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III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 4/2016 

                   Datum: 30. 6. 2016 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS 

 Dofinancování sociálních služeb v JmK: Schválené částky budou přílohou zápisu. 

 Financování sociálních služeb na Kyjovsku v r. 2016: Všechny obce Kyjovska dostály svého 

závazku a zaslaly městu Kyjovu procentní spoluúčasti na provoz sociálních služeb; v roce 

2017 se počítá se stejným systémem spolufinancování, s tím rozdílem, že město Kyjov 

zagarantuje financování také pečovatelské služby (výjimkou bude PS Bzenec, PS Vracov a 

PS Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova – zafinancují si přímo tato města) a 

poté si příspěvky na provoz pečovatelských služeb od jednotlivých obcí „vybere zpět“ 

(zjednodušení systému spolufinancování). 

 Město Kyjov plánuje schůzku s metodiky prevence základních a středních škol na Kyjovsku 

(30. 8. 2016 od 9. hod., Městská knihovna Kyjov) – schůzka bude zaměřena na 

aktualizovanou nabídku preventivních programů. 

 Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2017: Během 14 dní koordinátorka KPSS 

kontaktuje místní poskytovatele sociálních služeb ohledně předpokládaných nákladů služeb 

na rok 2017 (srovnání s náklady na provoz služeb v r. 2015 – pokud předpokládané náklady 

pro r. 2017 nebudou v součtu výrazně vyšší, mohla by se procentní spoluúčast ORP Kyjov 

vypočítávat pro r. 2017 z těchto aktuálnějších dat); JmK doporučil vycházet při výpočtech 

spoluúčastí obcí pro rok 2017 z rozpočtů služeb v r. 2015.   

Následně proběhla diskuze ohledně podfinancování sociálních služeb. Financování nevychází 

ze skutečných potřeb poskytovatelů. 

 Webová verze Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska 

na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz:  

Úkol pro poskytovatele sociálních a návazných služeb:   

Zkontrolovat údaje a v případě neaktuálních dat informovat koordinátorku KPSS, která 

provede aktualizaci. 

 

2. Aktuální informace od členů III. PS 

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

Stále trvající 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 
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zlepšil a ulehčil životní podmínky těchto rodin. Spolupráce při mapování potřeb rodin s paní 

Šrahůlkovou. Rodičům byly rozdány dotazníky. 

 

MUDr. Kliment, Fénix, o.p.s. Kyjov  

 Dnes se v Brně uskutečnil kulatý stůl, kde se sešly služby, které nebyly zahrnuty do 

projektu duševních center. A současně probíhají další aktivity související s reformou 

psychiatrické péče. 

 Fénix, o.p.s. navštívil ministr Babiš. Probíhala mimo jiné diskuze o reformě psychiatrické 

péče. 

 16. 6. – 30. 6. 2016 probíhala v Radniční galerii v Kyjově prodejní (benefiční) výstava. 

Obrazy je nadále možné shlédnout v pracovní dny přímo v sociálně psychiatrickém centru. 

 13. 8. 2016 proběhne den otevřených dveří. 

 

3. Otevřená diskuze ohledně účasti/ neúčasti členů pracovních skupin na jednáních 

Jednou z navrhnutých možností je pořádat setkání všech pracovních skupin společně. Eventuálně 

v případě specifického zadání se sejít také zvlášť. Proběhla diskuze o tomto konceptu. Část členů 

byla zásadně proti, část členů tuto možnost vítala, část se nevyjádřila. Bude dále řešeno. V případě 

oslovení všech členů pracovních skupin by bylo vhodné k tomuto návrhu připojit argumenty pro 

společná setkávání. Prozatím se bude minimálně III. pracovní skupina scházet samostatně. 

Bylo by vhodné získat také nové (aktivní, stabilní) členy do všech pracovních skupin. A to 

především z řad veřejnosti. 

 

4. Závěrem 

• Připomenutí možnosti zasílání pozvánek na akce na e-mail koordinátorky. Pozvánky budou 

následně vyvěšeny na: http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/ 

• Přání hezkého léta a příjemně strávené dovolené. 

 

 

Příští setkání: září 2016 

 

Příloha: Dofinancování sociálních služeb v JmK 2016 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková 
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