III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 6/2013
Datum: 17. 12. 2013
Místo setkání: Sociálně – psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS a členů pracovní skupiny
•

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na r. 2014/ Souhrnná
hodnotící zpráva AP na rok 2013 – 2.12.2013 byl schválen RM Kyjova,
16.12.2013 ZM Kyjova

•

Priorita C (Podpora bezbariérovosti): V r. 2014 je v plánu pořízení nové
plošiny v městské knihovně a výtahu v ZŠ J. A. Komenského

•

Dobrovolnictví – Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. z kapacitních důvodů
není schopno tuto prioritu realizovat; přechází pod o.s. Krok (bude ještě
řešeno)

•

Dotace JmK – hodnocení sociálních služeb dle nové metodiky (ORP zasílají
na kraj vyjádření k sociálním službám – kritérium PROVÁZANOST A
SPOLUPRÁCE)

•

Bude probíhat síťování na okresní úrovni – v roce 2014 půjde především o
služby sociální prevence – u těchto služeb končí podpora z IP, tudíž bude
nutné řešit, kolik služeb zůstane zachovaných a kolik bude podporováno

•

Je zpracován Místní a Akční plán protidrogové politiky na r. 2014 – 2015 –
zatím není schválen orgány města Kyjova

2. Zapojení

obcí

Kyjovska

do

KPSS,

zejména

do

realizační

fáze

(viz

spolufinancování projektů) – ze setkání KS-ŘS vyplynulo, že by bylo přínosné
uspořádat např. konferenci v roce 2014 – 2. týden v květnu 2014 pro zástupce
obcí

Kyjovska

–

hlavním

cílem

je

informovat

zástupce

obcí

o

nutnosti

spolupodílení se na financování sociálních služeb
•

Poskytovatelé by si měli připravit statistiky, kolik klientů z konkrétních
obcí mají, příp. kolik jim daná obec již přispívá

•

Na konferenci by mohly být panely s informacemi o organizacích
poskytujících péči na Kyjovsku

3. Připomínky

a

návrhy

na

změny

webových

stránek

KPSS

-

www.pomocobcanum.kyjovsko.cz
•

z webových stránek KPSS chodí na email organizace pouze znaky,
zřejmě místo dotazu z veřejnosti

•

informace o plánovaných akcích posílat koordinátorce KPSS

•

informace o organizaci, zařízení apod. asistentce koordinátorky KPSS

4. Plán a návrhy na setkávání pro rok 2014
•

Přítomní se shodli, že setkání budou probíhat dle potřeby, nejméně 1x
za čtvrt roku

5. Vedoucí PS se dotázala na aktuality od členů PS:
•

p.Gloz – informoval o plánované přednášce v čajovně na DK Kyjov – 2.
únorový čtvrtek – O Zambii, kde působil jako dobrovolník

•

Vedoucí PS informovala o plánovaném odchodu ředitelky Domova Horizont,
p.o. do důchodu – v lednu 2014 by mělo proběhnout výběrové řízení na
nového ředitele DH;
-

•

v únoru a březnu 2014 pronajme DH další 2 byty pro své klienty

MUDr. Kliment – Sociálně – psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. plánuje
v roce 2014 realizovat „předstupeň“ chráněných dílen – keramickou dílnu –
jedná se o možnosti otevření 1-2 chráněných míst
-

Denní stacionář se rozšiřuje o druhou skupinu pro lidi s demencí

-

Dále plánuje Fénix zrealizovat chráněné bydlení, dle plánu
v SPRSS na Kyjovsku do roku 2015

•

p. Galanová – Denní stacionář – od ledna 2014 bude pronajímat mikrobus
pro 8 klientů (svoz především pro klienty z Hodonínska)

6. Zapojení Nemocnice Kyjov do KPSS – MUDr. Kliment zjišťoval možnosti zapojení
zástupce Nemocnice Kyjov – bylo dohodnuto, že v případě potřeby bude přizvána Bc.
Neničková jako host; stabilního zástupce zatím není Nemocnice Kyjov schopna
zajistit.

7. Příští setkání se bude konat v úterý 11.2.2014 v 15:00 hod. na MěÚ Kyjov.
Z organizačních důvodů prosíme o potvrzování Vaší účasti/neúčasti!

Zapsala: Bc. Jana Novotná

