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III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 3/2016 

                   Datum: 26. 5. 2016 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Přivítání nové koordinátorky KPSS Kyjovska - stávající koordinátorka, Bc. Adéla Svobodová, DiS., 

odešla 12. 4. 2016 na Krajský úřad Jihomoravského kraje (koordinátorka KPSS JmK). Novou 

koordinátorkou KPSS Kyjovska se stala Bc. Barbora Horehleďová. 

 

Vzhledem k velké pracovní vytíženosti ukončila pí. Kulheimová své členství v III. pracovní skupině. 

Nadále nabídla spolupráci jako konzultant, či host. Tímto ještě jednou skupina děkuje za její 

dlouholeté zapojení v komunitním plánování. 

 

Od června 2016 se novým členem III. pracovní skupiny stane pí. Zuzana Šrahůlková, předsedkyně 

spolku Educante (pí. Šrahůlková byla zapojena do II. pracovní skupiny, postupem času vyplynula 

orientace spolku současně také na cílovou skupinu III. pracovní skupiny). 

 

Vedoucí III. pracovní skupiny zašle koordinátorce aktualizovanou prezenční listinu. 

 

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS 

 Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2017 – v „síti“ zůstávají všechny stávající 

sociální služby + do návrhu jsou zařazeny 2 nové (sociální rehabilitace pro lidi s duševním 

onemocněním a azylový dům pro ženy s dětmi). Dne 6. 6. 2016 bude návrh Minimální sítě 

předložen Radě města Kyjova ke schválení. 

 Preventivní programy na Kyjovsku – do konce května by měla být k dispozici aktualizovaná 

brožura s nabídkou preventivních programů na Kyjovsku. V této souvislosti plánuje město 

Kyjov uspořádat v srpnu 2016 setkání realizátorů preventivních programů s metodiky 

prevence (seznámení s rozšířenou nabídkou preventivních programů). 

 Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska – počátkem r. 2017 je v plánu jeho 

aktualizované vydání. Žádost na všechny poskytovatele sociálních a návazných služeb, 

aby postupně údaje za své služby zkontrolovali a nejpozději během podzimu dodali 

koordinátorce KPSS Kyjovska aktuální data. Adresář je také možné samozřejmě rozšířit. 

 Na příštím setkání pracovní skupiny bude již k dispozici vytištěný Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017. 
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 Financování sociálních služeb v JmK v r. 2017 – jsou aktualizována Pravidla řízení o přiznání 

finanční podpory JmK v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Koordinátorka KPSS 

Kyjovska plánuje během letních prázdnin jednotlivé schůzky se všemi poskytovateli 

sociálních služeb na Kyjovsku. 

 

2. Aktuální informace od členů III. PS:  

pí. Slavíková, zástupce rodičů, MŠ a ZŠ Za Humny: 

Opětovně byla s novou koordinátorkou KPSS Kyjovska otevřena otázka podpory pečujících po 

ukončení povinné školní docházky v 18 letech věku dítěte, které znamená pro rodiče přebírání 

náročné celodenní péče. Denní stacionář s náležitým vybavením a péčí, kterou poskytuje vhodný 

personál těžce postiženým z Kyjova a okolí by výrazně zlepšil a ulehčil životní podmínky těchto 

rodin. Paní Slavíková informovala o navázání spolupráce při mapování potřeb rodin s paní 

Šrahůlkovou.  

 

Mgr. Galanová, MUDr. Kliment, Fénix, o.p.s. Kyjov:  

Byl iniciován vznik pracovní skupiny, která by se měla zabývat navázáním a fungováním 

spolupráce lékařů, služeb, které poskytují péči, podporu lidem s duševním onemocněním. Součástí 

platformy budou mimo lékaře a poskytovatele sociálních služeb také koordinátoři KPSS Kyjovska, 

Veselska a Hodonínska. V současné době je naplánována 1. schůzka. 

Pozvánka na akce – 16. 6. 2016 v 17:00 vernisáž výstavy obrazů v Radniční galerii v Kyjově, 

výstava je prodejní (benefiční, výtěžek půjde přímo umělcům – lidem s duševním onemocněním). 

Byla otevřena otázka nedostatečných, či zcela chybějících příjmů lidí s duševním onemocněním a 

systému sociálních dávek v ČR. 

24. 6. 2016 studenti gymnázia navštíví Fénix, kde jim 2 uživatelé budou vyprávět své osobní 

příběhy (popisovat život s duševním onemocněním). 

25. 6. 2016 se uskuteční otevřený tenisový turnaj. 

13. 8. 2016 proběhne den otevřených dveří. 

Aktuální informace jsou k nalezení na: http://www.fenix-centrum.cz/zastresujeme 

 

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

Pozvánka na Letní den (den otevřených dveří) 28. 5. 2016 od 10:00 do 18:00. Více v zaslané 

pozvánce. 

 

Koordinátorka KPSS Kyjovska připomenula možnost zasílání pozvánek na akce na její e-mail, kdy 

je následně vyvěsí na: http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fenix-centrum.cz/zastresujeme
http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/


 

 3/3 

3. Projednání potřebnosti Komunitního centra (KC) v Kyjově 

Jde o úkol vyplývající ze setkání všech skupin KPSS Kyjovska (10. 5. 2016), kde byla představena 

vize Komunitního centra v Kyjově (město Kyjov je ochotno zřídit KC a finančně jej podporovat 

v případě, že se projekt ukáže jako potřebný; prostředky na vybudování/dočasný provoz KC lze 

získat prostřednictvím Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s.). Výstupy z jednání I. – III. PS budou 

projednány v Koordinanční – řídící skupině KPSS Kyjovska a ta následně předá své stanovisko 

k projektu KC Radě města Kyjova.  

 

 Přítomní členové III. PS se shodli, že obecná myšlenka komunitních center není špatná 

(někteří členové znají dobře fungující centra), avšak celý projekt, jak byl představen, je 

nepřipravený, chybí vize, koncepce, není jasná představa o účelu a fungování KC.  

První by měl být jasný obsah (provést průzkumy, zmapovat, co je potřeba, co chybí a mít 

jasnou vizi), až poté řešit zázemí (prostory). 

 Jednou z variant, kde by KC vzniklo, je budova, kde v současné době sídlí Fénix, o. p. s. – 

otázka, kde by tento poskytovatel dále fungoval. 

 Dále vyvstaly otázky ohledně cílové skupiny – tzn. pro jakou cílovou skupinu by bylo KC 

určeno. (Každá cílová skupina má svá specifika, ne vždy je střet různých cílových skupin 

přínosem.) 

 Jaká je udržitelnost po skončení projektu?  

 Zřizovatelem by bylo Město Kyjov? Jak by byla zaručena nestrannost? (Riziko zásahů 

města.) 

 Doporučení: Bylo by vhodné přizvat zástupce již fungujících KC, aby představili možné 

modely fungování (dobrá praxe). 

 

Pracovní skupina tedy nevyjádřila konečné stanovisko ke KC, k finálnímu vyjádření by bylo potřeba 

zodpovědět výše uvedené otázky. 

 

Příští setkání: čtvrtek 30. 6. 2016 od 15:00, MěÚ Kyjov 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


