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Zápis z jednání Řídící skupiny 
 
 
Datum a místo konání:  18.1.2016, 16:00 hodin, Víceúčelová klubovna CSS Kojetín  
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Jana Krejsová (uživatelka SS), Mgr. 

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

Nepřítomni:  Helena Gračková (Charita Kojetín) MUDr. Jana Palmašová (členka RM)  
Hosté: Bc. Barbora Kahánková, zástupce organizace Strom života 
 
Program:  

 
1) Informace zástupců organizace Strom života, Nový Jičín 
2) Podklady pro zpracování monitorovací zprávy o naplňování komunitního plánu 
3) Zpracování SWOT analýzy stávajících sociálních služeb dle cílových skupin 
4) Příprava realizace dotazníkového šetření ke zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb 
5) Různé  

 
Jednání zahájila předsedkyně Řídící skupiny KPSS (dále jen ŘS) Mgr. Eva Pěchová přivítáním 
přítomných a představením programu jednání.  
 
 
1. Informace zástupce organizace Strom života, Nový Jičín  

 
Za organizaci Strom života se jednání komise zúčastnila Bc. Kahánková Barbora, sociální 
pracovnice. Přítomné členy seznámila s hlavní činností organizace a rozšířením jejich služeb na 
území Přerovska. Strom života poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, 
které se rozhodnou pečovat o své blízké v domácím prostředí. V rámci služeb je poskytována 
domácí hospicová péče, poradna pro pozůstalé, terénní odlehčovací služby, půjčovna 
kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitační a ošetřovatelské služby. Odlehčovací služba je 
určena především uživatelům, kteří jsou zároveň pacienty mobilního hospice. 
V Kojetíně bude nabízena především mobilní hospicová služba, při žádosti by bylo možné 
poskytování také terénních odlehčovacích služeb. Poskytování služeb je nepřetržité. Záměrem 
organizace je zařazení do sítě sociálních služeb. Nyní je služba zaregistrována ve Zlínském kraji 
s rozšířenou působností ve Zlínském a Olomouckém kraji. V Přerově bude vytvořený hospicový 
tým pro Přerov, Lipník n/B a Hranice. Hospicová péče pro případné zájemce je nabízena již nyní, je 
zajištěn dojezd do 30 min.  
        
 
2. Podklady pro zpracování monitorovací zprávy o naplňování komunitního plánu 
 

Koordinátorka informovala členy ŘS o zaslaných materiálech, které budou podkladem pro 
vyhotovení monitorovací zprávy. Dle požadavku Mgr. Bodnarové je nutné odeslat zprávu na 
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krajský úřad nejpozději do 30.1.2016, o projednání monitorovací zprávy radou a zastupitelstvem 
města bude dodatečně Mgr. Bodnarová koordinátorkou vyrozuměna.  
 

3. Zpracování SWOT analýzy stávajících sociálních služeb dle cílových skupin 
 
SWOT analýzy jednotlivých cílových skupin byly zpracovány přítomnými členy ŘS. 
Koordinátorkou budou všem členům ŘS rozeslány elektronickou poštou.   
 
 
4. Příprava realizace dotazníkového šetření ke zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb 
 
Při zpracování dotazníku jako podkladu pro realizaci rozhovorů bylo vycházeno z jeho předchozí 
verze.  Dle současné situace byly provedeny úpravy dotazníku, které byly přítomnými členy ŘS 
schváleny. Navrhovaná varianta dotazníku bude koordinátorkou rozeslána ke schválení či dalšímu 
doplnění všem členům ŘS elektronickou poštou.  
Ohledně provádění rozhovorů jednotlivými členy ŘS byla koordinátorka pověřena zjištěním 
informace o potřebě zhotovení průkazek pro členy realizující dotazníkové šetření v rámci KPSS. 
 

5. Různé  
 
Dalším termínem pro jednání komise byl odsouhlasen 22. únor 2016 od 16 hod. ve Víceúčelové 
klubovně CSS Kojetín s potvrzením ředitelky CSS Kojetín o jeho možném rezervování.  
 
Jednání komise bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
 
 
 
 
V Kojetíně dne 18. ledna 2016  
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 
 
 
 
 
 
 
 
 


