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PROLOG ŘEDITELE
Bilancovat uplynulý rok 2013 není pro mne jednoduché. Jednoduchá by byla bilance Fénixu, pokud bychom nemuseli zohlednit sociálně společenský a politický kontext fungování
sociálních služeb v České republice.
Pro mne, primárně dlouholetého pracovníka ve zdravotních službách, je každodenní konfrontace se zcela nesmyslnými byrokratickými překážkami a omezováními, kterým jsou
provozovatelé sociálních služeb vystaveni, neefektivní systém dotací a legislativní neochota či neschopnost systém nastavit ku prospěchu potřebných, zcela nová a značně frustrující
skutečnost. A to i přes to, že i zdravotnictví je nastaveno zcela nepřehledně a neefektivně.
Na druhé straně je potěšující, že se denně setkávám s cílenou podporou a pochopením pro
potřeby naší cílové skupiny i s osobním nasazením tam, kde je třeba hledat potřebná řešení
ku prospěchu věci. Bez této podpory a pomoci by určitě nebylo možné poskytovat nutně
potřebnou péči.
Pokud se vrátím k bilancování činnosti Fénixu za rok 2013, pak si osobně myslím, že se
průběh roku dá popsat jako rok hledání a nacházení, rok pokusů a omylů, rok zrání a oddělování zrn od plev, prostě rok, jaký zažívají zřejmě všechny začínající projekty.
Začátkem roku proběhla výběrová řízení na integrované zdravotnické služby (Psychiatrická, Psychologická a Adiktologická ambulance). Všechny ambulance zahájily ihned po
uzavření výběrového řízení činnost, přestože se zatím nepodařilo navázat smluvní vztahy
se zdravotními pojišťovnami, a poskytují ve svém oboru komplexní péči. Bližší je možno
se dozvědět z rezortních zpráv.
Denní stacionář, zpočátku pod vedením Mgr. Jany Kulheimové se podařilo, i přes počáteční finanční problémy, spustit a úspěšně provozovat od dubna 2013. V červnu převzala vedení, po nutné úpravě akreditace, Mgr. Radka Galanová. Od té doby je poskytována péče
klientům v několika individualizovaných skupinách a za pomoci dobrovolníků. Na podzim
byla zahájena vlastní doprava klientů z okolních obcí, kterým chybí možnost dopravy do
Denního stacionáře, čímž se počet klientů zdvojnásobil. Bližší opět v rezortní zprávě.
Na podzim bylo aktivováno Centrum vzdělávání pod vedením Mgr. Tomáše Galana.
Podařilo se, dle vize o centru sociálních služeb, najít synergie s regionální organizací postižených MS Roskou Kyjov, která si pronajala prostory ve Fénixu a která velmi aktivně
nabízí služby svým klientům.
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Během roku proběhlo několik propagačních a benefičních akcí. Jednak Den otevřených
dveří po otevření DS a dále několik benefičních koncertů ve prospěch Fénixu.
Pracovníci Fénixu se i v roce 2013 zúčastňovali pravidelných schůzek pracovních a koordinačních skupin sociálně komunitního plánování v Kyjově a v Hodoníně.
Intenzivně probíhala a probíhá spolupráce s Kyjovskou radnicí jako majitelem nemovitosti
Urbanova 625 a zároveň částečným finančním garantem nabízených sociálních služeb dle
schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb regionu a Jihomoravského
kraje.
Rozvíjí se též spolupráce s regionálními poskytovateli zdravotních a sociálních služeb,
jakož i s místními školami.
Suma sumárum se podařilo usilovnou prací spolupracovníků Fénixu a jejich podporovatelů
překonat první zaváděcí rok nové instituce, a to i bez větší finanční podpory státu a odstartovat do nového roku s příslibem finanční podpory Města Kyjova, JMK a MPSV.
Poděkování patří všem uvedeným v příloze.

