III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 4/2012
Datum: 19. 6. 2012
Místo setkání: zasedací místnost ZM (vedle podatelny)
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Vedoucí pracovní skupiny přivítala členy a shrnula program setkání.

2. Koordinátorka informovala přítomné o prezentaci dotazníků k analýzám
potřeb zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů a veřejnosti, která se konala dne
18. 6. 2012.
Informace ohledně dotazníkového šetření předala doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc.
(Sociotrendy s.r.o.). Všichni přítomní byli osloveni, zda by se chtěli zapojit do
výzkumu jako tazatelé k dotazníkům pro uživatele sociálních služeb a veřejnost.


Na jednoho tazatele připadne asi 5 dotazníků pro konkrétní cílovou skupinu,
případně ještě dalších 5 dotazníků pro veřejnost – bude záležet na počtu
tazatelů na danou cílovou skupinu.



Musí být pokryta oblast Kyjovska, Bzenecka i Ždánicka.



V nejbližších dnech Sociotrendy rozešlou přihlášeným tazatelům e-mailem
upřesňující informace ohledně lokality, počtu dotazníků a cílové skupiny.



Tazateli na základě uzavřené dohody o provedení práce náleží odměna 80 Kč
za každý vyplněný dotazník.



Každý tazatel vyplní jeden dotazník za sebe navíc (za veřejnost), aby se
pokryly náklady za poštovné.



Otázky č. 24 a č. 26 se nemusejí vyplňovat, zjišťují stejné údaje jako
otázky č. 23 a 25. V dotaznících, které rozesílají Sociotrendy, jsou tyto otázky
již upraveny, takže se toto upozornění nemusí brát v potaz.



Dotazníky musí být doručeny do 6. 7. 2012 buď koordinátorce KPSS
Janě Jakubíčkové (1. týden v červenci má dovolenou), nebo přímo firmě
Sociotrendy.



Spolu s dotazníky se musí zaslat i dohoda o provedení práce.



S jakýmikoliv dotazy se tazatelé mohou obrátit na Sociotrendy.

Potřebné kontakty:

Bc. Jana Jakubíčková
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sociotrendy, s.r.o.

Městský úřad Kyjov

Rooseveltova 95

Masarykovo nám. 18, Kyjov 697 22

779 00 Olomouc

(budova Komerční banky, č. dveří 316)

Tel.: 602 826 673

Tel: 518 697 571, Mobil: 602 515 693

E-mail: vyzkum@sociotrendy.cz

Poskytovatelé by měli doručit vyplněné dotazníky v tištěné podobě do 29. 6.
2012 koordinátorce Janě Jakubíčkové.

3. Informace k Sociálně - psychiatrickému centru Fénix, o.p.s. – MUDr. Kliment,
Mgr. Jana Kahánková


Příští týden proběhne registrace o.p.s.



Aktuálně je reálná možnost získat prostory pro provoz centra (nyní ve
vlastnictví města Kyjova).



Je třeba rozpracovat záměr, oddělit sociální služby a zdravotní služby
a rozepsat financování každé sociální služby zvlášť, aby se sociální služby
mohly zaregistrovat na úřadě JmK. Nově vznikající sociální služby budou
zařazeny do Akčního plánu JmK na rok 2013 (AP JmK), až bude schválená
spoluúčast na financování Radou města Kyjova. Nyní jde o 4 - 5 sociálních
služeb: denní stacionář, služby následné péče, poradenství, krizová intervence
a zřejmě i sociální rehabilitace (záleží na definici, jestli psychiatrická nebo
sociální).



V měsíci červenci musí být záměry pro AP JmK na každou službu hotovy,
následně je koordinátorka pošle na JmK.



Nejpozději 20. 8. 2012 bude záměr o.p.s. Fénix předložen Radě města Kyjova.



Předpokládá se, že služby budou poskytovány v omezeném rozsahu od 1. 9.
2012 (např. ambulantní služby, denní stacionář, svépomocné skupiny) a od 1.
1. 2013 základní modul v kompletním rozsahu.



Služby budou poskytovány cílové skupině bez ohledu na věk a pohlaví.



