III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2014
Datum: 5. 6. 2014
Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální informace z KPSS Kyjovska
- změna na pozici koordinátora KPSS Kyjovska – cca od července 2014 nastoupí nová
koordinátorka KPSS, během srpna odchod stávající koordinátorky na mateřskou dovolenou
- nadále probíhá optimalizace sítě služeb prevence (koncem června půjde do Rady města Kyjova
prvotní návrh sítě služeb prevence na Kyjovsku, v září bude muset Zastupitelstvo města Kyjova dát
závazné stanovisko

k podpoře/nepodpoře sítě služeb

prevence v podobě 20% spoluúčasti

na provoz těchto služeb). Také probíhají jednání s obcemi Kyjovska ke společnému systému
spolufinancování služeb prevence od r. 2015 (Kyjov by službám prevence garantoval 20% na jejich
provoz a 2/5 z této částky by si pak „vybral“ zpět od okolních obcí – na základě principu solidarity;
starostové dali souhlasné stanovisko, nyní půjde návrh systému spolufinancování ke schválení
jednotlivými zastupitelstvy obcí). Probíhají také jednání se zástupci ORP Hodonín a Veselí nad
Moravou – spolufinancování nadregionálně působících služeb.
- informování o plánovaném vzniku dobrovolnického centra - o.s. Krok má podaný projekt
„Komunita komunitě“, jehož cílem je založení tohoto centra
2. Novinky od členů III. PS
MUDr. Kliment – pozvánka na „Den duševní očisty“ (po. 16. 6. 2014, cca od 15:00 hod.) – bleší
trh, aukce, možnost vyzkoušet si zdarma různé techniky.
3. Tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015
- předběžně byla projednána jednotlivá opatření na rok 2015 (Sociálně-psychiatrické centrum –
Fénix, o.p.s. zašle vypracované tabulky bezprostředně po zasedání Zastupitelstva města Kyjova 16. 6. 2014). Návrh AP na r. 2015 bude během letních prázdnin zaslán všem členům pracovních
skupin k připomínkování a začátkem září bude předložen Radě a Zastupitelstvu města Kyjova
ke schválení (obcím Kyjovska na vědomí).
4. Příští setkání: předběžně v srpnu 2014 (12. 8.) – šlo by o společné setkání pracovních skupin
KPSS s metodikem k navržení plánu prací v r. 2015, kdy se bude tvořit střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb na Kyjovsku na další roky. Závazný termíny bude zaslán během června 2014.
Zapsala: Mgr. Věra Lungová

