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III. pracovní skupina – osoby s duševním onemocněním 

        
 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
2/2021 

 
                   Datum: 22. 6. 2021 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Setkání proběhlo dle aktuálních platných vládních nařízení. 

 

 Informace od koordinátorky: 

1. Proběhne aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska. 

Diskuze ohledně nastíněných možností – zachovat původní Adresář x zpracovat brožury dle nepříznivé 

sociální situace pro Kyjovsko viz www.hodonin.eu/publikace-ke-stazeni/ds-50707. Většina členů komunitního 

plánování se vyslovila pro druhou možnost, zpracovat brožury pro Kyjovsko. Pokud se budou zpracovávat, 

bude nutná spolupráce všech poskytovatelů sociálních služeb. V budoucnu je možnost sjednotit podobu 

adresářů Hodonínsko – Kyjovsko – Veselsko. 

Co se týče on-line adresáře, je důležité, aby poskytovatelé kontrolovali průběžně aktuálnost na 

www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/adresar. Změny v on-line adresáři směřovat koordinátorce, či Věrce 

Lungové. Taktéž plánované akce je možno vyvěsit na výše uvedený web. 

 

2. Plánování veletrhu sociálních a návazných služeb (poslední veletrh proběhl v roce 2018). 

14. 9. 2021, 9:30-16:00, Masarykovo náměstí – před radnicí. 

Možná spolupráce s pí. Hollerovou, která by mohla veletrh moderovat, včetně představení jednotlivých 

služeb. Služby poskytnou předem základní informace, či aktualizaci z předešlého veletrhu.  

Diskuze ohledně programu (zážitkový – tj vyzkoušení pomůcek, měření tlaku, canisterapie apod.), včetně  

doprovodného programu – v plánu je oslovit Domov Horizont a pěveckou skupinu Pastelky (SONS Kyjov). 

Členové první pracovní skupiny navrhli dále výrobu placek, tvoření (malování na látkové tašky například), 

balónky atd. (šlo by o odpolední program). 

Návrh na pozvání škol v rámci výuky (gymnázium, střední školu v Hodoníně – sociální obor apod.). 

V případě velmi nepříznivého počasí (trvalý déšť) se akce konat nebude. 

 

3. 2. 8. - 9. 8. bude aktualizována Základní síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 

2021. 

Jde pouze o drobné změny např. změny kontaktů, snížení kapacit apod. 

 

 

http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/adresar
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4. Probíhá 1. etapa metodických návštěv sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 

Části návštěv se účastní také koordinátorka jako extrenista. Návštěvy jsou rozděleny do 6 etap.  

Přihlášení bylo pro služby dobrovolné. Cílem je vyjasnění si požadavků ze strany Jihomoravského kraje (na 

tyto návštěvy budou navazovat kontroly všech služeb). Služby se musí zaměřit především na to, aby byla 

zřetelná nepříznivá sociální situace klienta.  

 

5. Jihomoravský kraj vydává dodatek č. 3 k Pravidlům financování sociálních služeb v JMK pro 

léta 2021 – 2022. 

Většina normativů se zvýšila. Výše dotací na rok 2022 a možné navýšení ze strany města Kyjova se bude 

řešit v následujících měsících. Koordinátorka bude po sociálních službách požadovat rozpočty na příští rok, 

a to nejpozději v 1. týdnu v červenci. V tomto týdnu zašle e-mail ředitelům organizací. 

Do sítě se vrací služby, které byly financování z individuálního projektu (např. sociálně aktivizační služby, 

azylový dům). 

 

 Bc. Šrahůlková představila nově působící organizaci v Kyjově. 

Společnost Global Partner Péče, z.ú. byla založena v roce 2021 a je součástí mezinárodního koncernu 

Vienna Insurance Group. V rámci celorepublikového projektu budou po České republice zakládány pobočky. 

Jako první v Jihomoravském kraji bude založena pobočka v Kyjově (následně v Bučovicích, v jednání je 

pobočka v Hustopečích). 

Od 1. 8. 2021 by měly být v Kyjově registrovány služby: pečovatelská služba, terénní odlehčovací služba a 

odborné sociální poradenství (jde o celorepublikové zadání). Sídlo bude v Moravské uličce. Celkový úvazek 

pro tyto 3 služby je 3,5 úvazku (a to i pro následující rok). Služby budou financovány výše uvedeným 

koncernem. Case manager (průvodce péčí) pro tuto oblast je momentálně Bc. Šrahůlková. Projekt by měl 

fungovat 2-3 roky a dále, dle potřebnosti, by se ucházeli o vstup do sítě. Více o projektu na www.gp.cz. 

Následná diskuze - celorepublikově zaznívá potřeba terénních odlehčovacích služeb. I v rámci komunitního 

plánování je tato potřeba dlouhodobě zaznamenávána. 

 

 Aktuální informace od členů pracovní skupiny: 

Proběhla diskuze k období pandemie Covid-19 a provozu sociálních služeb. 

 

Educante, z.ú. - Bc. Šrahůlková: 

Poradna pro domácí pečující pořádá kurzy pro veřejnost i pro sociální služby (tyto kurzy jsou zdarma). Tento 

rok jsou ještě v plánu 2-3 kurzy pro rodinné pečující. 