MUDr. Jaroslav Kliment - ředitel
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O ORGANIZACI A JEJÍ STRUKTUŘE
SOCIÁLNĚ-PSYCHIATRICKÉ CENTRUM - FÉNIX, o. p. s. je registrovaná zdravotní a
sociální instituce se sídlem v Kyjově, jejíž cílem je koordinace, návaznost a propojenost
péče o cílovou skupinu, tedy duševně nemocné a jejich pečovatele a to aktivní, kompetentní, cílená a efektivní.
Instituce vznikla v roce 2012 na základě analýz potřeb provedených v rámci plánování
regionálních sociálních služeb pro Kyjovsko, Hodonínsko a Veselsko dle zpracovaného
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku za podpory regionálních úřadů. Při vzniku projektu byly využity zkušenosti Integrované psychiatrické ambulance Nemocnice Kyjov, provozované do roku 2011.
Fénix realizuje koordinaci péče od léčebně preventivní přes krizovou intervenci, rehabilitaci až k sociální integraci, a to ve spolupráci se stávajícími subjekty poskytujícími péči
cílové skupině (např. psychiatři, psychologové, praktičtí lékaři, sociální služby aj.)
Poskytované služby jsou realizovány modulárně, přičemž součástí primárního modulu je
Centrum duševního zdraví a Denní stacionář dle předloženého a již schváleného projektu.
Centrum duševního zdraví poskytuje služby psychiatrické, psychologické, adiktologické,
psychoterapeutickou péči a krizové intervence. Případný finanční zisk je refundován do
financování sociálních služeb.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s.
Sídlo: 696 63 Žeraviny 21
Obecně prospěšná společnost
IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266
Považujete naši práci za potřebnou? Podpořte nás!
Číslo účtu: Komerční banka, a. s. Kyjov
107-3045130267/0100
www.fenix-centrum.cz
Facebook: Sociálně psychiatrické centrum Fénix, ops

Statutární zástupce:

MUDr. Jaroslav Kliment - ředitel

Správní rada:

Předseda - Ing. Igor Rychlík;
Místopředseda - Anna Čarková;
Člen - Mgr. Tomáš Galan

Dozorčí rada:

Ing. Drahomíra Zapletalová, Bc. Michaela Zelinková,
Mgr. Tomáš Just

Zakladatelé:

MUDr. Jaroslav Kliment, Jana Kulheimová,
Mgr. Matěj Černý, Mgr. Martin Bušina,
Mgr. Tomáš Galan, Bc. Michaela Zelinková,
Mgr. Tomáš Just, Bohuslava Šibalová

DENNÍ STACIONÁŘ
Posláním stacionáře je pomáhat lidem s duševním onemocněním otvírat znovu dveře do
jejich života, do jejich rodiny, práce a společnosti.
Potřebnost vzniku denního stacionáře je doložena v rámci Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska (viz Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti na Kyjovsku realizovaná v r. 2012). Projekt denního stacionáře je v souladu s realizací opatření
3.3 Podpora sociální rehabilitace a pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním
akčního plánu JMK.
Zařízení je aktivně zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska, pracovní skupina Duševně nemocní a od března 2014 do Komunitního plánování sociálních
služeb Veselska, pracovní skupina Zdravotně postižení.
Denní stacionář poskytuje specifickou péči uživatelům dle jejich duševní poruchy, na základě individuálního přístupu ke každému uživateli služby. Klienti jsou rozdělováni do
skupin podle typu onemocnění - skupina pro uživatele s demencí, skupina pro uživatele s
afektivními obtížemi (neurotické, úzkostné a depresivní), skupina pro psychoticky nemocné uživatele a skupina pro uživatele trpící závislostmi. Každá skupina má vyhrazený jeden
den, kapacita stacionáře je 10 uživatelů na jeden den skupiny.
Skupina pro uživatele s demencí je nejpočetnější, do programu DS se zapojilo 22 uživatelů, 6 mužů a 16 žen. Pro tuto skupinu jsou vyhrazeny dva dny v týdnu, jeden pro uživatele s možností individuální dopravy, druhý pro uživatele, kteří tuto možnost nemají a jsou
dopravováni do zařízení mikrobusem. Trasa svozu je Kyjov-Dubňany (3 uživatelé), Hodonín (2 uživatelé), Vracov (1 uživatelka), Bzenec (2 uživatelé) a Kyjov.
Při práci s touto skupinou využíváme zejména smyslovou aktivizaci (hmatovou, zrakovou,
čichovou, sluchovou a chuťovou) jejímž cílem je trénink mozkové aktivity, napomáhání
komunikaci a aktivnímu naslouchání, napomáhání schopnosti hovořit a nalézání slov, práce s pamětí a trénink paměti, vybavení vědomostí uložených v dlouhodobé paměti, práce s
kalendářem, orientace o ročním období, podpoření jemné a hrubé motoriky, aktivizace
pohybového aparátu, aktivity v oblastech kolem střední části těla, rozšíření sociálních kontaktů a včlenění do skupiny, posílení pocitu pohody, umožnění získání pozitivních zkušeností, aktivizace radosti ze života, aktivizace hudbou atd.

