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Město Rožnov pod Radhoštěm 

   Komise sociální Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 2 

 

Datum zasedání komise: 10.02.2023 

Místo zasedání:   Městský úřad, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 

Předsedající:   Jarmila Ovčačíková 

Přítomni členové: Mgr. Miroslav Ildža, Bc. Věra Mikulenková,  

Mgr. Lenka Oravcová, DiS., Ing. Alena Vašků 

Omluvení členové:  Petra Drábková, DiS., Bc. Tereza Tichá 

Přizvané osoby:  Bc. Markéta Blinková, místostarostka města Rožnova pod Radhoštěm, 

Petr Jelínek, člen Rady města Rožnova pod Radhoštěm, 

Ing. Dagmar Machová, Středisko rané péče Educo Zlín, 

Mgr. Šárka Štěpáníková, Středisko rané péče Educo Zlín 

Začátek zasedání:  9.00 hodin 

 

Program jednání: Představení Reformy péče o duševní zdraví a sociální služby Středisko 

rané péče Educo Zlín  

 

Kontrola úkolů:  Úkol byl splněn. 

 

Průběh jednání: 

Členům Komise sociální představila Ing. Alena Vašků Reformu péče o duševní zdraví. Reforma 

péče o duševní zdraví představuje zásadní systémovou změnu. Cílem je postupně proměnit celý 

systém stávající péče odklonem od péče ve velkých psychiatrických nemocnicích k rozvoji komunitní 

péče, zlepšit tak kvalitu života lidí, kteří pociťují obtíže v oblasti duševního zdraví, a umožnit jim 

naplňovat jejich lidská práva a integraci do běžného života. Informace o Reformě péče o duševní 

zdraví jsou dostupné na webových stránkách www.reformapsychiatrie.cz. 

 

Mgr. Šárka Štěpáníková představila sociální službu Středisko rané péče Educo Zlín, která působí 

na území Zlínského kraje. Středisko poskytuje ranou péči dětem od narození do sedmi let jejich 

věku. Služba poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi s mentálním, tělesným i 

kombinovaným postižením, s autismem nebo rodinám s předčasně narozenými dětmi. Služba je  
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   Komise sociální Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

poskytována bezplatně, terénní formou, kdy poradce dojíždí do rodiny s dítětem a navštěvuje ji v 

domácím prostředí. Informace o sociální službě Středisko rané péče Educo Zlín jsou dostupné na 

webových stránkách www.ranapecezlin.cz. 

 

Pan Petr Jelínek informoval členy Komise sociální o novém složení Hodnotící komise Sdružení 

Mikroregionu Rožnovsko. Členové této komise posuzují žádosti o programovou podporu v sociální 

oblasti a navrhují rozdělení vyčleněných finančních prostředků mezi jednotlivé žadatelé. Návrh 

komise je následně předložen ke schválení Valné hromadě Sdružení Mikroregionu Rožnovsko. 

  

Komise sociální je zároveň i Komisí komunitního plánování. Každoročně probíhá aktualizace 

komunitního plánu. V souvislosti s aktualizací SWOT analýz pro jednotlivé cílové skupiny, proběhne 

v první polovině roku 2023 aktualizace SWOT analýz pro jednotlivé cílové skupiny za účasti členů 

Komise komunitního plánování, zástupců sociálních služeb, které se dané cílové skupině věnují, a 

zájemců z řad občanů.    

 

Uložené úkoly: Členům Komise sociální zaslat termíny jednání Komise sociální. 

 

Konec zasedání:  11.30 hodin 

 

Zapsala:  Mgr. Hana Cábová, tajemnice Komise sociální 

Zápis ověřila: Jarmila Ovčačíková, předsedkyně Komise sociální  

 

Přílohy:  Prezenční listina 

   Prezentace Reformy péče o duševní zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roznov.cz/
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PŘÍLOHA: Prezentace Reformy péče o duševní zdraví

 

 

                             

