
1/3 

 

Koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

6/2016 

                   Datum: 1. 11. 2016 

  

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Sociálně psychiatrická péče v regionu Kyjovska 

Přivítání hostů – Mgr. D. Křiváková – zastupitelka, ředitelka nemocnice Kyjov,  

Bc. A. Kuchař – místostarosta města Kyjov, Ing. M. Jagoš – tajemník MěÚ Kyjov. 

Cílem jednání bylo informovat o aktuální situaci a vydat doporučení směrem k Radě 

města Kyjov k níže uvedeným bodům. 

a) Dlouhodobý pronájem budovy města, kde sídlí v současné době Sociálně-

psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s. Kyjov (dále v zápisu jen „Fénix“): Fénix 

plánuje zřídit centrum duševního zdraví, v rámci tohoto projektu by mělo dojít také 

k rekonstrukci stávající budovy. (Finance na centra duševního zdraví je možno čerpat 

v rámci reformy psychiatrie (na deinstitucionalizaci)). Žádost o dotace je nutno podat 

do dubna 2017. Město Kyjov požaduje předložit projekt. Stanovisko města Kyjov je 

takové, že se pronájem bude nadále realizovat s možnou rozvazovací podmínkou, 

pokud se projekt neuskuteční. 

b) Rozpočet sociální služby sociální rehabilitace (Fénix): Sociální rehabilitace je 

registrována od 1. 1. 2017, jde o ambulantní a terénní formu služby. Předložený 

rozpočet služby – nejprve předložen ve výši 2 581 000 Kč následně upraven na 

2 426 000 Kč - převyšuje optimalizované (dříve uváděny jako maximální) náklady 

služby uvedené v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2017 (dále jen 

Akční plán), kde je uvedená částka 2 366 520 Kč. Dotace města budou vycházet 

z částek uvedených v Akčním plánu. Při sestavování rozpočtu se vycházelo 

z předpokládané výkonnosti služby, vzhledem k tomu, že bude služba fungovat až od 

1. 1. 2017 jde o odhadná čísla. Současně Sdružení Práh nabídlo regionu Kyjovska 

terénní službu sociální rehabilitace (2,5 úvazku, požadovány dotace (spoluúčast města 

Kyjov) ve výši 295 200 Kč). Upozorněno na fakt, že jde pouze o terénní službu. 

Proběhla diskuze.  

Výstup jednání: Koordinační - řídící skupina se shodla, že sociální rehabilitaci v roce 

2017 by měl zajišťovat Fénix. Bylo doporučeno, aby se Rada města seznámila 

s materiály, co která služba poskytuje a nabízí a aby byli všichni aktéři přizváni na 

jednání Rady města. Současně proběhnou další jednání na úrovni vedení města Kyjov 

ohledně výše financování služby. 

c) Představena nabídka Sdružení Práh na spolupráci (viz tištěné materiály, které 

jsou přílohou zápisu): Jde o 2 letý projekt, který nevyžaduje žádnou finanční 

spoluúčast města Kyjov. Nabídka spolupráce k ničemu nezavazuje. Představitelé Fénixu 

upozornili, že tuto službu momentálně v určité obdobě již zajišťují. Proběhla diskuze.  
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Výstup jednání: Koordinační – řídící skupina doporučuje za uvedených podmínek 

(služba je zdarma a bez jakýchkoliv dalších závazků pro město Kyjov) nabídku využít. 

Hosté po projednání bodu 1 opustili jednání. 

Dále bylo projednáno: 

2. Aktuální informace z KPSS Kyjovska (koordinátorka KPSS) 

 Personální změny na JMK: Od října 2016 je na JMK nová koordinátorka komunitního 

plánování – Mgr. Pavla Kovářová. Vedoucí ekonomického odboru nebyl prozatím 

jmenován. 