V plánu jsou dále kurzy pro dobrovolníky „Dobrovolník kvalifikovaný pro neformální péči“ (4 x 2 hodiny). Jde 

o tendenci pomoci samotným dobrovolníkům (například dobrovolníkům do rodin), aby se zorientovali v této 

problematice, a potažmo také sociálním službám, které s dobrovolníky spolupracují (tj. jejich proškolení, 

„prověření“ pro sociální oblast). 

 

http://www.gp.cz/
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Příprava konference na téma dobrovolnictví, která proběhne 30. 9. 2021, a to částečně on-line a částečně 

osobně. 

Sebeobhájství a svépomocné skupiny pro rodiny, které pečují o osobu s mentálním postižením. V plánu je 

tyto myšlenky více propagovat a dále rozvíjet. Do skupiny sebeobhájců zapojit také osoby, které žijí v 

domácím prostředí. 

Zažít Kyjov jinak, 4. ročník proběhne v sobotu 18. 9. 2021. Pozvání na tuto akci a apel na zapojení se. 

 

pí. Slavíková: 

Některé maminky dětí s mentálním postižením se staly členkami Educante, z.ú. Velká spokojenost s touto 

organizací. Před Vánoci proběhl víkendový pobyt pro rodiče a jejich děti.  

Využívá osobní asistenci, taktéž velmi chválí spolupráci. 

Za rodiče - denní stacionář - velmi problematické sehnat tuto službu pro děti s těžkým postižením, ležící. 

Chybí odlehčovací služby! A to jak terénní, tak pobytové. V reakci na tuto informaci proběhla diskuze a je 

možnost zkusit využít odlehčovací službu při Domovu Betlém (Klobouky u Brna).  

 

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. - Mgr. Galanová: 

Od 1. 11. 2020 funguje Centrum duševního zdraví. Jde o propojení sociálních a zdravotních služeb. Pilotní 

projekt běží do 30. 4. 2022. V rámci centra pracují dva psychiatři, dva psychologové, sociální pracovníci, 

pracovníci v sociálních službách, peer konzultant, zdravotní sestry. 

Co se týče sociální rehabilitace, ta funguje i v terénu a také na Hodonínsku. 

Denní stacionář - stále se řeší doprava klientů, tu vnímají jako velkou překážku v dostupnosti. 

30. 6. proběhne metodické setkání k síťování služeb. 

Pozvánka, aby se členové přišli do centra podívat. 

 

Sociální pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov - pí. Lopraisová, DiS.: 

Přibývá klientů s psychiatrickými diagnózami. 

V době pandemie Covid-19 probíhaly kontroly na ubytovnách za asistence Městské policie (dodržování 

vládních opatření, nařízená karanténa apod.).  

Sociální pracovníci se střídali v kanceláři, ti, kteří byli na home office fungovali na telefonu. Poskytovali 

sociální poradenství a pomáhali klientům, co se týče záležitostí např. pro Úřad práce ČR (ten byl uzavřen a 

sociální pracovníci fungovali jako prostředníci). V případě, že byl některý z klientů pozitivní na Covid-19, byly 

zajištěny prostory budovy bývalého internátu zdravotní školy, kam za ním pravidelně po dobu karantény či 

izolace sociální pracovníci MěÚ docházeli, ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Kyjov zajišťovali stravu 

apod. 

Sociální odbor pomáhá veřejnosti s registrací do očkovacího centra. 
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Centrum sociálních služeb, p.o. města Kyjova, denní stacionář – Bc. Prchalová, DiS.: 

Denní stacionář využívají stále více osoby s těžším postižením, naráží se na prostory, které jsou již malé, 

nevyhovující.  

Kapacita přestává také dostačovat. Je to nutno řešit na úrovni okresu. 

Pravděpodobně dojde ke zvýšení cen (dle míry podpory). 

Pí. Prchalová navrhla možnost spolupráce např. na organizaci pobytů pro klienty Domova Horizont, Centra 

sociálních služeb Kyjov a Educante, z.ú. 

 

Domov Horizont, p.o., chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením -  

Bc. Tesařová, DiS.: 

Služby se vrací k běžnému provozu. Klienti se chystají na pobyty, jezdí na rodinné návštěvy atd. 

Rapidně přibylo žádostí o poskytování služby lidem s psychiatrickými diagnózami (často i bez mentálního 

postižení). Celkově nárůst žádostí, a to nejen z Jihomoravského kraje. 

Dochází ke snižování kapacity domova pro osoby se zdravotním postižením (v příštím roce opět o 5 klientů) 

a k rozšíření chráněného bydlení. 

Nově speciálně pedagogická péče pro klienty. Cílem je především vyhnout se psychiatrickým hospitalizacím.  

Pandemie Covid-19 měla také vliv na psychiku klientů, někteří projevovali agresivitu nejen vůči sobě, ale 

také pracovníkům.  

Také se více začínají zaměřovat na vzdělávání zaměstnanců a jejich podporu v oblasti péče o osoby 

s poruchou autistického spektra. 

 

Termín příštího setkání: podzim 2021, bude upřesněno 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková 