 . R  ORMA P    O DU    Í ZDRA Í  PRO KOHO 

http://www.roznov.cz/
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 . R  ORMA P    O DU    Í ZDRA Í  HLA  Í O LA    ZM  

nov 
přístup

nové
služby

vyšší
kvalita
péče

změna
myšlení

 pracovní skupiny

 transformační týmy

 regionální sítě

 vzdělávání

 komunikace

 destigmatizace

 preference komunitní

péče

 multidisciplinární týmy

 rozdělení rolí

 spolupráce v síti

 spolupráce

zdravotních

a sociálních služeb  dostupnější akutní

péče

 dostupnější

ambulantní péče

 péče v komunitě

 procesy přechodu

mezi službami

 standardy a kontrola

kvality

 centra duševního

zdraví

 ambulance

s rozšířenou péčí

 m bilní komunitní

týmy

                             

 . R  ORMA P    O DU    Í ZDRA Í  DÍL Í PRO  K            

příjemce název projektu předmět  cíle projektu

MZ R

Deinstitucionalizace

 ízení reformy a odborná garance, krajská koordinační

skupina, regionální sítě, kvalita péče, financování péče,

transformace psychiatrických nemocnic

Multidisciplinární

spolupráce

Zavedení multidisciplinárního přístupu, podpora týmů,

sdílení dobré pra e  ČR i zahraničí

Podpora nov ch

služeb

Podpora vzniku a provozu mobilních komunitních týmů

a ambulancí s rozšířenou péčí, pilotní provoz

 entra duševního

zdraví           

Podpora vzniku a provozu center duševního zdraví,

pilotní provoz

 Z  
Analytická a datová

podpora re ormy

Informační nástroje pro infrastrukturu psychiatrické

péče a hodnocení kvality péče, sběr dat, registr

psychiatrické péče

  DZ

Destigmatizace
Metodika destigmatizace, podpora a komunikace

v regionech, podpora uživatelů a rodinných příslušníků

 asné intervence
Časná detekce a terapie osob s rozvíjejícím se

závažným duševním onemocněním

http://www.roznov.cz/
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 . R  ORM Í ZM      ZK  PO ÍL  Í   R   Í P    A MD  POLUPR   

a  znik center duševního zdraví  cílová skupina  M 

     : CDZ  herské Hradiště, CDZ Kroměříž  pilotní provoz ukončen, od 11 2020 již v  ostrém  provozu 

     : zařazení obou  DZ do zákl. sítě kraje

     : plán zřízení dalších dvou CDZ  Zlín, Vsetín 

b Multidisciplinární spolupráce a posilování terénních t mů

 spolupráce zdravotních  sociálních a dalších návazných služeb, přesun péče z ambulance do terénu,

pomoc v přirozeném prostředí, prevence potřeby hospitalizace

 rozdělení rolí v t mu  oč méně psychiatrů, o to větší potřeba MD spolupráce  psychiatr, psycholog,

terénní psychiatrická sestra sociální pracovník, peer pracovník 

   úrovně multidisciplinarity ve shodě s Metodikou zavádění MD přístupu  uvnitř týmů, mezi týmy, v komunitě 

c Posilování uživatelského hnutí a svépomocn ch aktivit

 svépomocné skupiny napříč regionem, on  line setkávání uživatelů a rodinných příslušníků

 příprava založení uživatelské organizace   . organizace s právní  ormou v ZK vznik      

Plánovaná  DZ a další služby pro duševně nemocné v ZK pro  M 

6

http://www.roznov.cz/
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 . R  ORM Í ZM       ZLÍ  K M KRA      O  L   K A  POLUPR      P KM

a  rans ormace P KM  v voj lůžkové kapacity

 postupná redukce lůžek následné péče, zřízení chybějící akutní péče prvních    lůžek akutní péče

v P KM v r.       dalších    lůžek v r.         celkem cca 100 lůžek AP do konce r. 2030 : intenzívnější

péče  vyšší personální standard , snižuje potřebu dlouhodobé hospitalizace

b  ov  systém spolupráce  integrace dlouhodobě hospitalizovan ch pacientů

 intenzívnější spolupráce s PNKM,práce sociálních služeb s pacienty již v době hospitalizace

v P KM aspolupráce sociálních služeb s odděleními P KM tzv. virtuální týmy harmonogram setkávání 

 mapování zjišťování potřeb u všech dlouhodobě hospitalizovaných pacientů  nad 6 měsíců

hospitalizace : odkud přicházejí, co brání v návratu, zdrojepřiroz. prostředí,komunikace s opatrovníky a rodinou

