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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.
Sídlo: 696 63 Žeraviny 21
Provozovna: Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov
Datová schránka:4f35w8
Obecně prospěšná společnost
IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266
www.fenix-centrum.cz
Facebook: https://www.facebook.com/psychiatrickecentrumFenix

Statutární zástupce: MUDr. Jaroslav Kliment - ředitel
Správní rada: Předsedkyně – Mgr. Martina Malá, Místopředseda –Martina Brtnická, Člen
- Mgr. Radka Galanová
Dozorčí rada: Bc. Michaela Zelinková, Mgr. Tomáš Galan, Jana Zpurná
Zakladatelé: MUDr. Jaroslav Kliment, Mgr. Tomáš Galan, Bc. Michaela Zelinková
Zaměstnanci:
Mgr. Galanová Radka - vedoucí denního stacionáře ● Mgr. Tomáš Galan – vedoucí sociální
rehabilitace ● Olivová Hana - denní stacionář ● Ing. Růžičková Iva, Mgr. Sedlář Jan, Mgr.
Magdalena Postavová, Mgr. Magdalena Kuzníková - sociální rehabilitace ● Kutálková
Andrea, Lačňáková Jiřina, Mgr. Marie Budíková, Petra Šnejdarová - SPC Fénix ● Ing.
Houserová Ester –finanční mažerka ●
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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. Pomáhá rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti
dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co
nejspokojeněji a nejsamostatněji.
Instituce vznikla v roce 2012 po pečlivě provedených analýzách v rámci plánování
regionálních sociálních služeb pro široký region Kyjovska, Hodonínska a Veselska na základě
zpracovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Při vzniku projektu byly
využity zkušenosti Integrované psychiatrické ambulance Nemocnice Kyjov a odbornost
profesionálů, kteří mají letité zkušenosti s pomocí duševně nemocným.
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, Denní stacionář a Sociální rehabilitace dle předloženého a již
schváleného projektu.
Centrum duševního zdraví poskytuje služby zdravotní (psychiatrické, psychologické,
psychoterapeutické a adiktologické) a sociální (sociální rehabilitaci formou ambulantní i
terénní). Případný finanční zisk zdravotních služeb je refundován do financování sociálních
služeb.
Ve Fénixu kooperují úzce pod jednotným vedením služby jak zdravotní, tak sociální a
podpůrné, čímž je zajištěna dosud chybějící návaznost péče o cílovou skupinu v regionu. To s
sebou přináší zkvalitnění a zefektivnění péče, stejně jako zlepšení životní kvality a možnosti
sociální integrace postižených.
Realizace projektu Fénixu je součástí reformy psychiatrie a je i určitým měřítkem
společenské podpory pro integrační kroky postižených, vedoucí z jejich dosavadní izolace a
chronifikace do přiměřeného společenského zapojení a zodpovědného sebeosamostatnění.
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ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ A
ADIKTOLOGICKÉ AMBULANCE
V roce 2017 pracovala ambulance v součinnosti s Centrem psychiatrie a psychoterapie
Hodonín a připravovala se na realizaci projektu regionálního Centra duševního zdraví.
Psychologická ambulance byla stále neobsazena pro nedostatek psychologů a chybějící model
financování zdravotních služeb v rámci CDZ.
Základní činnost zůstala zachována, takže byla poskytována komplexní a návazná
odborná psychiatrická a adiktologická péče, tzn. diagnostika, léčba, ošetřování, rehabilitace,
poradenství a preventivně osvětová činnost pro osoby trpící duševními poruchami a
nemocemi a jejich příbuzné a pečovatele a to ve spolupráci se sociálními službami
poskytovanými v rámci Sociálně psychiatrického centra a ostatními zdravotnickými a
sociálními institucemi. Tuto péči jsme poskytovali pro nemocné regionu Hodonínsko,
Kyjovsko a Veselsko a pro nedostatek kvalitní psychiatrické péče i pro přilehlé regiony.
Jako v minulých letech jsme poskytovali péči pojištěncům všech zdravotních
pojišťoven, mimo pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, a to v plném rozsahu dle platných
katalogů zdravotnických výkonů.
V roce 2017 jsme ošetřili celkem 347 pacientů, z toho 207 žen a provedli celkem 1091
ošetření a vyšetření. Přehled dle diagnostických skupin, pohlaví a věku, viz Přílohy Statistika
ambulance za rok 2017.
metod.

