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Zápis z jednání Řídící skupiny 
 
Datum a místo konání:  4. 2. 2015, 13:00 hodin, zasedací místnost MěÚ Kojetín  
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Helena Gračková (Charita Kojetín), 

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

Nepřítomni:  ------- 
Hosté:  Bc. Lenka Tichavská - metodik a vzdělavatel KPSS, Bc. Jana Nakládalová -  

vedoucí odboru VVŠK, Světlana Němčáková (vedoucí zařízení CDS Charity 
Kojetín)  

 
 
Program:  

 
1) Schválení Statutu ŘS pro KPSS  
2) Schválení Zprávy o naplňování opatření komunitního plánu 
3) Návrh změn Implementačního plánu KPSS ve městě Kojetíně a jeho schválení 
4) Žádost o přijetí terénní odlehčovací služby Charity Kojetín do komunitního plánu 

 
 
Jednání řídící skupiny (dále jen ŘS) zahájila předsedkyně Mgr. Eva Pěchová přivítáním přítomných 
členů ŘS a hostů. Předsedkyně přednesla program jednání a předala slovo koordinátorce KPSS A. 
Přehnalové. 
 
1) Schválení Statutu ŘS  
 
Koordinátorka vyzvala přítomné členy k připomínkování nového dokumentu Statutu ŘS, který byl 
členům zaslán elektronicky. K dokumentu nebylo vzneseno členy ŘS žádné doplnění, Statut řídící 
skupiny pro KPSS byl odsouhlasen všemi členy ŘS. 
 
2) Schválení Zprávy o naplňování opatření komunitního plánu 
 

V dalším bodu jednání koordinátorka informovala členy ŘS o doplnění monitorovací zprávy o 
naplňování jednotlivých opatření komunitního plánu o další údaje, kterými byly: návštěvnost 
internetových koutků a realizace výuky VÚ3V, využívání volnočasových aktivit CSS Kojetín, 
dovybavení hřiště pro děti se zdravotním postižením o herní prvky a zeleň, realizované aktivity 
Centra denních služeb Charity Kojetín, rekonstrukce plošiny na Poliklinice Kojetín, informace 
Poradenského centra pro osoby se závislostí a poradenství poskytované pracovnicemi odboru 
VVŠK MěÚ Kojetín.   
Zpráva o naplňování opatření komunitního plánu byla odsouhlasena všemi přítomnými členy.        
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3) Návrh změn Implementačního plánu KPSS ve městě Kojetíně  
 
Koordinátorka předložila členům ŘS návrhy na úpravu Implementačního plánu KPSS, které se 
týkaly následujícího: zrušení Základní listiny a jejího nahrazení zpracováním nového dokumentu 
Statutu ŘS, upřesnění osob předávajících informace politické reprezentací města a na krajské 
úrovni, v 2. kapitole Pravidel příjímání změn v dokumentu Komunitní plán v čl. II doplnění 
potřebných dokladů při předložení žádosti o zařazení nové služby do Komunitního plánu. Dalšími 
návrhy ze strany metodičky Bc. Tichavské bylo doplnění 3. kapitoly v čl. IV. bodu 3) s upřesněním 
spolupráce s koordinátorem příslušné ORP a úprava přílohy č. 2 tabulky opatření – hodnotící 
indikátory byly nahrazeny údajem, zda je/není služba zařazena do sítě sociálních služeb ORP/OK. 
Veškeré navržené změny Implementačního plánu KPSS byly schváleny všemi členy ŘS.    

 
4) Žádost o přijetí nové služby Charity Kojetín do komunitního plánu 
 
Koordinátorka seznámila přítomné členy ŘS s žádostí Charity Kojetín o přijetí terénní odlehčovací 
služby do 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období let 2012 – 2016. 
K uvedenému vznikla mezi členy ŘS rozsáhlá diskuse. Informace k plánované terénní odlehčovací 
službě podala ředitelka Charity Kojetín p. Gračková a vedoucí zařízení Centra denních služeb 
Charity Kojetín p. Němčáková. Terénní odlehčovací služby budou určeny cílové skupině seniorů a 
osob se zdravotním postižením v době, kdy si pečující osoba bude potřebovat zajistit osobní, 
pracovní a zdravotní záležitosti, nebo si odpočinout od náročné péče. Tato služba bude poskytována 
v domácnostech uživatelů v Kojetíně a především v okolních obcích, kde není poskytována žádná 
sociální služba pečující o nesoběstačné občany. 
Zařazení terénní odlehčovací služby Charity Kojetín do 2. Komunitního plánu sociálních služeb 
města Kojetína na období let 2012 – 2016 bylo odsouhlaseno všemi členy ŘS. 
 
 
 
 
V Kojetíně dne 4. února 2015  
 
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 
 
 
 
 
 
 
 
 