 Prorodinná politika města Kyjova – doposud řešena spíše nesystematicky, chybí 

strategický dokument, její další směřování bude projednáno v rámci setkání I. PS 

KPSS Kyjovska a na Koordinační - řídící skupině. Návrh: rozšířit stávající I. PS KPSS 

Kyjovska o další členy (zejm. zástupce organizací působících v oblasti volnočasových 

aktivit pro rodiny/děti – lepší koordinace prorodinných akcí); vytvoření Koncepce 

rodinné politiky města Kyjova.  

 

3. Plánované aktivity do konce roku 2016 

• Probíhá aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska. 

• Dne 15. 11. 2016 přednáška JUDr. Karla Zusky (pro poskytovatele sociálních služeb 

z Kyjovska) na téma „Financování sociálních služeb“. 

Plánované akce na rok 2017 

 Akce u příležitosti: 

o Světového dne autismu (duben) – neděle 2. 4. 2017 (MŠ a ZŠ, Kyjov, Za 

Humny 3304); pondělí 3. 4. 2017 (město Kyjov) 

o Mezinárodního dne rodin (květen) – „Týden pro rodinu“ (zábava, vzdělávání, 

seznámení s místními organizacemi působícími na poli rodinné politiky – dny 

otevřených dveří) 

o Mezinárodního dne seniorů (říjen) – dny otevřených dveří, osvěta 

o vánočních svátků (prosinec) – vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi  

Mgr. Čamlíková připojila informaci, že Krok plánuje v listopadu akci ke dni dobrovolníků 

(byla by možná spolupráce více organizací). Jsou vítány nápady i k letošní akci. 

 Veletrh sociálních a návazných služeb Kyjovska (září 2017). 

 

4. Aktuální informace od členů Koordinační – řídící skupiny 

 Bc. Novotná, lokální síťařka pro OSPOD:  

Jsou vyvěšeny nové výzvy operačního programu zaměstnanost. 

Pro časovou nedostatečnost budou informace týkající se lokálního síťování předány na 

některém z dalších setkání. 

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

K 1. 1. 2017 bude snížena kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

z 220 klientů na 215 klientů. 
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Informace o projektovém záměru v rámci transformace Domova Horizont: Výstavba 

domova pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu (18 klientů s vysokou 

mírou podpory) v Moravském Písku. 

Pozvánka na Předvánoční posezení v Domově Horizont dne 27. 11. 2016 – den 

otevřených dveří u příležitosti 55. výročí založení Domova Horizont.  

 K. Rousová, DiS., město Bzenec: 

Byl evidován velký nárůst sociálně-patologických jevů mládeže ve Bzenci; proběhlo širší 

společné setkání (Kyjov, Bzenec), kde se situace řešila. 

 Mgr. Galan, MUDr. Kliment, Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s. 

Kyjov: 

16. 11. 2016 proběhne dobročinný bazar na podporu Fénixu. 

Proběhla návštěva MUDr. Hollého (přednosta psychiatrické léčebny Bohnice a předseda 

komise pro reformu psychiatrie v ČR). Po seznámení se s projektem a aktuální situací 

atestoval Fénixu vysoký stupeň připravenosti pro vznik CDZ a doporučil, aby se v roce 

2017 Fénix přihlásil do výběrového řízení pro realizaci. 

Fénix vznesl námitku proti změně programu jednání koordinační a řídící skupiny a 

požádal, aby veškeré změny v programu byly předem hlášeny.  

 Mgr. Čamlíková, Krok Kyjov, z.ú.: 

Komunita registruje nárůst mladistvých zájemců o tuto službu. V současné době jsou 

v komunitě 4 mladiství. 

 

5. Termín příštího setkání:  

Společné setkání všech skupin KPSS Kyjovska proběhne v úterý 6. 12. 2016 od 15:30 

hod.  

 

UPOZORNĚNÍ A ŽÁDOST, ABY ZMĚNY V PROGRAMU SETKÁNÍ BYLY OZNÁMENY 

V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU. 

 

Příloha: Informace k projektu Sdružení Práh – zjišťování potřeb v oblasti duševního zdraví v 5 

regionech JMK 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková 

Ověřila: Bc. Barbora Horehleďová 


