
 

     
 

Pracovní skupina III. - Osoby s duševním onemocněním 

 
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

Číslo zápisu: 6/2009    

                                                                                                            Datum: 10. června 2009, 13.00-15.00   

Místo setkání: Městský úřad, Kyjov, zasedací síň 

 
Přítomni: Dle prezenční listiny 
 
Program setkání: 

1. Definice cílové skupiny byla účastníky odsouhlasena. 
2. Z koordinační skupiny přišel pokyn pro vypracování komunitního plánu dle předlohy, paní 

Koutná má jinou variantu – typologii vytyčit pro potřeby kraje a srozumitělnější formou 
podat informace veřejnosti. 

3. Chybí návaznost a koordinace soc. služeb, ale i spolupráce ministerstev sociálních věcí a 
zdravotnictví, což je pro naši cílovou skupinu zásadní. V plánu nejde pouze jen o zachování 
již existující služby, ale také se snažit o udržení evropského standardu. Tuto premisu 
bychom chtěli v úvodu plánu zdůraznit, včetně podrobného popisu cílových skupin a 
alternativ minimální a ideální. Podobným způsobem, dle zprávy koordinátorky Martiny 
Koutné, byl plán zpracován ve Vsetíně.  

4. Paní Koutná požádala vedoucího skupiny MUDr. Klimenta o účast na krajském jednání dne 
12.6. Na tomto setkání si chceme ujasnit postoj kraje ke kom. plánování a míru ochoty ke 
spolupráci a podpoře naší snahy. Dále by měl zaznít návrh na pořádání „sletu všech 
pracovních skupin z našeho kraje“, který by se event. mohl konat v Kyjově. 

5. Dne 23.6. v 17 hodin se zúčastní vedoucí a zástupce naší pracovní skupiny konkrétního 
zpracovávání plánu. 

6. Pritory naší pracovní skupiny v rámci komunitního plánu: 
● NÁVAZNOST služeb 
● EFEKTIVNÍ INFORMOVANOST – včetně zvyšování informovanosti lékařů, 

zejména obvodních, o sociálních službách  
● KONTROLA HOSPODAŘENÍ SLUŽEB – služby, které projdou kontrolou, by měly 

být zachovány 
● nastavení trvalého a rozumného KONTROLINGU soc. služeb 
● STANDARDY soc. služeb by měly být orientovány na praxi, nebýt jen teoretické 

 
7. Nejefektivnější variantou pro duševně nemocné klienty je dle MUDr. Klimenta koordinační 

místo sociálně-psychiatrických služeb, dále rehabilitační služby, rozšíření možnosti 
zaměstnání a chráněného bydlení pro naše pacienty a klienty. S tím se skupina ztožňuje. 
Problémem se v současné době jeví nejen finance ale i personální zajištění takového 
projektu. 

8. V našich podmínkách se možnosti terénní práce psychologa a psychiatra jeví jako spíše 
nadstandartní, přestože u dementních klientů je tato podpora z pohledu sociálních 
pracovníků žádaná. 

9. Cílové skupiny a jejich potřeby je v plánu nutné oddělit podle věkových skupin. 
10. Cílem sociálně-psychiatrických služeb je v co největší míře umožnit klientovi návrat do 



 

     
 

společnosti odpovídající premorbidní fázi. 
11. Spolupráce se starosty obcí spadajících do kyjovského regionu se, dle schůzky konané tento 

týden, jeví jako dobrá. Do budoucna by bylo dobré pro starosty zpracovat informační 
podklady pro situace „co kdy dělat?“. 

 
12. Příští schůzka pracovní skupiny se koná dne 15.7.2009 ve 13 hodin. 

 
Zapsala: Mgr. Jana Kahánková 


