Koordinační – řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2012
Datum: 24. 7. 2012
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost nad sociálním odborem
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Koordinátorka přivítala členy Koordinační-řídící skupiny a seznámila s programem
setkání.
2. Informace od koordinátorky:
 Analýzy potřeb – firmě Sociotrendy byly zaslány vyplněné dotazníky, ty se nyní
zpracovávají. Výsledky analýz by měly být hotovy do konce srpna. Na základě
výsledků budou pracovní skupiny v září zpracovávat priority a opatření pro nový
Komunitní plán.
 V současné době se dokončuje Zpráva o naplnění střednědobého plánu do
roku 2012 (p. Lenka Tichavská, Olomouc). Její finální podoba by měla být
hotová na přelomu července a srpna 2012. Zpráva zároveň poslouží jako
monitorovací zpráva za období 3/2012 – 9/2012.
 Dokončuje se analýza finančních toků do sociálních služeb (p. Aneta
Junášková), do konce července má být hotová.
 Podoba Komunitního plánu do roku 2015 – členové pracovních skupin
odsouhlasili držet se struktury původního Komunitního plánu do roku 2012, který
je dobře sestavený a dělat jen drobné úpravy. Většina priorit se přesune z
Komunitního plánu do r. 2012 do nového plánu, případně budou upraveny.
 Dne 30. 10. 2012 se bude konat konference k novému Komunitnímu plánu
do roku 2015, a to cca od 9:00 – 14:00 hod., v estrádním sále Domu
kultury Kyjov. Bude přizvána krajská koordinátorka KPSS, s případnými návrhy
na další hosty se obrátit na koordinátorku Janu Jakubíčkovou. V listopadu bude
probíhat připomínkovací řízení a v prosinci bude Plán předložen Radě města a
Zastupitelstvu města Kyjov ke schválení.
 Tvorba Akčního plánu na rok 2013 se přesouvá na říjen 2012, kdy už budou k
dispozici veškeré podklady. V měsíci prosinci 2012 bude předložen Radě města a
Zastupitelstvu města Kyjov ke schválení.

3. Dvoudenní vzdělávací seminář pro členy koordinační – řídící skupiny –
proběhne 5. - 6. 10. 2012 v Lednici. S lektorkou Lenkou Tichavskou se budou mimo
jiné probírat nově vytýčené priority a opatření, a také SWOT analýzy k jednotlivým
cílovým skupinám. Koordinátorka rozešle závazné přihlášky. Doprava bude s největší
pravděpodobností minibusem.

4. Do Akčního plánu JmK se za Kyjovsko doložila nadregionální potřebnost sociálních
služeb. Dále do něj byly zařazeny záměry na rozšíření šesti služeb a vznik jedné nově
vznikající služby. U rozšiřujících se služeb není třeba dokládat deklaraci o finanční
spoluúčasti města. Konkrétně se jedná o:

– Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Charita Kyjov)
– Domov pro seniory (Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.)
– Domov se zvláštním režimem (Centrum služeb pro seniory Kyjov,
p.o.)

– Odlehčovací služby (Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.)
– Raná péče (Slezská diakonie, Český Těšín - Poradna rané péče
DOREA Brno)

– Sociální rehabilitace (Dotyk II., o.p.s.)
5. Dne 8. 9. 2012 se bude konat akce „Hurá škola“ v rámci výhry v soutěži Obec
přátelská rodině.
Dne 13. 10. 2012 se bude konat akce „Den seniorů“ v rámci výhry v soutěži Obec
přátelská rodině.

6. Sociálně-psychiatrické centrum Fénix o.p.s.
 Nyní probíhá registrace o.p.s. a poté je v plánu zaregistrovat jednu sociální službu
(denní stacionář pro duševně nemocné). Předpokládá se, že provoz Integrované
psychiatrické ambulance i denního stacionáře bude spuštěn 1. 9. 2012.
V dopoledních hodinách asi do 13. hod. pro duševně nemocné, v odpoledních
hodinách by probíhaly např. psychoedukační programy pro rodiny a pečovatele.
 Druhým modulem bude chráněné bydlení a chráněné dílny.
Připomínky:


MUDr. Hudeček - do projektového záměru Denního stacionáře dodat přesné
finanční vyčíslení nájmu, který bude o.p.s. Fénix platit městu, jasně rozdělit
podíl na nájmu zdravotnických služeb a sociálních služeb (neziskových).



Dále je třeba upřesnit cílovou skupinu pro denní stacionář – konkrétně
„Rodiny s dětmi“ – doplnit „s duševním onemocněním“.

 S projektovým záměrem denního centra se musí Jihomoravskému kraji doložit i
finanční spoluúčast města (15% z celkových nákladů). Původně měla být

spoluúčast rozdělena mezi města Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou. Ve Veselí
a v Hodoníně zatím finanční spoluúčast Radami měst schválena nebyla, přesto
očekáváme plnění závazků.
 Ještě před tím, než bude záměr na zřízení denního stacionáře předložen ke
schválení Radě města Kyjova (20. 8. 2012), bude vhodné, aby byl záměr
představen Sociální a zdravotní komisi a ta ho doporučila k schválení RM.
 Záměrem o.p.s. Fénix je poskytovat také odborné sociální poradenství v rámci
Střediska výchovné péče.
Připomínky: Odborné sociální poradenství a aktivizační služby pro rodiny s dětmi
již zajišťují tyto kyjovské organizace: o.s. Krok, Centrum sociálních služeb a
Charita Kyjov.
JmK poradenské služby také nepodporuje a požaduje od měst finanční spoluúčast
ve výši 20% z celkových nákladů na provoz služby. Je malá pravděpodobnost, že
by tento záměr město Kyjov podpořilo.

Závěr: Koordinační skupina – řídící skupina (KS-ŘS) nepodporuje vznik
odborného sociálního poradenství v rámci o.p.s. Fénix. Realizace denního
stacionáře je v souladu s Komunitním plánem (realizuje se tím Priorita 1
„Zajištění návaznosti a koordinace všech služeb pro osoby s duševním
onemocněním a pro osoby s mentálním postižením“ v rámci Oblasti
podpory a péče pro osoby s duševním onemocněním a s mentálním
postižením), a proto ho KS-ŘS doporučuje k dalšímu schválení.

7. Další setkání proběhne v út. 25. 9. 2012 v 15:00. Místo bude ještě upřesněno.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

