III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2012
Datum: 29. 2. 2012
Místo setkání: zasedací místnost RM (nad sociálním odborem)
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Přítomným členům představila koordinátorka KPSS svoji asistentku, Mgr. Věru
Lungovou.
2. Informace o nové vedoucí I. pracovní skupiny – Miroslava Janíková
3. Ujasnění si činností v rámci PS









Vedoucí pracovní skupiny – Mgr. Klára Komínková
Zástupce vedoucí PS – MUDr. Jaroslav Kliment
Pozvánky rozesílá – vedoucí pracovní skupiny
Místnost zajišťuje – koordinátorka
Prezenční listina – koordinátorka
Zpracování zápisu – asistent koordinátorky
Rozesílání zápisu – vedoucí pracovní skupiny
Vyvěšení zápisu na web – koordinátorka

 NUTNÉ POTVRZOVAT ÚČAST NA SETKÁNÍ SKUPINY NEBO OMLUVIT
SE VEDOUCÍMU PRACOVNÍ SKUPINY DO TERMÍNU V POZVÁNCE
4. Vedoucí pracovní skupiny spolu s koordinátorkou v nejbližších dnech, nejpozději do
14.3.2012, zjistí, kdo ze stávajících členů skupiny bude členem i nadále, popř. osloví
další osoby, které by se staly novými členy. Nové složení pracovní skupiny bude
rozesláno stávajícím členům k připomínkování, popř. navržení dalších osob.
 MUDr. Kliment – osloví ředitele Nemocnice Kyjov – zájem o účast na PS
KPSS, příp. někoho navrhnout
 pan Choura – osloví své klienty
 koordinátorka – osloví paní Kostihovou z MŠ a ZŠ Za Humny – příp.
maminky postižených dětí
5. Přítomní byli také informováni o zahájení realizace projektu „Rozvoj sociálních služeb
na Kyjovsku, II.etapa“ od 1.3.2012 a o harmonogramu v roce 2012
 aktualizace Analýz potřeb veřejnosti, uživatelů a poskytovatelů sociálních
služeb, zadavatelů (opět firma Sociotrendy) – přítomni byli vyzváni, aby
max. do konce dubna uvedli návrhy na možnosti zjišťování potřeb –
příprava zadání pro zpracování analýz
 Analýza finančních toků do sociálních služeb – bude zpracovávat Mgr.
Aneta Junášková – v průběhu měsíců března a dubna osloví poskytovatele,
prosba o spolupráci
6. Informace k projektu JmK – možnost mít metodika, supervizora – koordinátorka
požádala přítomné o návrhy na téma
– info o návrhu I.PS - proškolení v metodách a technikách KPSS
– možnost také zapojit obce – pozvat někoho z JmK, aby vysvětlil
starostům obcí nutnost podílet se na financování sociálních služeb
– návrh Karly Zbořilové – na setkání starostů jako 1.bod
– supervize pracovních skupin a KS-ŘS
Členové pracovní skupiny budou podávat návrhy koordinátorce KPSS.

7. Přítomni byli informováni o organizaci Dotyk II., která poskytuje v celém JmK služby
(Raná péče pro děti s autismem, Sociální rehabilitace pro schizofreniky a
maniodepresivní osoby). Členové PS souhlasili s tím, že koordinátorka pozve na další
setkání PS zástupce této organizace, aby nás o těchto službách informoval a předal
zkušenosti.
8. MUDr. Kliment informoval přítomné o situaci v Nemocnici Kyjov a (ne)existenci IPY
v Kyjově – uvedl, jaké jsou plány na vytvoření psychiatrické ambulance v Kyjově a na
vznik sociálně psychiatrického centra ze strany Hodonína (je velký zájem)
Další setkání III. pracovní skupiny proběhne ve čtvrtek 29.3.2012 v 15:00, v zasedací
místnosti RM (nad sociálním odborem).

Zapsala: Jana Jakubíčková

