
 

 

III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním 
 

                 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                  Číslo zápisu: 5/2013 

                   Datum: 31. 10. 2013  
Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Představení nových členů PS – vedoucí III. PS představila nové členy PS - za 

veřejnost – Mgr. Zdeněk Gloz (bývalý pracovník Místních sociálních služeb, o.p.s.); 

asistentka koordinátorky KPSS - Bc. Jana Novotná, následně se představili stávající   

členové PS. 

Paní Neničková ukončila z důvodu časové vytíženosti své členství ve III. PS. Tímto jí 

velmi děkujeme za její působení v komunitním plánování.  

MUDr. Kliment zjistí, kdo by mohl zastupovat Nemocnici Kyjov na pracovní skupině. 

Mgr. E. Rubanová od ledna 2014 nastupuje na mateřskou dovolenou, místo ní bude 

zajištěn nástupce. 

  

2. Vedoucí III. PS vyzvala přítomné, aby sdělili, co nového se událo např. v jejich 

organizaci – NOVINKY od členů III. PS 

a. Mgr. Jaroslav Řihánek – uvedl, že je v současné době velký problém zajistit 

péči klientům, kteří nemají finanční prostředky a potřebují služby Sociálně-

psychiatrického centra Fénix, o.p.s.;  

- dále uvedl, že jednou z možností, jak zajistit finanční prostředky na léčbu 

drogově závislých, jsou účelové příspěvky od obcí, př. město Kyjov by mohlo 

financovat léčbu svého občana 

b. Mgr. E. Rubanová – Centrum sociálních služeb, p.o. města Kyjova začalo 

spolupracovat s psychiatrem (MUDr. V. Pálenský, Ph.D.) a psycholožkou  

(Mgr. M. Jurásková) 

c. Mgr. K. Komínková – Domov Horizont, p.o. je zapojen do projektu transformace 

sociálních služeb – proběhne částečná transformace, jde o velmi dlouhý a náročný 

proces, v současné době se bude tvořit Transformační plán 

d. Mgr. V. Lungová - od listopadu bude sídlit v přízemí přístavby radnice města 

Kyjova v kanceláři s Eliškou Poláchovou 

e. MUDr. J. Kliment – ambulance v současné době beze smluv, probíhají jednání 

s pojišťovnami 



- Adiktologie – od listopadu by měly být uzavřeny smlouvy s pojišťovnami, tzn. 

bude možné, aby měl klient péči hrazenou z pojišťovny 

- Denní stacionář – byla snížena kapacita z důvodu nedostatečných finančních 

prostředků – snížení pracovních úvazků; i přes to je naplánováno rozšíření 

kapacity pro klienty s demencí a psychotiky ( velký zájem o skupiny) 

- na chráněné dílny a bydlení nejsou v současné době finanční prostředky,  

ale i nadále zůstává v plánu 

- V jednání je vznik „sociální firmy“, která bude vyrábět předměty z keramiky, 

jedná se o možném prodeji do Švýcarska 

f. pí. M. Budíková – sdělila své postřehy z nové přístavby Centra služeb pro 

seniory, p.o. –chodby v barvách jaro, léto, podzim, zima (každé patro jiné, modrá 

barva působí chladně) 

g. Mgr. E. Kostihová – poděkovala za organizaci Veletrhu sociálních a navazujících 

služeb; informovala o změnách v SPC Kyjov – místo PhDr. Petrášové je vedoucí 

Mgr. Fialová, psycholožka Mgr. Pavlasová; také upozornila na problém – co 

s klienty, kteří opustí školu  

h. pí. I. Slavíková – i díky veletrhu je škola více v povědomí – na bazárek přišlo 

více lidí, než chodilo dříve; problém je, co bude s dětmi po ukončení školní 

docházky – je důležité ulehčení i rodičům, proto by byl vhodný např. denní 

stacionář apod. 

i. Mgr. Z. Gloz – informoval o aktuálním stavu Místních sociálních služeb, o.p.s. 

 

3. Koordinátorka požádala přítomné o zpětnou vazbu k veletrhu sociálních a navazujících 

služeb 

- MUDr. J. Kliment – výborná organizace akce, díky které získalo Sociálně-

psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. nové klienty 

Koordinátorka také přítomné požádala o zasílání informací k plánovaným akcím, aby 

je mohla vyvěšovat na web KPSS; 

Dále požádala koordinátorka Mgr. E. Kostihovou, zda by bylo možné od rodičů dětí ze 

školy Za Humny zjistit, jaký by byl mezi nimi zájem o chráněné bydlení, oslovit i SPC 

Kyjov.  

 

4. Tvorba AP na r. 2014  

a) Priorita 3, opatření 3.1 – koordinátorka kontaktovala koordinátory HO a VE – 

v Hodoníně by byli ochotni na tomto opatření spolupracovat, ale ve Veselí nad 

Moravou ne, dále kontaktovala ředitelku Domova Horizont, p.o., zda by 

nemohli poskytovat služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním 

postižením – kvůli nedostatku finančních prostředků to není možné – opatření 

se přesunuje do roku 2014 

Mgr. K. Komínková – V souvislosti s projektem transformace sociálních služeb 

je v budoucnosti v plánu registrace chráněného bydlení. 



MUDr. J. Kliment – problém není Kyjovska, ale celého regionu, je tedy nutná 

spolupráce Hodonínska a Veselska – tlak na Kraj – jinak neefektivní 

Koordinátorka informovala o novém projektu – síťování na okresní úrovni, 

problém (ne)spolupráce vznese na poradě koordinátorů KPSS JmK 

b) Priorita 3, opatření 3.2 – MUDr. J. Kliment – i nadále je v plánu, ale nejsou 

finanční prostředky 

c) Priorita 4, opatření 4.2  

– pí. I. Slavíková – většinou je problém řešen v rámci rodiny, ale je 

potřeba alespoň dvou míst 

5. Koordinátorka informovala o systémové prioritě D – Rozvoj dobrovolnictví v 

Kyjově/na Kyjovsku 

• Informovala o možné realizaci priority Centrem pro rodinu Kyjov, o.p.s. – 

zeptala se, kdo by byl ochoten spolupracovat – prozatím Mgr. K. Komínková, 

Mgr. Z. Gloz 

• Bude nutná medializace této problematiky 

  

6. Další setkání III. pracovní skupiny proběhne v úterý 17. 12. 2013 od 15:30 

v prostorách Sociálně-psychiatrického centra Fénix, o.p.s. Z organizačních 

důvodů prosíme o potvrzování Vaší účasti/neúčasti! 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Novotná 


