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III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 4/2017 

                   Datum: 23. 10. 2017 

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova  

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program setkání: 

 Aktuální informace od koordinátorky Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska 

 Vypořádání přijatých připomínek ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb na 

Kyjovsku do roku 2020 

 Aktuální informace od členů pracovní skupiny 

 

1. Změny v pracovní skupině: 

 V září nastoupila po rodičovské dovolené zpět na pozici koordinátorky KPSS Bc. Jana Novotná – 

zkrácená pracovní doba (od 7:30 do 14:00). 

 Paní Mgr. Zuzana Horáková, která odchází na mateřskou dovolenou, ukončuje své členství 

v III. pracovní skupině. Poděkování za spolupráci. 

 Představení nové členky III. pracovní skupiny, paní Mgr. Evy Brabcové, psycholožky SPC Kyjov, 

která nahrazuje Mgr. Zuzanu Horákovou. 

 

2. Aktuální informace z Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska: 

 Veletrh sociálních a navazujících služeb – pravděpodobně v r. 2018. 

 Nový tříletý individuální projekt JmK na plánování rozvoje sociálních služeb má 5 klíčových 

aktivit (KA): 

o 1. KA – regionální karty (obsah služeb dle potřeb klientů), jsou hotové, od září 

postupně zaváděny do praxe poskytovatelů, 1. setkání v listopadu 2017, nejdříve 

schůzky s poskytovateli pečovatelských služeb a osobní asistence, poté další služby; 

o 2. KA – rozšíření informačního systému KISSOS o nové moduly – nyní veřejná 

zakázka na dodavatele, pak připomínky, konzultace – je nutné, aby poskytovatelé 

aktualizovali KISSOS (uvádět i územní působnost!); 

o 3. KA – elektronický katalog poskytovatelů soc. služeb; 

o 4. KA – podpora SPRSS v JmK 2021 – 2023 – výstupem bude SPRSS do 2023 – 

2018 a 2019 bude probíhat analýza potřebnosti uživatelů služeb, každé ORP bude 

mít samostatnou závěrečnou zprávu; 

o 5. KA – vyhodnocení.  

 Poskytovatelé sociálních služeb byli minulý týden vyzváni k podpisu a převzetí „Pověření na rok 

2018“.  
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 Celkem bylo ze Základní sítě sociálních služeb JmK vyřazeno 12 služeb (pro rok 2018) – mezi 

nimi i služba sociální rehabilitace Sociálně-psychiatrického centra – Fénix, o.p.s.. 

Fénix, o.p.s. podal stížnost, která je momentálně v řešení u hejtmana JMK a není ještě 

uzavřena. Město Kyjov počítalo a nadále počítá s finanční podporou této služby (poskytnutí 

finanční podpory se bude odvíjet od toho, jak bude stížnost vyřešena). 

 Reforma péče o duševní zdraví – koordinátorka KPSS se zúčastnila představení prvního Centra 

duševního zdraví v JmK (Fakultní nemocnice Brno + Práh jižní Morava, z.ú.). Přílohou zápisu je 

„Malý průvodce reformou psychiatrické péče“. Dále viz zpravodaj reformy péče o duševní zdraví 

http://www.reformapsychiatrie.cz/category/materialy/. 

 

3. Připomínka ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku  

do roku 2020: 

 K návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2018 – 2020 

(SPRSS) přišla 1 připomínka (Educante, z.s.) – připomínka se týká II. oblasti podpory a péče. 

O zapracování/nezapracování připomínky rozhodne Sociální a zdravotní komise Rady města 

Kyjova, ta také schválí aktualizovaný Implementační plán SPRSS.  

 

4. Aktuální informace od členů pracovní skupiny: 

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

- K 1. 1. 2018 bude snížena kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením z 215 

na 210 uživatelů.  

- Od ledna 2018 bude jedno oddělení vyčleněno pro ženy. Předpokládáme naplnění kapacity 

(6 uživatelek) v lednu – únoru 2018. 

- Informace o projektových záměrech v rámci transformace Domova Horizont:  

Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu (18 uživatelů s 

vysokou mírou podpory) se nebude realizovat. V letech 2019 – 2021 by mělo dojít k rozšíření 

chráněného bydlení, a to každý rok o jeden byt vždy pro 2-3 uživatele. Celková kapacita 

chráněného bydlení by tak měla vzrůst o 6-9 uživatelů. 

 MUDr. Jaroslav Kliment, Mgr. Radka Galanová, Fénix, o.p.s. Kyjov 

- Sociální rehabilitace viz info výše. 

- Denní stacionář funguje ve stabilizované formě. Nárůst klientů s demencemi. 

- Svoz klientů. Stále se hledají možnosti. Návazně proběhla diskuze ohledně dopravy klientů 

do služeb. Také Město Kyjov mapuje a hledá možnosti. (Nejde jen o dopravu, ale je nutná 

základní znalost problematiky. Novodobá sanitka – tato možnost existuje, ale je velmi 

drahá.) 

- Projekt svépomocných skupin pro pečující a pro rodiny osob s demencí. Skupina se schází 

1x za 14 dní. Projekt bude realizován do konce roku 2017. 

- Sobota 4. 11. 2017 – edukační kurz pro pečující. 

- Centrum duševního zdraví. Realizace je předpokládána v roce 2018. Čeká se na vyjádření 

MPSV. V ČR vzniklo již 5 center.  

 

http://www.reformapsychiatrie.cz/category/materialy/
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 Pan Eduard Baláž, veřejnost 

- V Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 24. 10. – 6. 11. 2017 výstava výrobků uživatelů 

Domova Horizont. 

 Paní Ivona Slavíková, veřejnost 

- Reakce na informace ohledně Domova Horizont a neuskutečněný projekt výstavby domova 

komunitního typu (viz výše). Opět poukázáno na chybějící služby pro lidi s mentálním 

postižením/kombinovaným postižením. Dále také chybí odlehčovací služby pro pečující. 

 Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov, host 

- Městská budova na ul. Riegrova bude přebudována na „sociální byty“.  

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

- Denní stacionář řeší také dovoz klientů do služby (diskuze viz výše). 

- Denní stacionář spolu se sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi by chtěli v roce 

2018 uskutečnit výstavu výrobků v Radniční galerii. 

 Mgr. Eva Brabcová, SPC Kyjov 

- V SPC zaměstnána od 1. 9. 2017. SPC je zatíženo administrativou. 

 

5. Časy setkávání, termín příštího setkání:  

 Členové pracovní skupiny byli dotázáni, jaký čas setkávání více vyhovuje, zda od 13:00, či od 

16:00. Pracovní skupina se shodla a další setkání budou probíhat od 16:00. 

 12. prosince 2017, 14:00 – společné setkání všech pracovních skupin KPSS, místo bude 

upřesněno. 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková 

 

Příloha: Malý průvodce reformou psychiatrické péče 