Definované služby dle registrační smlouvy Sociálněpsychiatrického centraFénix o.p.s.:

– služby krizové intervence, krizová lůžka
– prevence a včasná detekce
– ambulantní psychiatrická, psychologická a psychoterapeutická péče
– sociálněpsychiatrická rehabilitace
– denní stacionář pro duševně nemocné
– memory clinic

– služby následné péče
– psychologické a sociální poradenství pacientům, rodině a vztahovým
osobám

– posudková činnost
– rodinná a manželská poradna
4. Informace z JmK


Do AP JmK na rok 2013 se za Kyjovsko bude dávat jedna nová služba (viz
výše) a rozšiřující se služby. U těchto není třeba dokládat deklaraci o finanční
spoluúčasti. Konkrétně se jedná o:

– Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Charita Kyjov)
– Domov pro seniory (Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.)
– Domov se zvláštním režimem (Centrum služeb pro seniory Kyjov,
p.o.)

– Odlehčovací služby (Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.)
– Raná péče (Slezská diakonie, Český Těšín - Poradna rané péče
DOREA Brno)

– Sociální rehabilitace (Dotyk II., o.p.s.)


Doložit „nadregionální potřebnost“ – pro jaké specifické cílové skupiny je na
Kyjovsku potřeba sociálních služeb?
Návrhy:

– Chybí raná péče pro autisty, zejména včasná diagnostika. Částečně
je možno využít služeb brněnské organizace Dorea (raná péče,
poskytuje ambulantní a terénní služby), do budoucna by mohlo
v Kyjově vzniknout detašované pracoviště (viz výsledky analýzy
potřeb).

– Chybí sociální péče o osoby s Tourettovým syndromem
– Pro osoby s mentálním postižením s přidruženými poruchami
chování.

– Chybí pobytová odlehčovací služba pro mentálně a fyzicky
postižené všech věkových kategorií (u dětí, které jsou upoutány
na lůžko, je možno využít pobytu v nemocnici Kyjov, ještě vhodnější
by byla Internátní škola Vřesovice, ale tam většinou nejsou volná
místa)

– Dále pobytová služba (domov se zvláštním režimem) pro
chronické

alkoholiky

a

drogově

závislé

–

většina

z nich

bezdomovci. Toto zařízení funguje v Hrušovanech nad Jevišovkou –
Emin Zámek, p.o.

– Chybí služby pro osoby s poruchami příjmu potravy, hlavně pro děti a

dospívající a dále není návaznost z Brna.

5. Informace od koordinátorky


V současné době se dokončuje vyhodnocení Komunitního plánu do roku 2012.



Také se dokončuje analýza finančních toků do sociálních služeb (p. Aneta
Junášková), do konce června má být dokončena.



8. 9. 2012 – „Hurá škola“ v rámci výhry v soutěži Obec přátelská rodině



13. 10. 2012 – „Den seniorů“ v rámci výhry v soutěži Obec přátelská rodině



Předběžně v Út. 30. 10. 2012 – od 9:00 do 13 – 14 hod. se uskuteční
konference ke komunitnímu plánování (estrádní sál Domu kultury Kyjov).



Vedoucí PS informovala o odstoupení Charity Kyjov od záměru zřídit
dobrovolnické centrum, a to z finančních důvodů.

6. Podoba nového Komunitního plánu


Držet se původní struktury, nebo zvolit novou, např. po vzoru Komunitního
plánu JmK? Může se např. jasně oddělit část pro sociální služby a část pro
navazující služby. Je možné přizvat si k tvorbě Plánu krajského metodika.



Členové pracovní skupiny se shodli, že bude lepší držet se struktury
původního plánu, který je dobře sestavený a dělat jen drobné úpravy.
Většina priorit se přesune z Komunitního plánu do r. 2012 do nového,
případně budou upraveny. Metodika přizvat, až když vzniknou nejasnosti, příp.
s ním konzultovat finální verzi plánu.



V září, až budou výsledky analýz potřeb, začnou pracovní skupiny aktualizovat
priority a opatření. V každé PS budou pro účel zpracování plánu zvoleni
zástupci, „členové zpracovatelského týmu“.

7. Další setkání III. pracovní skupiny proběhne v úterý 4.9.2012 v 16:00.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

