III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2012
Datum: 15. 5. 2012
Místo setkání: zasedací místnost ZM (vedle podatelny)
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Představení nového člena pracovní skupiny -

Bc. Veronika Neničková,

náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Kyjov
2. Monitoring za období 9/2011 – 3/2012 – koordinátorka stručně shrnula
výstupy



monitoringu

systémových

priorit,

asistentka

výstupy

za

III.PS.

Info od MUDr. Klimenta k opatření 1.1 – dne 19.5.2012 proběhne pracovní
schůzka se zainteresovanými osobami za účelem vybudování soc.-psych.
centra, nyní je záměr ve fázi žádání o registraci a hledání prostor. Byla
založena o.p.s.. V první fázi by šlo o poskytování ambulantních služeb, druhá
fáze by obnášela vybudování např. chráněných dílen a denního stacionáře.
Koordinátorka naplánuje setkání zástupců soc.-psych. centra s koordinátory
KPSS Kyjovska, Hodonínska a Veselska.

3. Koordinátorka přítomné seznámila s novinkami z JmK


ROP Jihovýchod – zřízena chráněná bydlení:
Mokrá Horákov – CHB pro osoby s autismem
Brumovice - CHB pro dospělé
Vranov u Brna – CHB sv. Michaela
Nosislav – CHB pro osoby s tělesným postižením
Rajhrad – CHB pro osoby s demencí
Olešnice



Od června 2012 bude probíhat projekt JmK Analýza sítě sociálních služeb a
plánování finančních prostředků na území JmK, zakázku vyhrála firma AUGUR
– postupně budou kontaktovat poskytovatele a zadavatele a dotazovat se
mimo jiné na financování sociálních služeb.



Akční plán (AP) JmK na rok 2013 – do konce června by se do něj měly
zapracovat nově vznikající nebo rozšiřující se služby. Je nutné dát do AP JmK
na rok 2013 už i vznikající soc.-psych. centrum (i se souhlasem RM města
Kyjova o spoluúčasti na uhrazení nákladů na provoz – u ambulantních služeb
jde o 15% celkových nákladů. Tím, že bude služba poskytována i pro ORP
Hodonín a Veselí nad Moravou, proběhne jednání o spolufinancování, a tedy
každé ORP by financovalo 5%).



v KPSS – do konce června je nutné dodat za celé Kyjovsko informace do AP
JmK na rok 2013 o potřebách specifických cílových skupin (například
odlehčovací služba pro lidi s MP apod.), které by mohly být řešeny
nadregionálně



Dotaz MUDr. Klimenta ohledně kontrolingu nakládání s dotacemi z rozpočtu
města Kyjova – nyní má v Kyjově na starosti referentka odboru školství a
kultury – bude nutné co nejdříve nastavit podmínky kontrolingu.

4. Dotazníky k analýzám potřeb – stručně se prošly pracovní verze dotazníků pro
uživatele a veřejnost a pro poskytovatele.


Od většiny členů vzneseny požadavky na lepší přehlednost, zjednodušení,
případné zvýraznění důležitého…



Z hlediska obsahového koordinátorka zapracuje připomínky a poupravené
dotazníky

budou

rozeslány

co

nejdříve

všem

členům

PS

k dalšímu

připomínkování.


Jelikož členům PS nebyla dána dostatečná doba na prostudování dotazníků –
byly dodány na poslední chvíli, domluveno, že případné další připomínky
zašlou koordinátorce do pondělí 21.5.



Dotazníky pro veřejnost se budou vyplňovat osobně s proškoleným tazatelem.
Dotazníky pro poskytovatele se rozešlou ředitelům organizací e-mailem.



Analýzy by měly být hotové koncem srpna 2012.

5. Další setkání III. pracovní skupiny proběhne v úterý 19.6.2012 v 15:30,
v zasedací místnosti RM (nad sociálním odborem).

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

Příloha: Finální verze monitoringu akčního plánu za období září 2011 – březen 2012