Proto, abychom tyto cíle naplnili, je důležité vytvořit atmosféru bezpečí, důvěry a vzájemné blízkosti. Pro přiblížení se k člověku vědomě využíváme dotek, pohlazení, aktivní naslouchání – kontakt "z očí do očí", verbální a emoční sblížení. Uvědomujeme si, že smyslová aktivizace má přinášet potěšení, zábavu, radost a důležitou součást života – humor.
Skupina pro uživatele s afektivními obtížemi.
Do této skupiny docházelo 12 uživatelů, 7 mužů a 5 žen.
Program zaměřujeme zejména na rozvoj kognitivních (poznávacích) funkcí a klíčových
kompetencí. Jedná se o trénink paměti, pozornosti, schopnosti plánovat, řešit konstruktivně
problémy a pružně reagovat, když nastane změna. Dále zařazujeme pravidelný nácvik relaxace, trénink asertivní komunikace a cíleně využíváme skupinovou dynamiku. Podporujeme rozvoj tvořivosti – uživatelé se seznámili s technikou decoupage, airbrash a window
color. V souladu s cílem nevylučovat se ze života, ale vystavovat se různým prostředím
jsme zařazovali i činnosti mimo zázemí stacionáře – různé pochůzky po městě, četné návštěvy čajovny a galerie, zorganizovali jsme výlet na Bukovanský mlýn, čtyři uživatelé
pozvali ostatní na návštěvu k sobě domů. Potěšitelné je, že mezi nimi vznikli přátelské
vazby a kontaktují se i mimo program denního stacionáře.

Obr. 1 Počet uživatelů služby

Obr. 2 Působnost uživatelů služby

Obr. 3 Kategorie uživatelů dle typu onemocnění

Uživatelé se rekrutují z celého regionu Hodonínska, Veselska a Kyjovska. Od dubna 2013
do dubna 2014 registrujeme 46 uživatelů, z toho 19 mužů a 27 žen. Z Kyjovska 28, z Hodonínska 17 a z Veselska 1 uživatele. Nejpočetnější skupinou jsou uživatelé s demencí 21.
Skupina pro psychoticky nemocné uživatele.
Do této skupiny docházelo 7 uživatelů, 3 muži a 4 ženy.
Mezi prvořadé cíle práce s touto skupinou patří prevence návratu (relapsu) psychického
onemocnění a případné následné hospitalizace, zvládání příznaků a projevů nemoci v běžném životě, zlepšení fungování a tím zvýšení kvality života. Uživatele vedeme k tomu, že
psychotické onemocnění nelze podceňovat, na druhou stranu je nutné si uvědomit, že při
dodržování určitých pravidel je zvládnutelné a život s ním může být plnohodnotný.

Do programu zařazujeme nácvik sociálních dovedností a trénink kognitivních funkcí. Jelikož psychoticky nemocní hůře čelí každodennímu stresu, potřebují ovládat určité sociální
dovednosti - například konverzace, asertivní komunikace, dovednost o něco požádat či
naopak odmítnou. Psychóza může vyvolat nejistotu v mezilidských situacích, narušit
schopnost rozumět mezilidským interakcím a zhoršit komunikační dovednosti. Metody,
které používáme vedou k posílení uživatelova sebevědomí, sebedůvěry i důvěry v ostatní
lidi a pomáhají k návratu do běžného života.
Uživatelé a jejich příbuzní se zúčastnili psychoedukačního kurzu pod vedením MUDr.
Klimenta a Mgr. Kulheimové. Také jsme navázali spolupráci s Centrem sociální rehabilitace Labyrint Uherské Hradiště-Jarošov a v rámci dne otevřených dveří se naši uživatelé
seznámili s klienty i fungováním tohoto zařízení.
Skupina pro uživatele trpící závislostmi.
Do této skupiny se zapojilo 5 uživatelů, 2 ženy a 3 muži.
V rámci resocializačního procesu se uživatelé zapojili do programu denního stacionáře,
kde byla péče zaměřena na podporu abstinence, dodržování pravidelného programu, převzetí zodpovědnosti za svěřené úkoly, řešení stávající sociální situace - zajištění si zaměstnání, řešení dluhů apod. Speciální pozornost se věnovala prevenci relapsu. Někteří se zapojili jako dobrovolníci i do dalších skupin duševně nemocných denního stacionáře např.
pomáhali při práci s uživateli s Alzheimerovou demencí. Nedílnou součástí byla i práce s
příbuznými a blízkými uživatelů. Uživatelé se účastnili pravidelných psychoterapeutických
skupin, které nabízí psychiatrická ambulance a pravidelně využívali možnosti individuálních adiktologických terapií.
Během docházky do DS se událo:
Nalezení nového zaměstnání – 1 uživatelka + 1 uživatel má příslib začátkem roku 2014.
Pokračování jako OSVČ – 1 uživatel. Mateřská dovolená – 1 uživatelka.
Pečovatelé a příbuzní duševně nemocných
Uvědomujeme si také důležitost pečovatelů a rodin duševně nemocných v procesu jejich
uzdravování a vnímáme břímě, které nesou často řadu let. V spolupráci s psychiatrem, psycholožkou, adiktoložkou a dalšími odborníky jim nabízíme podporu a pomoc, pořádáme
edukační skupiny, poskytujeme krizovou intervenci, rodinnou terapii i cílené uvolňování
stresu.