 . Kontinuita re ormy Krajská koordinační skupina  Krajsk  plán péče o duševní zdraví na období          

 .  ávrhy na změny v metodice v kaznictví Zlínského kraje podpora práce terénních týmů sociální rehabilitace pro
SMI, práce s rodinou, spolupráce s pacienty a odděleními PNKM 

 .  inanční udržitelnost  DZ a t mů duševního zdraví posilování úvazků týmů soc. rehabilitace pro asertivní
terénní komunitní práci a pro spolupráci s PNKM

 . Akutní péče do budoucna prověřit možnost zřízení oddělení akutní  psych.  péče i v některé z krajských nemocnic

 .  ydlení zajištění služeb podporujících bydlení dle potřebného stupně podpory  ve spolupráci kraje, obcí a poskytovatelů
sociálních a zdravotních služeb , budoucí výzvy např.: CHB pro osoby s náročnými projevy chování

 . Průnik potřeb do KP    PR   Akčních plánů podpora rozvojových záměrů poskytovatelů služeb, spolupráce
se strukturamiKPSS, kofinancování ze strany obcí

 . Pobídky k zajištění personálu dotační program kraje pro chybějící profese  psychiatři,pedopsychiatři, psych. sestry 

 . Pomocné plánovací a organizační nástroje harmonogram návštěv poskytovatelův PNKM, průběžně aktualizovaný
seznampacientů dlespádovýchoblastí poskytovatelů modelaceopatření v síti, nákladůa vývoje lůžek v PNKM vletech
2021  2030

 .  dílení zkušeností  přenos kno  ho  a příkladů dobré pra e v národním i mezinárodním měřítku

 . DAL Í O LA     POLUPR      ZK    Z   K Ř    Í

http://www.roznov.cz/
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Město Rožnov pod Radhoštěm 
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 .  ÍLO   POD KUP  A     OŘ  A O O     D M   Í

a Počet hospitalizovan chpacientů ze ZKv P KM  z toho poměr pacientů s demencí Zdroj: CENZ S k 10. 2. 2022 :

  ěková kategorie      :     pacientů ze ZK celkem z tohodemence    pac.    

  ěková kategorie věk    a více:    pacientů ze ZK celkem z tohodemence    pac.      z toho nad půl roku

hospitalizace: 10 pacientů

 V PNKM dále hospitalizováni i pacienti z jiných krajů  zejm. JM, OL , výrazný je i podíl pacientů s demencí

v komunitní péči  pobytové služby a péče v domácím prostředí 

b  Důvody dlouhodobé hospitalizace v P KM  nad   měsíců  často kombinace více  aktorů  např.:

 závažné problémy v oblasti psychického i somatického zdraví a potřeba celodenní péče

 nezájem či nefunkčnost rodiny, chybí sociální zázemí

 duální diagn za  závislost v anamnéze je často kontraindikací pro přijetí do pobytové služby  

 nízký příjem k úhradě bydlení a služeb  nevyřízenPnPa dávky hmotné nouze 

 cizí státní příslušník

 aj.

 .  ÍLO   POD KUP  A     OŘ  A O O     D M   Í

c  ako potřebné pro rozvoj sítě služeb se ukazuje např.:

 zv šit kapacitupobytových služeb  nyní čekací doba v řádech až několik let  a zpružnit jejich komunikaci

s PNKM, pokračovat vdeinstitucionalizacipobytových zařízení  menší zařízení komunitního typu 

 snížit prahovostpobytových služeb  ochota pracovat i s problémovými  klienty, zajistitPnP dávky hmotné

nouze při nedostatečném příjmu aj. 

