III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2018
Datum: 19. 2. 2018
Místo setkání: Městský úřad Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
Program setkání:


Aktuální informace od koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska



Seznámení s „Harmonogramem komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku pro rok
2018“



Informace o nové podobě www stránek (www.pomocobcanum.kyjovsko.cz)



Interaktivní adresář na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – aktuálnost kontaktů, informací, na
kterou si dohlíží poskytovatelé sami

1. Aktuální informace od koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska:


Regionální karty – začíná se pečovatelskými službami a osobní asistencí, poté další služby. Jde o
základní přehled toho, co by měla služba nabízet, v celém rozsahu pro všechny. Zatím jsou od
služeb dobré ohlasy.



Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb – na krajském úřadě proběhl seminář pro poskytovatele
sociálních služeb. Služby (jak stávající, tak rozvíjející se, či nově vznikající) musí podat žádost do
22. 2. 2018.



Sociální rehabilitace pod organizací PSYCHIART – institut psychosociální péče, o.p.s. je zařazena
v dočasné síti Jihomoravského kraje od roku 2017. (Dočasnou síť tvoří od roku 2017 nové sociální
služby nebo rozšířené kapacity stávajících sociálních služeb nad rámec kapacit stanovených v
Základní síti Jihomoravského kraje, které jsou na základě realizace neinvestičních projektů plně
hrazené z finančních prostředků Evropské unie. Zařazení do Dočasné sítě se uskuteční na základě
podání žádosti o vstup do dočasné sítě na již vyhlášenou výzvu, v podobě a termínech
stanovenými Pravidly pro vstup do dočasné sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji od roku
2017.)



Úkol pro členy pracovní skupiny z řad poskytovatelů: Žádost na poskytovatele služeb, aby
vedoucí pracovní skupiny, či koordinátorce komunitního plánování zaslali do konce února 2018
přehled akcí (datum a název akce), které plánuje organizace v roce 2018. Výstupem by měl být
přehledný seznam akcí všech poskytovatelů. Ten by měl mimo jiné pomoci i při plánování dalších
akcí tak, aby se nepřekrývaly.



Veletrh sociálních a návazných služeb Kyjovska (původně měl proběhnout v září 2017, z
personálních důvodů byl přesunut na rok 2018).
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2. Seznámení s „Harmonogramem komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku
pro rok 2018“ (harmonogram je přílohou zápisu)
3. Informace o nové podobě www stránek:


Nová podoba stránek www.mestokyjov.cz, odkaz na komunitní plánování:
www.mestokyjov.cz/potřebuji vyřídit/sociální služby/komunitní plánování sociálních služeb na
Kyjovsku. Na těchto stránkách jsou základní informace a proklik na www stránky
www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.
Prosba na členy III. pracovní skupiny, aby případné připomínky k informacím na těchto stránkách
zaslali koordinátorce, Bc. Janě Novotné.
Připomenutí, aby si poskytovatelé sociálních služeb hlídali aktuálnost kontaktů, informací
v interaktivním adresáři (www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/adresar/).
Prosba o průběžné zasílání letáků akcí, které bude koordinátorka komunitního plánování vyvěšovat
na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.

4. „Zpráva z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Kyjovsku do r. 2017 za rok 2017“ a „Přehled aktivit pro rok 2018 vyplývajících ze
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020“:
Realizační skupina v současné době zpracovává výše uvedené dokumenty, které budou v průběhu
března 2018 zaslány všem členům pracovních skupin.
5. Aktuální informace od členů pracovní skupiny:


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

-

K 1. 1. 2018 byla snížena kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením z 215 na 210
uživatelů. (Další plánované snížení kapacity k 1. 1. 2019 na 205 uživatelů.)

-

Dále je od ledna 2018 jedno oddělení vyčleněno pro ženy. Kapacita je téměř naplněna (5 z 6
klientek).

-

Od 1. 1. 2019 by mělo dojít k rozšíření služby chráněného bydlení o 1 byt (2 uživatele). Celková
kapacita by tedy byla 7 bytů/18 uživatelů.



pan Eduard Baláž, veřejnost
V lednu 2018 se uskutečnil Ples Domova Horizont, na který byly velmi dobré ohlasy.



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

-

Sociální rehabilitace bude fungovat nadále ve stejném rozsahu jako dosud.

-

Denní stacionář se bude snažit navýšit kapacitu, zvažuje se zřízení detašovaného pracoviště
v Hodoníně, odkud je velká část zájemců o tuto službu.

-

Svoz klientů. Stále se hledají možnosti – i ve spolupráci s dalšími poskytovateli.

-

Centrum duševního zdraví. Byl dokončen projekt. Organizace jej bude zadávat a dále žádat o
akreditaci na Jihomoravském kraji.
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-

Vize na další období (2019-2020) – projekt podporovaného bydlení a sociálně terapeutické dílny
(dle zákona o soc. službách).



paní Ivona Slavíková, veřejnost

-

Opět poukázáno na chybějící služby pro lidi s kombinovaným/mentálním postižením. Především pro
mladé dospělé, kteří dokončí povinnou školní docházku. Chybí denní stacionáře, bydlení, odlehčení
pro pečující. Ideální by byly domovy komunitního typu, bydlení s 24 hodinovou podporou, péčí.

-

Pokud má člověk mentální postižení v kombinaci s autismem, agresivitou/s výbuchy vzteku, není
možné pro tyto lidi zajistit odpovídající služby! Jakákoliv služba chybí. Koordinátorka otevře tuto
problematiku opět na setkání koordinátorů na Jihomoravském kraji.

-

Informace od koordinátorky: Jihomoravský kraj plánuje rozšíření pečovatelských služeb a osobních
asistencí na všechny cílové skupiny a také rozšíření doby poskytování těchto služeb.



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

-

Jihomoravský kraj má do budoucna vizi provozování denního stacionáře denně od 7:00 do 17:00.
Služba bude prozatím mapovat zájem.

-

Zvyšuje se počet vozíčkářů v této službě.

6. Termín příštího setkání: Nebyl dohodnut, bude upřesněn dle potřeby e-mailem.
Zapsala: Mgr. Klára Komínková
Příloha: Harmonogramem komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018
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