III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2017
Datum: 27. 3. 2017
Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny
Program setkání:
•

Představení nových členů

•

Aktuální informace z Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska

•

Harmonogram Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska pro rok 2017

•

Aktualizace členů pracovní skupiny

•

Finalizace Zprávy z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

na Kyjovsku do r. 2017 za rok 2016 za III. oblast podpory a péče
•

Plán aktivit pro r. 2017 za III. oblast podpory a péče vyplývajících ze Střednědobého plánu

rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017
•

Aktualizace Jednacího řádu pracovních skupin

•

Aktuální informace od členů pracovní skupiny

1. Změny v pracovní skupině; ukončení členství v pracovní skupině a představení nových
členů pracovní skupiny
V souvislosti se změnami v organizacích došlo k ukončení členství Bc. Martiny Ovsíkové (sociální
pracovnice, Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova) a Dagmar Kostihové, DiS.
(Referentka odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov), poděkování za spolupráci.
Představení nových členů: Bc. Michaela Dobešová (vedoucí Denního stacionáře, Centrum
sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova) a Bc. Veronika Mňačková (Referentka odboru
sociálních věcí MěÚ Kyjov).
2. Aktuální informace z Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska
Funkce Koordinátorky Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska byla z důvodu
dlouhodobé pracovní neschopnosti přenesena na vedoucího Odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov.
Byl vznesen dotaz členů na další fungování komunitního plánování. Vše by mělo být vyjasněno
v průběhu dubna 2017.
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3. Harmonogram Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska pro rok 2017
Přítomní členové byli seznámeni s plánovanými aktivitami KPSS Kyjovska v roce 2017:
-

Metodická podpora KPSS
Úkol do příštího setkání: Navrhnout na jakou oblast metodickou podporu/či seminář/či
workshop zacílit.
V plánu je využít metodika také při tvorbě nového střednědobého plánu.

-

Tvorba Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018 (do 22. 5. 2017 musí být
schválena Radou města Kyjova a během září 2017 Zastupitelstvem města Kyjova)

-

Veletrh sociálních a návazných služeb (původně měl proběhnout v září, vzhledem k aktuální
situaci bude pravděpodobně přesunut na příští rok)

-

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska
Aktualizované vydání by mělo být v tištěné podobě k dispozici nejpozději během dubna (ke
zpoždění vydání adresáře došlo z důvodu personálních změn v některých organizacích).

-

Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 (vzhledem
k aktuální situaci budou původně zamýšlené termíny posunuty), postup při tvorbě:
o

příprava, sběr a analýzy podkladů k tvorbě SPRSS (včetně SWOT analýzy v 45/2017)

o

zpracování návrhu SPRSS 2018-2020

o

finální návrh

o

připomínkovací řízení

o

vypořádání a zapracování připomínek

o

do 21. 12. 2017 schválení SPRSS 2018-2020 v RM a ZM

4. Aktualizace členů pracovní skupiny
Přítomní členové potvrdili svůj zájem o aktivní spolupráci v rámci III. pracovní skupiny.
Nepřítomní členové budou osloveni vedoucí pracovní skupiny v průběhu dubna 2017
e-mailem.
5. Finalizace „Zprávy z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku do r. 2017 za rok 2016“ za III. oblast podpory a péče
Do materiálu byly zapracovány připomínky – upravený dokument bude zaslán členům, dále
bude v dubnu předložen Koordinační – řídící skupině KPSS (a poté Radě města Kyjova
na vědomí).
6. Plán aktivit pro r. 2017 za III. oblast podpory a péče vyplývajících ze Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017
Přítomní členové neměli ke zpracovanému materiálu žádné připomínky. Plán aktivit bude
v dubnu předložen Koordinační – řídící skupině KPSS.
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7. Aktualizace Jednacího řádu pracovních skupin
Přítomní členové byli informováni o drobných změnách Jednacího řádu pracovních skupin. Bez
připomínek. Jednací řád se zvýrazněnými změnami bude zaslán členům. Finální verze bude
v pátek 31. 3. 2017 zaslána Koordinační – řídící skupině KPSS ke schválení.
8. Aktuální informace od členů pracovní skupiny
 Mgr. Klára Komínková, Domov Horizont, p. o.
-

K 1. 1. 2017 byla snížena kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením z 220
uživatelů na 215 uživatelů. V příštím roce se plánuje snížení kapacity na 210 uživatelů.

-

Informace o projektovém záměru v rámci transformace Domova Horizont: Výstavba
domova pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu (18 uživatelů s vysokou
mírou podpory) v Moravském Písku. Probíhá jednání o pozemcích a bylo zadáno zpracování
architektonické studie.

 Mgr. Radka Galanová, Fénix, o.p.s. Kyjov
-

Podařilo se zaměstnat 6 uživatelů na otevřeném trhu práce.

-

Jedna z uživatelek bude absolvovat kurz „peer asistenta“, po absolvování kurzu by se měla
stát součástí multidisciplinárního týmu.

-

Otevřena diskuze ohledně zapojení veřejnosti, uživatelů (či rodinných příslušníků uživatelů)
do komunitního plánování. Členové pracovní skupiny vnímají případné rozšíření jako velmi
přínosné, a to z důvodu vyváženosti zadavatelé – poskytovatelé – uživatelé (veřejnost) a
dále z důvodu rozšíření pohledů na diskutovaná témata.

•

MUDr. Jaroslav Kliment, Fénix, o.p.s. Kyjov

-

Od 1. 1. 2017 funguje sociální služba sociální rehabilitace (ambulantní individuální i
skupinová forma a terénní forma). Službu poskytují tři sociální pracovníci a jeden pracovník
v sociálních službách. Kapacita je v současné době naplněna.

-

Organizace hledá možnosti dopravy uživatelů (např. „sociální auto“).

-

Možnosti rekonstrukce budovy jsou v jednání.

-

Pozvánky na akce: 17. 6. 2017 tenisový turnaj, 12. 8. 2017 Den otevřených dveří

•

Pan Eduard Baláž, veřejnost

-

Informace ohledně zaměstnávání uživatelů Domova Horizont.

•

Bc. Veronika Mňačková, referentka odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov (rovněž působí

jako veřejný opatrovník, na MěÚ Kyjov pracuje cca dva měsíce)
•

Bc. Michaela Dobešová, Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova

-

V Centru sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova došlo ke změně ve vedení.

Příští setkání: předběžný termín setkání byl dohodnut na úterý 25. dubna 2017, 15:30

Zapsala: Mgr. Klára Komínková

3/3