Personální zabezpečení


Sociální pracovník a vedoucí denního stacionáře



Pracovník základní výchovné nepedagogické činnosti
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Zdravotní sestra

Aktivity DS Fénix


Psychoedukační kurz pro příbuzné a pečující o osoby s demencí.



Psychoedukační kurz pro psychoticky nemocné a jejich příbuzné.



Psychoedukační skupina pro úzkostné pacienty.



Benefiční koncerty pro denní stacionář.



Den otevřených dveří v Nemocnici Kyjov - prezentace naší činnosti a ukázka canisterapie.



Kulaté stoly pro veřejnost se zástupci poskytovatelů sociálních služeb z Hodonínska.



Veletrh sociálních služeb - prezentace naší činnosti a ukázka canisterapie.



Pravidelné příspěvky do Kyjovských novin.



Denním stacionářem prošlo7 dobrovolníků z řad veřejnosti.



Studenti středních škol se zaměřením na zdravotnictví a sociální služby využívají
možnost dobrovolnických stáží.



Spolupráce s občanským sdružením Roska Kyjov a Centrum sociální rehabilitace
Labyrint Uherské Hradiště-Jarošov.



Hodina otázek a odpovědí v DS pro studenty Klvaňova gymnázia, Kyjov.



Odborné vedení studenta Klvaňova gymnázia při SOČ na téma "Alzheimerova
Choroba, její dopad na pacienty a pečující".



Zařízení je aktivně zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska, pracovní skupina Duševně nemocní a od března 2014 do Komunitního plánování sociálních služeb Veselska, pracovní skupina Zdravotně postižení.

"Nehledejme stigmata u lidí duševně nemocných, nemají je vepsána v obličeji nebo v
jiných částech těla, ale mají je ukryta hluboko ve svých duších. Zkusme jim pomoci tak,
že je nebudeme přehlížet, ale budeme je akceptovat i s jejich odlišnostmi."
První rok fungování denního stacionáře Fénix nebyl jednoduchý. Vyžadoval od celého
týmu plné nasazení a víru, že dokáže i přes množství překážek požadavek regionu kvalitně
a odborně naplnit. Velkým plusem je, že činnost centra Fénix navazuje na aktivity Integrované-psychiatrické ambulance a mnozí pacienti, kteří touto ambulancí prošli a měli důvěru
k lidem, kteří ji tvořili, navázali na nuceně přerušenou spolupráci a dostali druhou šanci
pokračovat na cestě sociální rehabilitace a integrace. Výhodou projektu Fénix je propojení
sociálních a zdravotních služeb, tedy odesílaní pacientů z psychiatrické, psychologické,
adiktologické ordinace, jejich následná motivace, možnost odborné konzultace uživatelova
aktuálního zdravotního stavu, krizové intervence, společné porady týmu DS s cílem vzájemně se informovat a domluvit si plán péče u jednotlivých uživatelů. Minusem a ohrožením fungování denního stacionáře byl nedostatek financí. Z tohoto důvodu bylo nutné měnit registraci a nastavit model fungování na minimalistickou verzi, kterou klienti vnímali,
ale kvalitu poskytovaných služeb toto řešení rozhodně nesnížilo. Pokračovat dál a sílu vydržet nám dodávali naši uživatelé, jejich příbuzní a podporovatelé Fénixu. Po roku práce
vnímáme u klientů kvalitativní posun, stabilizaci zdravotního stavu, mnozí uživatelé se
spřátelili, podporují a kontaktují se i mimo aktivit denního stacionáře. Přáním do budoucna
je vytvoření systému péče o duševně nemocné, nabídkou na sebe logicky navazujících dalších služeb - chráněných dílen a chráněného bydlení.
Našim společným přáním je, aby se uživatelé naučili s nemocí žít, fungovat v běžných rolích, vést normální život – i když nemoc nezmizí, přestane hrát v životě hlavní a jedinou
roli.

PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE
Od února 2013 začala ambulance klinické psychologie poskytovat služby široké veřejnosti.
Poté, co byla ambulance řádně registrována, se nám bohužel nepodařilo navázat smluvní
vztahy se zdravotními pojišťovnami, což z mého pohledu poškodilo samotné fungování
organizace, a zejména klienty, kteří si museli péči u nás hradit.
Ve spolupráci s psychiatrem jsme měli v individuální péči 13 klientů s diagnosou duševní
poruchy, proběhlo 46 kontaktů. Docházeli klienti ve věku od 2 let až do stáří.
Dále jsme společně realizovali skupinovou psychoterapii a edukaci – a to ve formě relaxační psychoterapeutické skupiny, dvou bězích kurzu pro pacienty trpícími úzkostnými
poruchami a v rámci psychoedukace pacientů s psychozami a jejich příbuzných, to i ve
spolupráci s Denním stacionářem Fénix, o.p.s. Ve spolupráci s adiktologickou ambulancí
proběhla i skupina pro příbuzné závislých.
Celkem na skupinách proběhlo 216 kontaktů.
Klienti samoplátci se pro naše služby rozhodovali zejména v případě potřeby akutní krizové intervence (18 klientů) a dále v případě neodkladných psychologických vyšetření
(8 klientů).
Psychologická ambulance se podílela na zahájení provozu Vzdělávacího centra Fénix,
o.p.s. a prováděla školení v rámci projektu VFU Brno.
Ekonomická situace ambulance za rok 2013 je na hranici ztráty, a to zejména z důvodu
opožděných plateb od pojišťoven za práci prováděnou společně s psychiatrem, a dále z
důvodu nenasmlouvání zdravotními pojišťovnami.
V dalším roce se pokusíme o navázání smluvního vztahu, nebo zajištění financí pro resort
klinické psychologie zejména v oblasti poskytování neodkladné péče, krizové intervence.
Další služby patrně zůstanou i nadále hrazené klienty samotnými.

Vedoucí Ambulance klinické psychologie, Fénix, o. p. s.
Mgr. Jana Kulheimová

Psychologické aktivity v rámci Denního stacionáře pro duševně nemocné
- pravidelné individuální pohovory pro klienty
- do konce roku 2013 běžela podpůrná skupina pro příbuzné pacientů, nyní již pokračuje
tato skupina v režimu svépomoci bez doprovodu psychologa
- relaxační skupina pro klienty středeční skupiny – klienti s organickým psychosyndromem,
úzkostnými a depresivními poruchami.

UKÁZKA KOORDINOVANÉ NÁSLEDNÉ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
J. F. (27 let) - klient prodělal v roce 2010 autohavárii, při které utrpěl těžká mnohočetná
poranění včetně poranění a krvácení do mozku s následným kómatem. Byl hospitalizován
zpočátku na ARO Nemocnice Kyjov, udržován v umělém spánku. Hned zpočátku hospitalizace byl do léčení zapojen team Integrované psychiatrické ambulance. Zpočátku doporučena bazální stimulace a při postupném zlepšování stavu prováděna jednak psychiatrické
psychofarmakologická doprovodná léčba zaměřená na akutní symptomy jako byl neklid,
agresivita, zmatenost a později epileptické ekvivalenty. Zároveň navázán kontakt s rodinou
klienta a poskytnuta podpůrná psychologická péče.
Po probuzení z umělého spánku byl u klienta vytvořen komplexní léčebný plán a po stabilizaci akutního stavu následovala rehabilitace ve specializovaném rehabilitačním ústavu v
Hrabyni, kde bylo započato, po psychologickém vyšetření následků úrazu a postižení mozku, s rehabilitací kognitivních funkcí a s podpůrnou psychoterapií. Tato péče byla doporučena i po propuštění z rehabilitačního ústavu. Plánované převzetí do péče Integrované psychiatrické ambulance v nemocnici v Kyjově nebylo možné, protože ambulance byla zrušena. Klient přešel v březnu 2012 do péče soukromé ambulance v Kyjově. S nabízenou péčí
však nebyl spokojen ani klient ani rodina, proto dochází v prosinci 2012 k přechodu do
péče Psychiatrické ambulance SPC Fénix. Zde provedena revize nastavení medikace, zahájena přerušená podpůrná psychoterapie a podpora rodičů, dochází k výrazné stabilizaci
afektů, zlepšena spolupráce a motivace a pacient nastupuje v dubnu 2014 do péče Denního
stacionáře SPC Fénix za podpory psychiatra a rodiny. V DS se pacient nachází, s krátkodobým přerušením pro plánovaný rehabilitační pobyt v Hrabyni, do dnešního dne.