Pravidelně jsme nabízeli každý týden pro zájemce možnost nácviku relaxačních

Psychiatr poskytoval v součinnosti se sociálními službami Sociálně psychiatrického
centra Fénix odbornou podporu a dozor v rámci Denního stacionáře a Sociální rehabilitace.
V rámci Denního stacionáře jsme uspořádali 2 edukační semináře pro příbuzné a pečovatele
nemocných trpících demencí.
Kromě této základní léčebné a
rehabilitační činnosti jsme se aktivně a
intenzivně podíleli na přípravě a realizaci
reformy psychiatrické péče v České
republice a plánování nově vznikající
instituce Centra duševního zdraví (CDZ).
V této oblasti jsme vypracovali projekt
CDZ dle platných standardů, který
hodláme v letech 2018 - 2020 realizovat.
V rámci tohoto projektu jsme jednali
s Městem Kyjov o renovaci budovy
Urbanova 625/8 a využití dotačních
projektů vypsaných na desinstitualizaci a
reformu psychiatrické péče.
Nadále jsme se účastnili jednání a plánování sociálních služeb v rámci komunitního
plánování Kyjovska, Hodonínska a Veselska i Jihomoravského kraje.
Poskytovali jsme konziliární spolupráci a odborné poradenství lékařům nemocnice
Hodonín.
V rámci osvětové činnosti byly realizovány přednášky pro veřejnost na různá témata.
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DENNÍ STACIONÁŘ
POSLÁNÍ
"Posláním týmu denního stacionáře je pomáhat lidem s duševním onemocněním dosáhnout či
udržet dobrou kvalitu života prostřednictvím osobní účasti na aktivitách stacionáře."
CÍLOVÁ SKUPINA
Do cílové skupiny patří osoby s duševním onemocněním, zejména lidé trpící
Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, které se z důvodu svého postižení ocitli
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění
soběstačnosti a při udržení důstojného zařazení do společnosti.
CÍLE SLUŽBY
Orientované na uživatele


umožnit lidem s duševním onemocněním co možná nejdelší setrvání ve svém
přirozeném prostředí, v rodinném zázemí, aby neodcházeli předčasně do zařízení
ústavní péče



umožnit lidem s duševním onemocněním v co největší možné míře obdobný život
životu svých vrstevníků, zachovat si svůj způsob života, návyky, obvyklé činnosti,
pohybové schopnosti



vytvořit společenství, jehož budou plnohodnotnou součástí, a kde se budou cítit
dobře, bezpečně, jistě, respektováni a přijímáni



prostřednictvím stimulace a aktivizace uživatelů zachovat co nejdéle jejich kognitivní,
pohybové a smyslové funkce a v co největší možné míře zpomalit proces úbytku těchto
schopností.
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Orientované na službu


poskytovat psychosociální služby vycházející z potřeb uživatelů



rozvíjet a naplňovat standardy ve službě



vzdělávat své pracovníky.

Orientované na společnost


zajištění sociální pomoci osobám s duševním onemocněním



ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním



spolupráce s úřady, samosprávou



spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb.

Konkrétní cíle orientované na uživatele v roce 2017:


Zapojit alespoň 50 procent uživatelů do tvorby biografické knížky „Můj osobní
příběh“, ve které se opíráme o klíčová období uživatele.



Motivovat uživatele k pohybovým aktivitám. Cílem je, aby se minimálně 80 procent
uživatelů alespoň 3x/týdně účastnilo aktivizace pohybového aparátu v denním
stacionáři a procházek na různá místa v okolí dle jejich zájmu (městský park, dětské
hřiště, stadion, venkovní posilovna, trhy, kavárna, cukrárna, galerie, vlastivědné
muzeum atd.)



Zvýšit počet uživatelů služby, alespoň na 6 denně.

Tyto cíle byly v roce 2017 naplněny.
Konkrétní cíle orientované na službu v roce 2017:


Vytvořit Operační manuál týmu denního stacionáře pro rok 2017.



Koupit dvě polohovatelná relaxační křesla pro uživatele.



Dokoupit rehabilitační, aktivizační a kognitivní
pomůcky pro uživatele.



Upravit venkovní posezení.



