Pracovní skupina III. - Osoby s duševním onemocněním

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/rok2010
Datum:14. ledna 2010
Místo setkání: Zasedací síň, městský úřad Kyjov

Přítomni: dle prezenční listiny.
Vedoucí skupiny přivítala všechny přítomné.
Program schůzky:
- zprávy z koordinační skupiny
- další fungování skupiny
- přeání informací k připomínkování plánu
M. Loutná - pro přípravu konference je nutné, abychom se na začátku února sešli. Je potřeba
načasovat všechny přípravy – i panely, zvážit jejich počet a co na nich budeme prezentovat.
Fotografie, jednoduché informace. Věci prezentovat tak, aby je pochopil i laik.
Prezentovat to, co už funguje. Představit systémové priority, výsledky práce, kterou jsme za dva
roky udělali.
Od 1. února oficiálně startuje připomínkování.
15. března se sejde zastupitelstvo, to by mělo projednávat plán.
Diskuze o činnosti koordinační skupiny v dalším období:
Bylo by účelné, aby se koordinační skupina scházela cca 1x za čtvrtletí nebo pololetí. Bude
vyhodnocovat a předávat informace Radě. V tom případě by muselo město oficiálně rozhodnout, že
koordinační skupina bude mít funkci:
a) realizační
b) kontrolní
Musí být jasné zadání, poněvadž je to jiné zadání než to, pro které koordinační skupina vznikla.
Delegovat pravomoci musí město, vše musí být řádně právně ošetřeno.
Dotaz na paní Úradníkovou – co by se mělo udělat pro to, aby lidé – veřejnost – přišli na
konferenci?
Pozvat osobně, aby věděli, o co se jedná.
Informace o konferenci budou v tisku, televizi, budou plakáty. Zvážit rozdávání letáků.
Možnosti využití panelů – dát na ně informace o každé skupině, o poskytovatelích. Představit
instituce.
Nezapomenout na fakt, že potřeby, které jsme zjistili na základě našich průzkumů, stále trvají,
nezávisle na politické situaci či existenci zákona.

Hosté na konferenci – zástupci města, zástupce zdravotní komise, koordinační skupiny.
Vize komunitního plánování: sociální integrace a pomoc k svépomoci. Cílem je sociální integrace
postižených. Pomáhat, ne spravovat.
Schůzka pro přípravu prezentace – 28. ledna v 15.00 hodin. Místo bude upřesněno, účastníky pozve
Martina Loutná.
Schůzka koordinační skupiny bude 4. března. Na programu bude připomínkovací řízení, vypořádání
připomínek.
Další schůzka naší skupiny bude 9. února ve 14.30 hodin v IPA – nemocnice Kyjov.

Zapsala Věra Kellnerová