V DS se ve skupině uživatelů s podobnou diagnózou zaměřujeme na nácvik asertivity, relaxace, sebeobsluhy, nácvik sociálních dovedností – plánování přátelských setkání, socializace, plnění si vlastního programu. Dále v rámci kognitivního tréninku podporujeme rozvoj slovní zásoby, grafomotoriky a vizuomotoriky, trénink pracovní paměti a udržení koncentrace. Uživatel má velký zájem o práci v chráněné dílně, což by byl logický následný
krok sociální rehabilitace. S rodiči uživatele jsme v pravidelném kontaktu, v součinnosti s
psycholožkou, která provází a podporuje uživatele od roku 2010, řešíme aktuální krize,
které jsou pochopitelným následkem tak zásadního zlomu v životě. Pan J. F. je velký bojovník, on a jeho rodina překonali mnoho překážek, náš odborný tým má snahu podpořit jej
žít spokojený a naplněný život i přes fyzická omezení, které musí akceptovat.

A JAK BY TO VYPADAT NEMĚLO...
Pan L. G. býval řidičem kamionu, rozvedl se a založil novou rodinu, narodil se mu další
syn. Na služební cestě do Ruska se mu stal vážný úraz hlavy a po všech těch operacích a
pobytech v nemocnicích už to není tentýž člověk. Když jde teď už 8mi letému synovi naproti do školy, tak se za něj před spolužáky syn stydí. Špatně chodí, má poruchu zraku,
takže nevidí část zorného pole, je přecitlivělý a snadno se rozpláče i na veřejnosti. Sám pan
L. G. se s tím, jaké handicapy po úraze má, nedokáže srovnat a uvažuje o sebevraždě. Revizní lékař OSSZ mu nechce přiznat důchod vyššího stupně, a tak celá rodina žije z jeho
částečné penze 6tisíc korun.
Pan L. G. kromě těžkého organického psychosyndromu, kdy má velké problémy s pozorností, pamětí, někdy i orientací, začal trpět těžkými depresemi. Docházka k psychiatrovi,
ale není samospásná. Potřebuje společnost lidí, kteří ho uznávají, i takového jakým je nyní.
Rodina zůstala zadlužená, kvůli úvěrům, které si předtím vzali, a které už bez zaměstnání
nemůže splácet. Manželka přišla o práci. Jejich vztah se hroutí, „žena je na něj za to
všechno zlá“.
Pan L. G. přišel do denního stacionáře SPC Fénix pro podporu. S jeho handicapem je to
pro něj ale velmi náročná cesta, často mu nezbude ani na autobus, natož na poplatek za
denní pobyt ve stacionáři. Kvůli celkové finanční nouzi, pocitu bezmoci a vyčerpání z toho, jak pořád na úřadech musí něco vyřizovat, dokládat, potvrzovat a výsledek i tak není
pro něj pozitivní, vzdal žádost o pobyt v rehabilitačním ústavu, přestal léčit své deprese a

nakonec úplně přestal jezdit do stacionáře. Máme o něm jen kusé zprávy od lidí, kteří žijí
blízko jeho bydliště.
Pan L. G. je jedním z mnoha lidí, kteří propadnou systémem sociálním i zdravotnickým.
Měl smůlu, možná udělal některá nemoudrá rozhodnutí v minulosti, ale teď v jeho stavu už
nemá šanci je napravit.