Zabezpečit svoz uživatelů, kteří nemají možnost
dopravit se do denního stacionáře samostatně.



Zabezpečit metodické vedení.

Tyto cíle byly částečně naplněny. Na úpravu
venkovního posezení se nám nepodařilo získat finanční
prostředky. Zabezpečili jsme však mobilní zahrádku,
která umožňuje uživatelům velmi snadný přístup
k rostlinám. Je navržena tak, aby u ní lidé na vozíčku
nebo židli mohli sedět „jako za stolem“, a tak zajišťuje
pohodlné pěstování. Také z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné
zabezpečit metodické vedení týmu DS. Tento problém bude vyřešen v roce 2018 v rámci
projektu Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb v Sociálně-psychiatrickém centru Fénix,
o.p.s.
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Konkrétní cíle orientované na veřejnost v roce 2017:


Posílit informovanost o službě DS jak u laické tak i odborné veřejnosti. Tím rozšířit
povědomí o službě mezi potencionálními klienty. Zvýšit informovanost mezi lékaři a
to nejen směrem k psychiatrům, ale i ostatním lékařským profesím. Zvýšit a zkvalitnit
informovanost a spolupráci s dalšími subjekty sociální politiky v okrese Hodonín.



Alespoň 2x/rok osobně kontaktovat psychiatrické a neurologické ambulance, ordinace
praktických lékařů, městské a obecní úřady, knihovny a informační centra.



Alespoň 1x/rok prezentovat službu v PN Kroměříž.



Pravidelně zveřejňovat aktuální informace v měsíčníku „Kam v Kyjově“.



Vytvořit nové letáčky DS SPC Fénix.

Tyto cíle byly v roce 2017 naplněny. Z důvodu personálního poddimenzování služby
jsme ambulance a ordinace kontaktovali pouze 1x/rok.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ


vedoucí denního stacionáře (úvazek 0,2)



sociální pracovnice (úvazek 0,8)



pracovnice v sociálních službách (úvazek 1,0)
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Kurzy: Rozvoj asertivních dovedností při práci s klientem v sociálních službách, Psychiatrické
minimum, Kufr plný vzpomínek, Validace podle Naomi Feilové.
Konference: mezinárodní konference „ Sociální služby nejen v Evropě“.
Pracovní stáž: „Aktivizační činnosti u klientů s Alzheimerovou chorobou a jinými typy
demence“, Domov pro seniory Sokolnice.
AKTIVITY DENNÍHO STACIONÁŘE
Naše zařízení je aktivně zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb
Kyjovska - pracovní skupina Duševně nemocní, do Komunitního plánování sociálních služeb
Veselska - pracovní skupina Zdravotně postižení a do Komunitního plánování sociálních
služeb Hodonínska.
Svépomocná skupina pro pečující. Díky dotačnímu programu JMK na podporu
pečujících osob jsme vytvořili bezpečné místo, kde pečující osoby získali poznatky nejen o
tom, jak pečovat o svého blízkého trpícího demencí, ale také jak se postarat při této zátěži o
sebe.
Den otevřených dveří – prezentovali jsme naši činnost a hodnotili čtyři roky naší
činnosti.
Studenti vysokých a středních škol se zaměřením na zdravotnictví a sociální služby u
nás vykonávali odbornou praxi a dobrovolnické stáže.
S uživateli jsme podnikli výlet na Bukovanský mlýn.
Navázali jsme spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností.
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Na konferenci u příležitosti 65. výročí otevření
nemocnice Hodonín jsme vystoupili s příspěvkem
„Praktický přístup k duševně nemocným“.

