III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 4/2014
Datum: 20.11.2014
Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální informace z KPSS Kyjovska:
Harmonogram práce na střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
2016-2017 (SPRSS):
3/2015 – 5/2015 příprava, sběr a analýza podkladů
6/2015 - 8/2015 zpracování návrhu SPRSS (8/2014 finální návrh)
9/2015 připomínkovací řízení
10/2015 vypořádání připomínek, zpracování finální verze
11/2015 - 12/2015 schválení SPRSS v Radě města a Zastupitelstvu města (ZM)
Plán by měl být v souladu se SPRSS JMK.
Akčním plán na rok 2015 (AP):
22.12.2014 bude AP projednán v ZM.
Minimální síť služeb prevence:
Doposud není odsouhlasena minimální síť služeb prevence všemi obcemi ORP Kyjov, bude řešeno
po zasedání ZM.
Minimální síť sociálního poradenství:
Setkání multidisciplinárního týmu proběhne v prosinci 2014.
Rozpočet JMK:
15.12.2014 bude schvalován rozpočet JMK. V lednu 2015 by měly sociální služby obdržet dotace.
Aktualizace adresáře sociálních služeb v JMK:
Probíhá aktualizace výše uvedeného adresáře. Organizace měly být dle koordinátorky vyzvány
k aktualizaci dat. Podle přítomných poskytovatelů zatím nebyli ze strany JMK informováni.
Koordinátorka KPSS Kyjovska tedy rozešle poskytovatelům sociálních služeb informativní e-mail.
Veletrh sociálních služeb JMK:
V květnu 2015 proběhne v Brně veletrh, kde je možná prezentace poskytovatelů. Vše bude zavčas
upřesněno.
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2. Novinky od členů III. PS - včetně monitoringu akčního plánu 2014 (3/2014 – 9/2014):
Monitoring míry naplnění AP bude probíhat průběžně, a to ústní formou na pravidelných
setkáních pracovních skupin. Následně budou informace předávány dále koordinační - řídící
skupině. 1x ročně proběhne celkové vyhodnocení AP.
Mgr. Galanová, Fénix, o.p.s. Kyjov:
Proběhla kontrola z JMK. Spojení sociálních a zdravotních služeb (čímž je centrum jedinečné)
bylo v rámci kontroly bráno spíše jako nedostatek!
Fénix, o.p.s. se účastní konference sociální psychiatrie.
Spolupráce s dobrovolnickým centrem občanského sdružení Krok (DC) –
DC oslovilo Fénix, o.p.s., avšak spolupráce nakonec navázána nebyla.
Mgr. Komínková, Domov Horizont, p.o.:
Chráněné bydlení: Od 01.01.2015 bude fungovat nová sociální služba - chráněné bydlení (6 bytů,
16 uživatelů – muži i ženy od 18 let).
Koedukace Domova Horizont, p.o.: K 01.01.2015 se rozšiřuje cílová skupina Domova Horizont,
p.o. o ženy (od 18 let).
Byla navázána spolupráce s dobrovolnickým centrem občanského sdružení Krok.
pí. Budíková, veřejnost:
Předány poznatky z centra služeb pro seniory Kyjov, p.o., kde působí jako dobrovolnice. Návrh na
práci s uživateli služby (lidé s demencí) - různé nástěnky pro oživení informací u konkrétních
uživatelů. Závěrem diskuze vyplynulo – bylo by ideální projednat nápad s pracovníky centra.
Doplnění informací od pí. Romany Martinkové, DiS., Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o.
města Kyjova:
Centrum sociálních služeb spolupracuje s o.s. Krok a do denního stacionáře bude pravidelně
docházet jedna dobrovolnice.
3. Členství v III. pracovní skupině:
Své členství v III. pracovní skupině ukončuje p. Choura, který se dále bude účastnit
pouze setkání II. pracovní skupiny.
Tímto patří panu Chourovi velké poděkování za jeho aktivní účast v III. pracovní skupině!
Zapojení veřejnosti a uživatelů sociálních služeb do III. pracovní skupiny:
Mgr. Komínková spolu s koordinátorku navrhly zapojit do III. pracovní skupiny zástupce uživatelů
Domova Horizont. V případě zájmu by se mohl zástupce zúčastnit dalšího setkání.
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Mgr. Galanová navrhuje zapojení klientů sociálně psychiatrického centra v rámci tématicky
zaměřených setkání. Bylo tedy dohodnuto, že by mohli být eventuálně zváni jako hosté - a to dle
potřeby.
4. Příští setkání: 04.02.2015, 15:00, zasedací místnost MěÚ Kyjov
Zapsala: Mgr. Klára Komínková
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