
 

     
 

Pracovní skupina III. - Osoby s duševním onemocněním 

 
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

Číslo zápisu: 3/rok2010     

                                                                                                                 Datum: 3. května 20010 

Místo setkání: Zasedací síň, městský úřad Kyjov 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Všechny přítomné přivítala vedoucí pracovní skupiny Mgr. Komínková 
 
Slovo předala koordinátorce Bc. Janě Jakubíčkové. 
 
 
Diskutovali jsme o třech bodech: 
 
1. Konference komunitního plánování s představením uceleného plánu ORP Kyjov  
 
Cílem konference bude představení interaktivní webové databáze sociálních služeb a navazujících 
organizací, aktualizovaného adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska a finální verze 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2012. 
 
 Konference bude probíhat 27.5 od 15 hodin (předpokládaná dobra trvání bude cca 2 hodiny) v 
tělocvičně Střední odborné zdravotnické a sociální školy Kyjov. Všichni členové pracovních skupin 
budou informováni emailem, informace veřejnosti proběhnou v tisku a na infokanále. 
 
 
2. Veletrh sociálních služeb 
 
Předběžné datum konání je 14.září od 9:00 přibližně do 17:00, veletrh bude probíhat na 
Masarykově náměstí, v případě špatného počasí budou zajištěny náhradní prostory. 
 
Termín konání navrhli zástupci ostatních skupin, naše skupina se k němu připojila. Proběhla velká 
diskuse ohledně organizačních věcí s tím, že je nutné vytvořit tým lidí, kteří budou odpovídat za 
jednotlivé úkoly. Není možné, aby vše zajišťovala koordinátorka. Také je nutno doladit, jakým 
způsoben se budou na organizaci veletrhu podílet města Hodonín a Veselí,  protože jejich 
poskytovatelé se budou také na veletrhu prezentovat. Totéž se týká angažovanosti kraje. Otázky, 
které vzešly z diskuse, budou tlumočeny na setkání řídící skupiny. 
Na veletrhu by měli být zastoupeni různí poskytovatelé sociálních a navazujících služeb, kteří by se 
měli prezentovat, nabízet své služby.  
 
3. Pojmenování webu KPSS (interaktivní webovou databázi sociálních služeb a navazujících 
organizací). 
 



 

     
 
Návrhy posílat koordinátorce. 
 
Další otázkou do diskuse bylo opatrovnictví a zbavení způsobilosti k právním úkonům lidí s 
duševním onemocněním. Jde o věc citlivou a názory se různí, opět se ukázalo,  jak se těžko hledá 
optimální stav. 
 
 
Příští setkání III. skupiny: 24.června v 15:00 
 
 
Zapsal Zdeněk Choura 
 


