
 

     
 

Pracovní skupina III. - Osoby s duševním onemocněním 

 
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

Číslo zápisu: 13/rok 2009     

                                                                                                                 Datum:10. 12. 2009  

Místo setkání: Sklep, Městský úřad Kyjov 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Martina Loutná, koordinátorka, seznámila přítomné s postupem příprav na dokončení plánu. 
Na měsíc únor 2010 se připravuje konference komunitního plánování soc. služeb. Pravděpodobný 
termín je 16. únor 2010, místem konání Dům kultury. Protože se počítá cca se 100 účastníky, je 
návrh konat konferenci v estrádním sále.  
 
Rozvinula se diskuze o zajištění ubytování pro lidi bez domova, kteří mají psychické problémy. 
Ubytovna na Havlíčkově ulici může sloužit pouze pro lidi samostatné, schopné se o sebe postarat. 
Služba odpovědné osoby je zde pouze v pracovní dobu, tj. Od 7.00 do 15.00 hodin v pracovní dny. 
Lidé s psychickými problémy však potřebují bydlet tam, kde je zajištěna nepřetržitá služba.  
Ve druhém pololetí letošního roku prudce začal narůstat počet lidí, kteří přišli o bydlení a někteří z 
nich situaci neunesli.  
 
Zd. Choura: Pro takové lidi je potřebná odlehčovací služba. Remedia má plný stav klientů. V 
Cetechovicích je dům se zvláštním režimem pro duševně nemocné. Možnost je i v Myslibořicích na 
Vysočině. 
O problémech s umístěním těchto lidí by se měla veřejnost informovat, protože ve sdělovacích 
prostředcích se o nich nehovoří.  
V ubytovně by měla být nepřetržitá služba. Jsou tam umístění různí lidé, někteří z nich mají velké 
problémy s hygienou.  
 
Model azylových domů je dobrý, ale je jich málo a počet externích spolupracovníků je 
nedostatečný.  
 
Na Kyjovsku není vyřešeno, kam umístit člověka, který byl dočasně v azylovém domě.  
 
Mgr. Řihánek: Rovněž je problémem, kam umístit klienty se zdravotním postižením. Nemají žádné 
příjmy a protože si nikdy neplatili důchodové ani sociální pojištění, nebudou mít důchod. Jsou 
odkázáni jen na dávky v hmotné nouzi. 
 
MUDr. Kliment: V zahraničí na péči o tyto lidi přispívá obec, ale v naší republice toto zavedeno 
není. Je to systémová chyba. 
 
Dalším bodem jednání byla účast na setkáních skupiny. Kontaktujeme členy, kteří se nějakou dobu 
neohlásili, zda mají zájem ve skupině setrvávat.  
 



 

     
 
Termíny schůzek – posílat co nejdříve, aby si všichni mohli účast zajistit.  
Týden před setkáním posílat pozvánky s programem.  
Omluvy posílat vedoucí skupiny. 
Zápis z poslední schůzky nebyl poslán k připomínkování a ani není na webu.  
 
Priority a opatření – teď půjdou do koordinační skupiny, hned po Novém roce do tiskárny, která 
potřebuje tři týdny na tiskové zpracování. V únoru bude připomínkovací řízení. Je potřeba ještě 
udělat poslední textové úpravy.  
 
Konference komunitního plánování: Je nutné představit lidem plán tak, aby mu porozuměli.  
V lednu proběhnou informace o konferenci – Televize Slovácko, Kyjovské noviny – pozvánky.  
Představa je taková, že na konferenci budou mít všechny skupiny čas, aby krátce představily práci 
svojí skupiny. Prezentace práce musí být podána tak, aby motivovala k otázkám, aby se přítomní 
lidé zapojili na konferenci do diskuze. Dotazy pak nás mohou směrovat k uskutečňování dalších 
kroků.  
Diskuze by měla být až na konci konference, aby jednání nebylo roztříštěné.  
Prezentace by měla mít nejen slovní, ale i vizuelní podobu.  
 
V březnu 2010 poběží schvalování Zastupitelstvem. Zastupitelstvu je potřeba vysvětlit, že cílem 
plánu je zlepšení kvality života uživatelů. 
 
Pracovní skupina po předání plánu ukončí svoji činnost, protože její určení bylo pracovat na 
vyhotovení plánu.  
Další plnění plánu nemohou kontrolovat pracovní skupiny, protože k tomu nemají kompetence. Pro 
kontrolu realizace plánu má zadavatel vytvořit realizační tým. Ten bude dohlížet na poskytovatele, 
zda plní, co je v plánu. Skupina č. 3 tímto podává podnět koordinační skupině, aby toto vyřešila.  
 
 
Příští schůzka se koná 14. ledna 2010 v 15.00 hodin. 
 
 
 
Zapsala: Věra Kellnerová 
 


