
Komunitní plánování sociálních služeb   
ve městě Kojetín 

 

Město Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín    tel.: 581 277 431   
Koordinátor KPSS – budova MěÚ Kojetín, přízemí, dveře č. 4 www.kojetin.cz/kpss 

 
 

Zápis z jednání Řídící skupiny 
 
Datum a místo konání:  28. 1. 2015, 15:30 hodin, malá zasedací místnost MěÚ Kojetín  
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Helena Gračková (Charita Kojetín), 

Mgr. Eva Pěchová (členka RM), Lenka Vargová (uživatelka SS), Bc. Alice 
Přehnalová (koordinátorka KPSS)  

Nepřítomni:  MUDr. Jana Palmašová (členka RM), Jana Krejsová (uživatelka SS) 
Hosté:  Bc. Lenka Tichavská - metodik a vzdělavatel KPSS, Bc. Jana Nakládalová -  

vedoucí odboru VVŠK  
 
 
 
Program:  

 
1) Informace metodičky KPSS  
2) Schválení změn v Základní listině KPSS a Jednacím řádu ŘS 
3) Odsouhlasení plánu činnosti komise na rok 2015 
4) Zhodnocení plnění jednotlivých opatření komunitního plánu 
5) Různé 

 
Předsedkyně komise Mgr. Eva Pěchová přivítala všechny zúčastněné členy řídící skupiny (dále jen 
ŘS) a přítomné hosty. Předala slovo koordinátorce KPSS A. Přehnalové, která přítomné seznámila 
s programem jednání. 
 
 
 
1) Informace metodičky KPSS 
 
Metodička Bc. Lenka Tichavská předala přítomným členům informace z Magistrátu města Přerova 
ohledně plánování sociálních služeb. Představitelé MM Přerova zvažují tři možnosti týkající se 
pokračování procesu KPSS. První možností je realizovat KPSS v rámci ORP s tím, že město 
Kojetín by nadále realizovalo proces KPSS na svém území a předávalo potřebné informace, druhou 
z možností je plánování jen na území města Přerova, kdy zjišťování potřebnosti by probíhalo 
v jednotlivých obcích ORP a koordinátor města Přerova by se dotazoval zástupců těchto obcí. 
Poslední z možností je prodloužení II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Přerově pro období let 2011 - 2015 o další rok a vytvoření Akčního plánu.  
Vyjádření MM Přerova jako OÚORP k potřebnosti sociální služby bude povinnou přílohou žádosti 
pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje.  
Dále Bc. Tichavská informovala o novelizaci zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
s účinností od 1.1.2015 konkretizující plánování sociálních služeb.  Povinnost obcím sociální služby 
plánovat není nadále zákonem stanovena. Dle § 92 písm. d) OÚORP na území svého správního 
obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí 
k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob. Obec dle § 94 písm. f) 
spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje, za tím účelem sděluje kraji 
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informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce 
a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.  
 
 
 
2) Schválení změn v Základní listině KPSS a Jednacím řádu ŘS 
 

V dalším bodu jednání koordinátorka informovala o potřebě aktualizace dokumentů Základní listiny 
KPSS a Jednacího řádu ŘS a podrobně seznámila přítomné s jejich změnami. Metodičkou Bc. 
Tichavskou bylo doporučeno řídit se Statutem ŘS pro KPSS, který specificky vymezuje působení 
řídící skupiny. Zúčastnění členové s návrhem metodičky Bc. Tichavské souhlasili. Základní listina 
KPSS bude nahrazena Statutem ŘS, který ve spolupráci s metodičkou zpracuje koordinátorka a 
všem členům řídící skupiny předloží k připomínkování. Úpravy v Jednacím řádu se týkaly změny 
názvu z Komise pro KP a péče o rodinu na Komisi pro komunitní plánování. Změny v Jednacím 
řádu byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy.        
 
 
 
3) Odsouhlasení plánu činnosti Komise pro komunitní plánování na rok 2015 
 
Koordinátorka vyzvala přítomné členy k připomínkování Plánu činnosti na rok 2015, který byl 
členům ŘS zaslán elektronicky, a členové měli možnost se s tímto dokumentem seznámit. Navržená 
připomínka se týkala realizace setkání s členy Osadních výborů Popůvky a Kovalovice v rámci 
zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a předávání informací o procesu KPSS v Kojetíně. 
S předloženým návrhem souhlasili všichni přítomní. Plán činnosti komise byl dále upraven 
v souvislosti se zrušením Základní listiny KPSS a zpracováním Statutu ŘS. Po zapracování změn 
bude plán činnosti předložen členům řídící skupiny k odsouhlasení.  

 
 

4) Zhodnocení plnění jednotlivých opatření komunitního plánu 
 
Koordinátorka požádala zúčastněné členy ŘS o vyjádření a případné doplnění zprávy s 
vyhodnocením plnění opatření komunitního plánu v roce 2014. Zpráva byla členům ŘS zaslána 
elektronicky, a členové měli možnost se s hodnotící zprávou obeznámit. Přítomnými členy nebyly 
vzneseny žádné připomínky či doplnění. Vzhledem k tomu, že koordinátorka neobdržela veškeré 
podklady pro vyhodnocení plnění všech opatření komunitního plánu, bude hodnotící zpráva 
doplněna o potřebné údaje a předložena členům ŘS k dodatečnému schválení. 
 
 
5) Různé 
 
V posledním bodu jednání se koordinátorka obrátila na členy řídící skupiny s žádostí o podpis 
Souhlasu se zvolením člena komise a jeho mlčenlivosti na základě zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. 
Dále koordinátorka informovala přítomné členy s žádostí rodičů dětí se zdravotním postižením, 
zastoupených p. Margecínovou. Rodiče požadují ze strany Města Kojetína informace k možnosti 
vybudování chráněného bydlení, vzniku chráněného pracovního místa a poskytování např. 
odlehčovací služby, která by umožnila rodičům odpočinek nebo čas na vyřízení osobních 
záležitostí. 
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Ředitelkou Charity Kojetín p. Gračkovou bylo ke vzniku chráněných pracovních míst uvedeno, že 
se jedná o problematickou oblast a v rámci jejich činnosti chráněná pracovní místa zřizována 
nebudou. 
Vznik odlehčovací služby, jejichž realizátorem bude Charita Kojetín, je jedním z opatření 2. 
Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období let 2012 – 2016 a doposud se 
nepodařilo tuto službu zřídit. V současné době došlo k rozšíření poskytovaných služeb Centrem 
denních služeb v Domě Sv. Josefa, Charity Kojetín, pro osoby se zdravotním postižením od 19 let 
věku. 
Možností vybudování chráněného bydlení se budou členové ŘS zabývat na základě zjištěné 
potřebnosti při zpracování nových opatření dalšího komunitního plánu sociálních služeb v Kojetíně.   
Jednání komise bylo ukončeno v 17:30 hodin.  
  
 
V Kojetíně dne 28. ledna 2015  
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 
 
 
 
 
 
 
 

  


