s. Kyjov: 

Došlo ke zkvalitnění služby denního stacionáře. Skupiny jsou rozděleny striktněji, byla rozšířena 

skupina pro psychotiky. 

Podařilo se získat dotace na sociální auto. 

Připravuje se projekt sociální rehabilitace. 

Fénix, o. p. s. (jakožto poskytovatel zdravotních a sociálních služeb) se angažuje v reformě 

psychiatrie.  

Snahou je rozšířit i zdravotní služby, jedním ze záměrů je vybudovat vlastní psychiatrické oddělení 

(např. v budoucnu ve spolupráci s nemocnicí Kyjov). 

Dne 3. 10. 2015 proběhne edukační kurz pro příbuzné a pečovatele osob s alzheimerovou demencí. 

Průběžně probíhají také kurzy „Laskavé asertivity“. 

 

Bc. Ovsíková, Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o.: 

Centru se podařilo pořídit nové auto s převozní rampou pro vozíčkáře. 

 

Mgr. Kostihová, MŠ a ZŠ Za Humny: 

Byl vydán nový strategický plán integrovaného vzdělávání. V rámci III. pracovní skupiny následně 

proběhla krátká diskuze k integrovanému vzdělávání. 

 

Mgr. Komínková, Domov Horizont, p. o.: 

Kapacita chráněného bydlení je naplněna. 

Informace v souvislosti s rozšířením cílové skupiny Domova Horizont, p. o. o ženy (od 18 let): 

K dnešnímu dni je poskytována služba domova pro osoby se zdravotním postižením 3 ženám (v 1 

bytě v areálu Domova Horizont). V současné době jsou ještě 3 volná místa (v 1 bytě v areálu 

Domova Horizont). 

 

pí. Slavíková, zástupce rodičů, MŠ a ZŠ Za Humny: 

„Zřízení denního stacionáře pro zdravotně postižené nad 18 let by výrazně ulehčilo našim rodinám 

existenční podmínky. Ukončení povinné školní docházky v 18 letech věku dítěte znamená pro nás 

rodiče přebírání náročné celodenní péče. Rodiče jsou nuceni odejít ze zaměstnání, pokud jim vůbec 

rodinná situace a postižení dítěte toto dovolilo! 

Ne všechny naše děti jsou schopny pokračovat ve školním vzdělávání v Praktické škole, která 

navazuje na Základní školu. Musíme  vyhledávat pomoc (někdy dost komplikovaně) nejen pro 

řešení vlastních osobních potřeb - návštěva lékařů, nákupy, vyřizování úředních záležitostí 

nedostupné pro vozíčkáře – úzké vjezdy, schody, vlastní oddychové aktivity ... 

Denní stacionář s náležitým vybavením a péčí, kterou poskytuje vhodný personál (asistenti, 

zkušený speciální pedagog) alespoň 8 hod. denně pro rodiče s vážněji postiženými dětmi z Kyjova 

a okolí by výrazně zlepšil a ulehčil životní podmínky našich rodin. 

Péče o zdravotně postižené je velmi náročná psychicky i fyzicky a nákladná časově i finančně. 

Rodiče plně pečují, ošetřují, starají se nejen o své nemocné děti vyžadující 24 hod. péči, ale i o 
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jejich zdravé sourozence, kterým se snaží zlepšit již tak náročnou a "limitovanou" rodinnou 

situaci.“ 

Následně púroběhla diskuze k tomuto tématu. 

 

4. Příští setkání: Předběžný termín byl domluven na středu 21. 10. 2015, 15:00. 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková 

 

Příloha: Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2016 (včetně 2 příloh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