INTEGROVANÁ PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE (IPA)
Integrovaná psychiatrická ambulance jako součást Sociálně-psychiatrického centra-Fénix,
o. p. s. získala 24. ledna 2013 akreditaci k provozování zdravotnického zařízení a úspěšně
absolvovala výběrové řízení. Svou činnost zahájila 1. 2. 2013 v nových prostorách Fénixu.
Základní zadání IPA je poskytování komplexní a návazné odborné psychiatrické péče, tj.
diagnostika, léčba, ošetřování, rehabilitace a preventivní a osvětová činnost, lidem s duševními nemocemi a poruchami a jejich příbuzným a pečovatelům a to v součinnosti s
ostatními složkami Sociálně-psychiatrického centra a jinými zdravotnickými a sociálními
institucemi v regionu Kyjovska a okolí.
I přes úspěšnou akreditaci a výsledek výběrového řízení odmítli zdravotní pojišťovny uzavřít s IPA smluvní vztahy a to s odůvodněním, že psychiatrická péče v regionu je zabezpečena.
Ihned po zahájení činnosti se do ambulance přihlásila část klientů bývalé psychiatrické
ambulance Nemocnice Kyjov. V průběhu roku narůstal kontinuálně počet klientů, kteří se
zřejmě v rozporu s míněním pojišťoven domnívají, že psychiatrická péče v regionu není
dostatečně jak kvantitativně, tak kvalitativně zabezpečena, a to tak, že koncem roku 2013
jsme evidovali 127 aktivních pacientů (přehled dle diagnóz a věku, viz Příloha „Statistika
IPA za rok 2013“).
Podle provedených výkonů bylo v roce 2013 realizováno celkem 43 komplexních psychiatrických vyšetření, 207 kontrolních a cílených psychiatrických vyšetření, 46 pohovorů s
rodinami a 82 psychoterapeutických a krizově intervenčních sezení.
Kromě této základní činnosti se psychiatrická ambulance podílela na činnosti Denního
stacionáře. Organizovala celkem 4psychoedukační semináře pro klienty s psychózami a
demencemi a jejich příbuzné a pečovatele. Společně s psychologem organizovala skupiny
pro pacienty trpícími afektivními poruchami a nácviky relaxačních metod.
Vedoucí IPA se účastní pravidelných pracovních schůzek koordinační a pracovní skupiny
Sociálně komunitního plánování v Kyjově a Hodoníně. V rámci osvětové činnosti byly
realizovány přednášky pro veřejnost na různá témata.

ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE
Od dubna do konce roku 2013 vyhledalo adiktologickou ambulanci osobně 25 osob. Celkový počet kontaktů 42. Do pravidelné adiktologické péče přešlo 12 osob s diagnózou
syndromu závislosti.
Adiktologická ambulance od dubna 2013 do konce roku 2013 se spolupodílela na pořádání
pravidelné, podpůrné psychoterapeutické skupiny určené pro abstinující závislé pacienty.
Adiktologická ambulance se dále ve spolupráci s psycholožkou Mgr. Kulheimovou podílela na psychoterapeutické skupině určené pro příbuzné a blízké závislých osob.
Během roku se zúčastnila výběrového řízení Jihomoravského kraje o zřízení adiktologické
ambulance v Kyjově, které vyhrála. Koncem roku si vyžádala změnu o rozšíření zdravotnického zařízení Fénixu, o.p.s. o adiktologickou ambulanci.
Závěr roku byl ve znamení příprav na novou legislativu, která vstoupí v platnost od 1. 1.
2014.

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
Hned od začátku fungování organizace jsme nacházeli podporu u občanů Kyjovska, kteří
nám začali pomáhat, bez nároku na jakoukoli odměnu. Za první rok fungování, tedy v roce
2013, prošlo Denním stacionářem pro duševně nemocné 5 dobrovolníků, kteří celkově
strávili prací pro naše zařízení 330 hodin. Pravidelně probíhaly společné sedánky a supervizní pohovory o jejich práci s klienty. Účastníkům byla potvrzena i praxe pro požadavky
úřadu práce. V dalším roce bychom chtěli zajistit dobrovolníkům lepší zázemí a vzdělávání
akreditované MPSV v našem zařízení zdarma.

BENEFIČNÍ AKCE PRO FÉNIX, o. p. s.

Díky podpoře kyjovské veřejnosti, pro nás zorganizoval pěvecký sbor Zpěvulenky pod
vedením paní Jany Něničkové první benefiční akci s názvem Mezi kozy. Na této akci se
podíleli jako vystupující hudebníci ze ZUŠ, Zpěvulenky samotné, Narajama, Navanaj,
Čmeli family, Zdenka Vilímek, členové souboru Matýsek a další. Velké díky patří kyjovským Sokolům za poskytnutí báječných prostor a zázemí pro konání akce. Na akci se pro
potřeby Denního stacionáře pro duševně nemocné vybralo přes 12 OOO Kč. Dobrovolníci
zajistili ukázky tréninku paměti pro veřejnost a u vchodu vítali návštěvníky canisterapeutičtí psi.