SHRNUTÍ
V tomto roce se cílová skupina sociální služby zúžila v převážné míře na osoby trpící
Alzheimerovou nemocí. Snížil se počet klientů, ale zvýšil počet poskytovaných úkonů a počet
hodin poskytované péče pro jednoho klienta. Zdravotní stav uživatelů se postupně zhoršuje,
sebeobslužnost snižuje a v mnoha případech je nutné zapojení jednoho pracovníka k
jednomu uživateli služby. Současná personální kapacita je proto nedostačující. Dalším
problémem k řešení v následujícím roce, je dopravní dostupnost služby pro uživatele ze
vzdálenějších obcí.
V roce 2017 byl celkový počet uživatelů aktivně využívajících službu 47. Z garantované
nabídky základních činností byly nejčastěji využívány výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, nejvyužívanější byla skupinová forma spolupráce. Z hlediska kontinuity podpory
klientů je klíčová spolupráce se zdravotními sociálními službami.
Práce s rodinou je pro nás důležitým prvkem pro poskytování péče, rodina
představuje uživatelovo zázemí a s tímto vědomím pracovníci k rodině uživatele přistupují.
Vytváříme bezpečný prostor pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s
člověkem s duševním onemocněním, prostor pro získání nejnovějších informací o této
problematice a zároveň nabízíme individuální podporu pečujícím.
Vyhodnocování cílů
Dle statistiky jsme schopni vždy na konci roku zjistit, zda klienti, kteří mají uzavřenou
smlouvu s DS, opravdu splňují vymezení cílové skupiny a také zda zájemci o službu, se
kterými jsme během roku jednali o možnosti uzavření smlouvy, splňují podmínky cílové
skupiny nebo zda se nějakým směrem neposouvá potřeba změny popř. rozšíření cílové
skupiny.
Dle statistiky jsme vždy na konci roku schopni zjistit, jaké činnosti jsou klienty nejvíce
využívány a dle toho poté usuzujeme, kterým směrem se klientela ubírá, jaké má potřeby a
zjišťujeme, zda tyto potřeby a směr korespondují s posláním a cílem služby.
Z roční statistiky jsme také schopni identifikovat, z jaké oblasti klienti přicházejí. Tím
také zjišťujeme, zda je služba dostupná celému regionu.
Na konci každého roku celý pracovní tým vyhodnocuje posun každého klienta, zde
samozřejmě vycházíme z Individuálních plánů, z aktuální situace klienta, z hodnocení
klíčového pracovníka a ostatních členů pracovního týmu. Klient vždy dostane zpětnou vazbu,
je proveden zápis do jeho dokumentace. Zde se opět odráží, zda se daří plnit cíle, které vedou
k osamostatňování a vedení důstojného života klienta nebo alespoň k udržitelnosti jeho stavu
a tím zda se plní cíl služby DS.
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Služba sociální rehabilitace započala svoji činnost k 1. 1. 2017. Rozšířila nabídku
služeb v rámci Sociálně – psychiatrického centra Fénix, o.p.s. o ambulantní a terénní formu
pro lidi s duševním onemocněním. Celkový počet uživatelů služby za rok 2017 byl 45, z toho
27 z ORP Kyjov, 18 z ORP Hodonín.
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Sociální pracovníci




Pracovnice v sociálních službách

Mgr. Tomáš Galan
Mgr. Janek Sedlář
Bc. Magdaléna Postavová, DiS.




Ing. Iva Růžičková
Mgr. Magdalena Kuzníková

POSLÁNÍ
"Posláním týmu sociální rehabilitace Fénix je pomáhat rozvíjet a posilovat schopnosti a
dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby,
co nejspokojeněji a nejsamostatněji.“
O SOCIÁLNÍ REHABILITACI
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob a to rozvojem jejich specifických schopností
a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život
nezbytných činností. Zároveň využíváme zachované schopnosti, potenciál a kompetence.
V rámci sociální rehabilitace poskytujeme všechny základní činnosti a jejich úkony:






nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
základní sociální poradenství.
CÍLOVÁ SKUPINA




Osoby s onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivní poruchy
(dle MKN-10: F20 - F29, F30 - F39) - prioritní cílová skupina.
Osoby s poruchou osobnosti (dle MKN-10: F60 - F62), těžšími neurotickými
poruchami (dle MKN-10: F4).
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CÍLE SLUŽBY
Cíle orientované na uživatele


posílit zdravou stránku a nabýt schopnosti žít s nemocí běžným způsobem života



navázat sociální kontakty



mít prostor k posouzení, ověření a zlepšení vlastních schopností a k získání větší
důvěry v sebe sama i okolí



minimalizovat nutnost hospitalizací.

Cíle orientované na službu


poskytovat psychosociální služby vycházející z potřeb uživatelů



rozvíjet a naplňovat standardy ve službě



vytvářet prostor pro vzdělávání svých pracovníků.

Cíle orientované na společnost


ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním



spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb



spolupráce s úřady, samosprávou.
.
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PŘÍLOHY
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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