 zajistitslužby i pro mladší osoby sdemencía kombinovanými problémy  odlišné potřeby než u stařecké

demence , nevhodná klientela pro stávající DZR

 důraz na prevenci  včasnou diagnostiku a intervenci rozpoznání varovných příznaků,screening, vyhledání

pomoci 

 edukace rodin   ormálních i ne ormálních pečovatelů co nejdelší udržení soběstačnosti

 podpora péče v domácím prostředí,spolupráce terénních sociálních služeb pečovatelská služba, osobní

asistence, odlehčovací služba a domácí  zdravotní  péče

d   íle a opatření  ormulovány v Plánu péče o duševní zdraví  návrhová část pro seniory re ormní

dokument   soulad se strategick mi dokumenty na národní úrovni   APDZ   APA   aj.

http://www.roznov.cz/
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 ybrané zdravotní služby pro seniory v ZK

11

 .  ÍLO   POD KUP  A D    OHRO     DU    Í   MO Í

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                        

a   chozí situace ve Zlínském kraji ZDRA O  Í  LU   :

 Lůžková péče:Dětské odděleníPsychiatrické nemocnice vKroměříži     lůžeknásledné lůžkové péče,

spádovost celá ČR, k 10. 2. 2022 hospitalizováno v PNKM 11 pacientů ze ZK , dále mimo ZK např.: dětské

oddělení Psychiatrické nemocnicev Opavěa Psychiatrické léčebny ve ternberku, Dětská psychiatrická

nemocnice elká  íteša Opařanya Psychiatrická klinika  akultní nemocnice rno.

 Ambulantní péče:pouze 5 ambulancí dětské a dorostové psychiatrie,nerovnoměrné pokrytí chybí dětský

psychiatr ve dvou okresech  Vsetín a  herské Hradiště ,celková úvazková kapacita       říjen      .

http://www.roznov.cz/
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 ybrané zdravotní služby pro děti v ZK

13

 vazky poskytovatelů dětské a dorostové  ambulantní  psychiatrie v ZK  Zdroj:  ZP  říjen      

14

http://www.roznov.cz/
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Počet obyvatel ZK  říjen      :       

 vazková kapacita dětsk ch psychiatrů   na         obyv.:     

Dětští ambulantní psychiatři v ZK pracují bez  psychiatrick ch  sester případně jen s asistentkou

  hybí dětští psychiatři  Hledáme řešení   kulat  stůl k problematice v P KM   .   .      :

 .  ystémová opatření:

schválen NAPDZ, potřebná k oncepce oboru dětské a dorostové psychiatrie  ČLS JEP , zjednodušil se

systé m specializační přípravy  dříve potřebná atestace z psychiatrie   nástavbová dětská psychiatrie, nyní

atestace přímo v oboru , zlepšuje se  inanční ohodnocení dětského psychiatra, přesto je atraktivita oboru

psychiatrie pro děti a dorost stále nízká, diskutuje se, zda by děti od    let mohly b t v péči psychiatra pro

dospělé

 .  novativní zdravotní služby: ambulance s rozšířenou péčí  psychiatr, terénní psychiatrická sestra 

psycholog psychoterapeut aj. , dětský denní stacionář, CDZ  např. PO  N Ostrava 

 . Multidisciplinární spolupráce služeb zdravotních  sociálních  školství  O POD aj. klíčov ch aktérů:

ne vždy je nutná  psychiatrizace , nutno zkompetentnit  proškolit k problematice duševního zdraví dětí

stávající sociální služby, školská zařízení a poradenská pracoviště a podpořit vznik multidisciplinárních týmů

 vazky poskytovatelů dětské a dorostové  ambulantní  psychiatrie v ZK  zdroj:  ZP  říjen      

 .  ÍLO   POD KUP  A D    OHRO     DU    Í   MO Í

                                                                                                          

                                                                                        

b Potenciál a limity  O   L Í H  LU    pro práci s dětmi

Poskytovatelésociální rehabilitacepečující nyní o duševně nemocné dospělé :

 dlouhodobá zkušenost v oblasti péče o duševní zdraví, kvalitní služby

 nutno doplnit kompetence z oblasti práce s dětmi a orientace v související legislativě

 potřebné snížení věku cílové skupiny v registru  proškolení a systematické vzdělávánípro oblast dětí

