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III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 3/2017 

                   Datum: 8. 6. 2017 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program setkání: 

• Aktuální informace z Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska 

• Tvorba nového Střednědobého plánu na další období (2018-2020) 

• Schválení Jednacího řádu pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb 

Kyjovska a realizační skupiny komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska  

• Aktuální informace od členů pracovní skupiny 

 

1. Aktuální informace z Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska 

- V současné době dochází k zapracování připomínek ke Střednědobému plánu rozvoje 

Sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2018 – 2020  → tento dokument by měl být 

schválen v druhé polovině roku 2017. 

- Na základě nových pravidel pro tvorbu sítě pro rok 2018 došlo k vytvoření Minimální sítě 

sociálních služeb na Kyjovsku (ke garancím služeb) → na základě doporučení Sociální a zdravotní 

komise Rady města Kyjova pak tuto síť dne 22. 5. 2017 schválila Rada Města Kyjova. Tato síť byla 

následně odeslána na JMK → ke schválení krajské sítě dojde až ke konci měsíce června. 

- Novou krajskou koordinátorkou komunitního plánování je paní Bc. Eva Malušková (e-mail: 

maluskova.eva@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 652 164). 

- K dispozici jsou nové Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska od r. 2017 – 

adresáře byly v rámci pracovní skupiny předány. V případě zájmu o více výtisků jsou k dispozici na 

odboru sociálních věcí Městského úřadu Kyjov v kanceláři č. S11 u Margity Procházkové, BA.  

- Žádost na sociální služby/na vedoucí organizací/ o zaslání reálných rozpočtů služeb pro rok 

2018, aby mohlo dojít k výpočtu financování služeb pro nadcházející období. Tyto rozpočty zasílat 

nejpozději do 30. 6. 2017 na e-maily: kpss@mukyjov.cz, j.rihanek@mukyjov.cz. Vedoucí služeb 

byli taktéž informování e-mailem. 

Vznesen dotaz na definici reálného rozpočtu. Bylo doporučeno obrátit se na vedoucího odboru 

sociálních věcí (Mgr. J. Řihánek, MBA).  

 

Žádost se týká v rámci 3. pracovní skupiny následujících služeb:  

Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města 

Kyjova 

 

Azylový dům 

Denní stacionář 

Osobní asistence 

Pečovatelská služba 

SAS pro rodiny s dětmi 
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Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. 

 

Denní stacionář 

Sociální rehabilitace 

 

2. Projednání připomínek k Jednacímu řádu pracovních skupin komunitního plánování 

sociálních služeb Kyjovska a realizační skupiny komunitního plánování sociálních 

služeb Kyjovska (dále jen Jednací řád) 

(Drobnou úpravu dosavadního Jednacího řádu pracovních skupin KPSS Kyjovska bylo nutno provést 

v souvislosti se změnou organizační struktury KPSS v dubnu 2017.) 

Návrh nového znění Jednacího řádu byl zaslán v rámci pozvánky do pracovní skupiny všem jejím 

členům. Nepřítomní členové nezaslali žádné připomínky.  

V rámci setkání bylo dohodnuto doplnění návrhu.  

Aktuální verze návrhu bude zaslána všem členům pracovní skupiny a dále projednána v rámci 

realizační skupiny KPSS. 

 

3. Tvorba nového Střednědobého plánu na další období (2018-2020) 

Byl projednán předběžný nástin priorit, opatření za III. oblast podpory a péče na období 2018-

2020 vycházející z průběžných jednání pracovní skupiny, realizační skupiny a z dokumentů pro 

tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 (viz předaný 

dokument). 

Pracovní verze bude zaslána všem členům pracovní skupiny. 

 

4. Aktuální informace od členů pracovní skupiny 

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

- Domov Horizont, p.o. zaslal připomínku k Návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb Jihomoravského kraje na období 2018 – 2020 týkající se chybějící návaznosti služeb pro lidi 

s mentálním postižením. 

• MUDr. Jaroslav Kliment, Fénix, o.p.s. Kyjov 

- Od 1. 1. 2017 funguje sociální služba sociální rehabilitace (ambulantní i terénní forma). 

V současné době se služba rozšiřuje i na Hodonínsko, Veselsko. Aktuálně má služba cca 50 klientů. 

- Služba denní stacionář je zaměřena nyní na osoby s demencí a osoby s organickými 

duševními poruchami. Ostatní lidé s duševním onemocněním mohou využít sociální rehabilitaci. 

- Organizace stále hledá možnosti dopravy uživatelů (např. „sociální auto“). 

- V rámci reformy psychiatrie má organizace zájem vybudovat Centrum duševního zdraví  

(je již vypracován projekt). 

- Pozvánky na akce: 17. 6. 2017 od 10 do 14 hodin tenisový turnaj, 12. 8. 2017 od 12 hodin 

Den otevřených dveří. 

- Byly obnoveny pravidelné relaxace pro veřejnost, a to každé úterý od 16 hodin, vede MUDr. 

Kliment. 

• Bc. Michaela Dobešová, Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova 

- Momentálním cílem je stabilizace stávajících služeb. 
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Diskuze přítomných členů: 

Velmi nízká účast na setkání pracovní skupiny.  

Je důležitá aktivní spolupráce a pravidelná účast všech členů pracovní skupiny.  

Dále by bylo vhodné rozšířit pracovní skupinu, tj. především získat další členy z řad veřejnosti, 

případně uživatelů sociálních služeb. 

 

Předběžné termíny příštích setkání byly dohodnuty na: 

čtvrtek 13. července od 15:30 

čtvrtek 24. srpna od 15:00 

Prosba na všechny členy pracovní skupiny, aby s těmito termíny předběžně počítali (závazně bude 

potvrzeno zasláním pozvánky nejpozději týden před setkáním). 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková 

 

 

 


