III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2012
Datum: 29. 3. 2012
Místo setkání: zasedací místnost RM (nad sociálním odborem)
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Představení se členů pracovní skupiny. Noví členové: Alena Dobešová
(veřejnost, pečuje o 2 maminky), Marie Budíková (dobrovolnice v centru pro
seniory, veřejnost ), Eva Kostihová (MŠ a ZŠ Za Humny, pedagog+metodik
prevence , veřejnost), Ivona Slavíková (veřejnost, matka postiž.syna)
2. Pan Josef Svoboda představil organizaci Dotyk II. - poskytování asistenční
služby pro osoby se schizofrenií (do 26 let) – zejména podpora při vzdělávání. Pro
oblast Třebíčska, Brněnska a Opavska. Disponují asi 40-ti asistenty – stabilizovaní
schizofrenici. Od 1.1.2012 poskytují 2 sociální služby s působností pro celý
Jihomoravský kraj:
1. terénní soc.služba – zajištění sociální rehabilitace prostřednictvím sítě asistentů
lidem se schizofrenií (do 64 let)
2. raná péče pro autistické děti (0-7 let), k dispozici je i nácvikové centrum
3. Rozesílání monitorovacích tabulek - za období 9/2011 – 3/2012 - během
prvního dubnového týdne je asistentka koordinátorky rozešle e-mailem
realizátorům priorit, vyplněné tabulky zašlou zpracovatelé zpět do konce dubna

4. Koordinátorka přítomné informovala o blížící se poradě starostů –
3.4.2012, koordinátorka předá info o harmonogramu KPSS Kyjovska na rok 2012,
dále přizvána krajská koordinátorka – info o návaznosti financování soc.služeb na
kom.plánování, obce by měly být aktivnější v rámci kom.plánování
5. Koordinátorka informovala o požadavku JmK, aby v kom.plánu byla
vyčleněna kapitola věnovaná specifickým cílovým skupinám, spolu s AP
JmK by se dokládaly aktuální potřeby – nadregionální spolupráce

6. Aktualizace analýz potřeb – realizátor Sociotrendy, návrhy zadání:
1. analýza potřeb zadavatelů – zjistit, co se zhoršilo, zlepšilo, co je nového...
2. analýza poskytovatelů – vznikla nějaká nová potřeba od klientů?
3. analýza veřejnosti - zjistit kapacity pobytových služeb, potřebnost soc.-terap.
dílen, informovanost veřejnosti (jestli má zájem o info o soc.službách), jak
lékaři předávají info o soc.službách, více je zapojit, jak vnímá veřejnost
bezbariérovost města, zájem o aktivizační programy (navrhli členové II.PS)

Diskuse:
 MUDr. Kliment - zaměřit se na kontroling poskytovaných služeb, efektivnost
poskytování, dále na potřebu řešit problematiku schizofreniků komplexněji –
spojení psychiatrické a soc.terapeutické péče, je v plánu založení neziskové
organizace s touto myšlenkou s regionální působností (Hodonínsko, Veselsko a
Kyjovsko) – preference centralizovat organizaci v Kyjově, v této souvislosti
vznesen návrh zjistit v rámci analýzy dopad nedávné zrušení soc.-psychiatrické
péče v Kyjově na veřejnost
 Mgr. Jana Kahánková – vytvořit chráněná pracovní místa na úřadech
 maminky postižených dětí – požadavek denních stacionářů, chybí návaznost
služeb, začlenit do analýzy otázku na vzrůstající (nebo klesající) tendenci
narozených dětí s určitým postižením (viz medicína je na vyšší a vyšší úrovni a
zachrání se i děti, které by jinak nepřežily, ale často za cenu nějakého postižení),
potřebnost aktivizačního centra pro ment.postižené děti (mohlo by být začleněno
pod soc.-psychiatrické centrum), dále podle maminek chybí chráněné bydlení pro
mentálně postižené

Další setkání III. pracovní skupiny proběhne v úterý 15.5.2012 v 15:30, v zasedací
místnosti ZM (vedle podatelny).

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

Příloha: seznam členů pracovní skupiny