 A  pro rodiny s dětmi  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež:

 zkušenost z práce s rodinou, dětmi nebo mladistvými, dobré zasíťování v rámci ZK  každá ORP 

 nutno doplnit kompetence z oblasti péče o duševního zdraví

 Potřebné úpravy v registraci    ,proškolení a další vzdělávánív oblasti duševního zdraví

http://www.roznov.cz/
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 .  ÍLO   POD KUP  A D    OHRO     DU    Í   MO Í

c Kde začít   ociální služby v ZK  které již začaly pracovat s dětmi s duševními problémy:

  harita  alašské Meziříčí Amika sociální rehabilitace, spolupráce se SAS a NZDM 

 Dětské centrum Zlín p.o.  SAS pro rodiny s dětmi, krizová pomoc  nyníPoradenské a krizové centrum p.o.

 Rodinné centrum Kroměříž z.s. a  tředisko v chovné péče SAS pro rodiny s dětmi, SVP 

 Postupně snižují věk cílové skupiny pod 18 let i další služby sociální rehabilitace: skérka o.p.s. 

 harita  setín   amino     P Zlín  Horizont aj.

d  udoucnost  multidisciplinární t my pro děti:

 Do r.     :   poskytovatel v každém okresezajišťující  case management  a  gate keeping   prvotní kontakt po

hospitalizaci,nasíťování na potřebné služby a další podporu  4 okresy v ZK

 Do r.     :optimálně  poskytovatelzajišťující case management a podporuv každém ORP

v multidisciplinární spolupráci s dalšími partnery 13 ORP v ZK

 Využítpříležitostí ke sdílení dobré pra ev místním, národním i mezinárodním měřítku

e   íle a opatření  ormulovány v Krajském plánu péče o duševní zdraví  návrhová část pro děti 

re ormní dokument  soulad se strategick mi dokumenty na národní úrovni   APDZ .

 Proběhly změny vorganizační struktuře schází se Pracovní skupina pro strategický rozvoj formulovali jsme krátkodobé
cíle 2022  2023, pracujeme na trategii rozvoje organizace na období          

 Ověřujeme potenciální rozvojové záměry, např. v oblastigerontopsychiatriea dětského duševního zdraví
 služby typu: ambulance s rozšířenou péčí, denní  zdravotní  stacionář, paliativní nemocniční tým  rozhodování o péči
při terminálních stavech onemocnění ,zvažujeme redukci počtugerontooddělení nyní 7 , s krajem řešímeotázku
opatrovnictví

  .   . proběhlkulat  stůl na téma   hybípedopsychiatři hledáme řešení  za účasti zástupců MZČR, ČLS JEP
a členů výboru dětské a dorostové psychiatrie s cílem získat aktuální informace v oblastipedopsychiatriea diskutovat
možnostimezirezortní multidisciplinární spolupráce

 Jednáme s terénními a ambulantnímisociálními službami o navázání spolupráce sdětským oddělením,  .   . proběhlo
setkání se službami sociální rehabilitacek diskusi jejich vize a rozvojových záměrů v oblasti péče o děti a mladistvé

 Organizujemenávštěvy v progresivních zdravotnick ch zařízeních kde byly pilotovány nové služby:Psychiatrické
oddělení   Ostrava  pilotován multidisciplinární tým CDZ pro děti, nově zřízen denní stacionář pro děti do 12 let věku 

 Realizujemeon line konzultace  praktické  orkshopy se sdílením zkušeností a dobré pra e, např.:
cílová skupina děti a dorost Dětská P   elká  íteš systém spolupráce DPN sposkytovateli sociálních služeb 
cílová skupinagerontopacienti  ADP  luníčko Litoměřice centrum komple nígerontopsychiatricképéče  zdravotní
a sociální služby 

 Zaměstnáváme peer konzultanty 2 v PNKM, 1 v CDZ , .   .proběhla on line konzultace s PN Bohnice aIskérkouo.p.s.
ke sdílení dobré pra e v otázce zapojování peerů

 . AK UAL    Z P   H A R  K    MO        KROM ŘÍ  

http://www.roznov.cz/
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