Benefiční koncert
Druhá benefiční akce o první neděli
adventní se uskutečnila díky pomoci
kapely Navanaj, Šumařinka a dále
s pomocí Bohdany Menšíkové, paní
Anny Čarková a kyjovského Íčka, a
také za podpory naší milé Čajovny Galerie s.r.o. Na této akci jsme prodali už
i výrobky z Denního stacionáře. Celkově jsme na provoz canisterapie pro duševně nemocné získali 2 273,- Kč.

Zambie - povídání se Zdeňkem Glozem
Posledním benefičním počinem tohoto roku byla
přednáška našeho dobrovolníka Zdeňka o své charitativní cestě do Zambie. Výtěžek z přednášky autor
věnoval na provoz stacionáře, kde sám jako dobrovolník sloužil. Mnohokrát mu za to děkujeme. Celkově jsme vybrali 1 653,- Kč.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2013
Tržby za vlastní výkony a zboží
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

VÝNOSY CELKEM

120 000 Kč
230 000 Kč
221 000 Kč

Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady

571 000 KČ NÁKLADY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2013

300 000 Kč
536 000 Kč
481 000 Kč
-1 000 Kč
3 000 Kč
1 319 000 KČ
- 747 000 KČ

ROZVAHA K 31. 12. 2013
AKTIVA

PASIVA

Krátkodobý majetek

Vlastní zdroje

Krátkodobý finanční majetek

2 000 Kč Vlastní jmění
Výsledek hospodaření

16 000 Kč
-

747 000 Kč

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje

15 000 Kč

Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům

254 000 Kč
1 000 Kč
35 000 Kč
1 000 Kč

Závazky k institucím

40 000 Kč

Ostatní přímé daně

10 000 Kč

Jiné závazky
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Náklady příštích období

1 000 Kč Výdaje příštích období

AKTIVA CELKEM

3 000 Kč PASIVA CELKEM

8 000 Kč
346 000 Kč
54 000 Kč
3 000 Kč

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Rádi bychom vyjádřili poděkování za vstřícnost v nelehké době zrodu Sociálněpsychiatrického centra - Fénix, o. p. s. (dále jen Fénix). Přesto, že je registrovanou zdravotní a sociální institucí, už v průběhu loňského roku bylo zřejmé, že postupně dokáže nabídnout tomuto regionu přesah svých služeb.
Hlavním cílem Fénixu je práce s duševně nemocnými a jejich blízkými. Přesvědčujeme se
denně o tom, že právě lidský pohled na celou situaci mnohdy dokáže pomoci nastavit
správnou léčbu a rodině nebo jednotlivci podat pomocnou ruku v pravý čas.
Původní záměr zřídit takové centrum vzešel z potřeb v rámci plánování regionálních sociálních služeb pro Kyjovsko, Hodonínsko a Veselsko dle zpracovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku za podpory regionálních úřadů.
Možné důsledky duševního onemocnění zachytí asi nejlépe dlouholetí pracovníci ve zdravotních službách, pro které je každodenní konfrontace s nemocnými jasným impulsem k
tomu, že jejich práce má význam. Děkujeme za tu Vaši.
Bez pochopení a lidského přístupu by žádná z těchto aktivit nemohla pokračovat. Stojí za
tím dlouhá řada dobrovolníků, kteří bez nároku na jakoukoli odměnu investují svůj čas pro
„dobrou věc“, ale i vstřícnost zájmových skupin, podnikatelských subjektů a zástupců samosprávy.
Bez Vaší podpory a pochopení tak složité problematiky, jakou práce s duševně nemocnými
je, bychom nedokázali pracovat. A právě pochopení dává duševně nemocným a jejich
rodinám naději, že jejich životní příběh bude pokračovat.

Poděkování
Poděkování patří nejen odborníkům zastupujícím centrum, ale i dobrovolníkům, zájmovým
skupinám, podnikatelským subjektům i zástupcům samosprávy, kteří dokázali včas zachytit
informaci o důležitosti existence takového zařízení...
I díky Vaší pomoci můžeme pomáhat. Pomáháte s námi, děkujeme!
Číslo účtu: Komerční banka, a. s. Kyjov
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Projekt denního stacionáře je realizován s finanční podporou města Kyjov
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