Zápis ze setkání pracovní skupiny „DUŠEVNĚ NEMOCNÍ“,
působící v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně
ze dne 28.1.2014 v 15:00 hod.
místo setkání: Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, místnost č. 9
Přítomni: MUDr. Jaroslav Kliment, Bc. Dana Kmínková, Mgr. Pavla Dörrová, Ing. Jitka Soldánová, Mgr.
Lenka Vališová, Ing. Jana Matušinová, Mgr. Jana Kosíková, Mgr. Alena Pinkavová, Bc. Marcela Prchalová
Nepřítomni: PhDr. Jan Králík (omluven), Bc. Lenka Švagerková (omluvena), MUDr. Jana Holoubková
1. Úvod a shrnutí závěrů z posledního setkání
- Bc. Marcela Prchalová přivítala přítomné a znovu otevřela jednání z poslední schůzky směřující
k organizaci akcí pro skupinu „Duševně nemocných“ (uživatele, poskytovatele, veřejnost). Představila paní
Maděryčovou z Jihomoravské komunitní nadace, která přišla předat informace o přípravě benefice a
dalších způsobech fundraisingu možných pro organizace působících v oblasti sociálních služeb.
Je možné získávat finanční dotace nejen z veřejných zdrojů, ale oni se zaměřují především na privátní
sektor. Jako příklad uvedla každoroční aukci vín (místních vín v Praze) – kdy výtěžek z této akce na
začátku byl cca 120.000,- a nyní je více než 1 milion. Dále dražbu uměleckých předmětů, prožitkových
aktivit nebo prodej kalendáře s fotkami seniorů. Je však nutné se zamyslet, co bychom chtěli uspořádat,
kdo by měl být dárce a co bychom chtěli „zpeněžit“. Také je třeba dojednat, na jaké úrovni bychom toto
chtěli pořádat a zvolit odpovídající strategii – např. najmout nebo lépe získat marketingové poradce,
experty nebo začít spolupracovat s dobrovolníky např. studenty ekonomky nebo gymnázia, kteří mají dobré
nápady a zužitkovávají tak v praxi nabyté vědomosti z oblasti např. marketingu.
Je možné se na některé akci podílet ve spolupráci s touto nadací – 16.5.2014 budou pořádat benefiční
aukci v Hodoníně (zmínila variantu, že v případě spolupráce by se výtěžek mohl použít pro hodonínské
sociální služby). Předala také informaci, že fundraisingu je nutné se věnovat. Ve spolupráci s Okresní
hospodářskou komorou plánují školení v této oblasti.
Koordinátorka KPSS se přiklání při pořádání benefice - akce tohoto rozsahu, uspořádat pro všechny
poskytovatele – za všechny oblasti KPSS (nejen za oblast duševně nemocných).
Diskuze nad vhodnou variantou akce, většina členů se přiklání k zábavné akci určené především
uživatelům duševně nemocným, mentálně postiženým na náměstí nebo pěší zóně.
Úkol pro všechny členy:


do příští schůzky připravit za svou osobu návrh, jakou akci bychom měli přichystat, kdy by měla
probíhat, co by mělo být obsahem.



Pokud se přikloníte k možnosti uspořádat benefici – uvítáme návrhy na strategii včetně nápadů na
„zboží“, které by se mohlo dražit.

2. Vyhodnocení Plánu rozvoje sociálních služeb do r. 2014
Koordinátorka upozornila, že od příštího roku má být vytvořen nový Komunitní plán sociálních služeb a do
té doby musí být také vyhodnocen ten dosavadní. Pro tuto skupinu je zde řada priorit, a opatření, které se
nepodařilo naplnit. Dle jejího názoru je v současné době nepříznivá finanční situace v sociální oblasti na to,

aby se všechny stanovené priority a opatření daly zrealizovat. Upozornila, že nový Komunitní plán by měl
být tvořen s ohledem na tuto skutečnost.
MUDr. Kliment zdůraznil, že priority byly tvořeny s ohledem na skutečné potřeby uživatelů soc. služeb, ale
domnívá se, že vedení nebo zastupitelstvo Města Hodonína by mělo deklarovat podporu sociálním
službám a procesu KPSS. Jinak naše práce ztrácí smysl. Dále také žádá odůvodnění, proč se některá
opatření a priority z Plánu nepodařilo naplnit.
Koordinátorka konstatovala, že vyhodnocení Plánu rozvoje soc. služeb bude nutné provést v nejbližší
době, protože se s ním musíme seznámit nejen my – členové pracovních skupin, ale také sociální komise,
rada a zastupitelstvo. Požádala tedy poskytovatele při součinnosti ve vyhodnocování, které proběhne
formou emailové a telefonické komunikace nejpozději do 28.2.2014.
Úkol pro koordinátora KPSS:


učinit potřebné kroky k vyhodnocení stávajícího Plánu rozvoje sociálních služeb

3. Příprava nového Komunitního plánu sociálních služeb
V souvislosti s přípravou nového KPSS bude nutné se scházet jako pracovní skupina častěji, byly určeny
následující termíny pro schůzky: 12.3.2014, 7.5.2014, 10.9.2014, 5.11.2014. Je možné, že pokud se bude
připravovat akce pro uživatele, tak v prvním pololetí bude ještě mimořádná schůzka – domluvíme se na
příští schůzce.
Koordinátorka upozornila na skutečnost, že skončil projekt na KPSS z EU a můžeme tedy zrealizovat
úpravu pracovních skupin. Vzhledem ke společným aktivitám i překrývání některých priorit v Plánu rozvoje i
členů pracovních skupin byl vznesen návrh, aby duševně nemocní a zdravotně postižení měli dohromady
jednu skupinu, senioři by byli zvlášť, a dále beze změn skupiny rodina, děti a mládež a osoby ohrožené
sociálním vyloučením a v krizi.
MUDr. Kliment vyjádřil obavy, aby v takovém případě problematika duševních nemocí „nebyla
převálcována“ problematikou jiných zdravotně handicapovaných skupin. Také vzhledem k připravované
psychiatrické reformě, kdy dojde k přelomu v psychiatrické péči (rušení akutních lůžek a míst v
psychiatrických léčebnách).
K diskuzi se vyjádřila i Ing. Soldánová a Mgr. Vališová, které se přiklání ke sloučení.
Úkol pro všechny členy:


v předmětné věci se uskuteční na příští schůzce hlasování, žádáme všechny členy o zamyšlení se
a vyjádření názoru v hlasování (tedy i o účasti na příští schůzce). To samé proběhne i na skupině
Senioři a zdravotně postižení.

4. Diskuze členů
- o zapojování spádových obcí do procesu KPSS. Zhodnocení akce Kulaté stoly, vnímána nutnost další
práce v této oblasti.
Úkol pro všechny členy:
- zamyslet se nad vhodným způsobem zapojování spádových obcí do procesu KPSS (jak často, jakým
způsobem)

Zapsala: Bc. Marcela Prchalová – koordinátorka KPSS Hodonín

