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Zápis z jednání Řídící skupiny 
 
 
Datum a místo konání:  22.2.2016, 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), Helena Gračková (Charita Kojetín), MUDr. Jana 
Palmašová (členka RM) 

Nepřítomni:  ------------  
Hosté: Michaela Tejchmanová 
 
Program:  

 
1) Odsouhlasení SWOT analýzy stávajících sociálních služeb dle cílových skupin 
2) Podklady pro realizaci dotazníkového šetření ke zjišťování potřeb uživatelů sociálních 

služeb  
3) Předložení monitorovací zprávy o naplňování komunitního plánu RM a ZM 
4) Aktualizace webových stránek KPSS města Kojetín 
5) Různé  

 
Jednání zahájila předsedkyně Řídící skupiny KPSS (dále jen ŘS) Mgr. Eva Pěchová přivítáním 
přítomných a představením programu jednání.  
 
 

1. Odsouhlasení SWOT analýzy stávajících sociálních služeb dle cílových skupin 

Všemi členy řídící skupiny byly odsouhlaseny zpracované SWOT analýzy jednotlivých cílových 
skupin vypovídající o aktuální situaci sociálních služeb ve městě Kojetíně. 
 

2. Podklady pro realizaci dotazníkového šetření ke zjišťování potřeb uživatelů sociálních 
služeb  

 

Vzhledem k zahájení realizace dotazníkového šetření byla požádána o spolupráci p. Tejchmanová 
Michaela, členka ŘS v minulém volebním období. S p. Tejchmanovou bude uzavřena dohoda o 
provedení práce k realizaci rozhovorů a dotazníkového šetření ke zjištění potřeb veřejnosti v oblasti 
sociálních služeb a tvorbě opatření nového komunitního plánu.    
Dále bylo koordinátorkou sděleno, že k realizaci dotazníkového šetření není nutné, aby se členové 
ŘS osvědčovali průkazkami. Všichni členové podepsali souhlas mlčenlivosti při výkonu funkce 
člena komise rady města.   
Konečná navrhovaná varianta dotazníku byla odsouhlasena všemi členy ŘS. Koordinátorkou budou 
dotazníky ihned vytištěny, po vyzvednutí dotazníků členové ŘS mohou zahájit dotazníkové šetření. 
Na základě odsouhlasení všemi členy ŘS byli jednotliví členové pověřeni provedením 
dotazníkového šetření se zaměřením na konkrétní cílovou skupinu. Cílovými skupinami jsou rodina 
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s dětmi, senioři a osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické 
menšiny, veřejnost. Celkem bylo vyhodnoceno uskutečnit 160 rozhovorů na základě zhotoveného 
dotazníku. Na příštím setkání ŘS budou upřesněny počty uskutečněných rozhovorů v jednotlivých 
cílových skupinách.  
 

3. Předložení monitorovací zprávy o naplňování komunitního plánu RM a ZM 

Koordinátorka informovala přítomné členy ŘS o zpracování materiálu pro jednání rady města. 
Materiál bude obsahovat informace k probíhajícímu procesu KPSS a Zprávu o plnění opatření 
komunitního plánu v roce 2015. Po projednání bude zpráva radou města předložena ke schválení 
zastupitelstvu města. Koordinátorka požádala při předkládání materiálu politické reprezentaci o 
spolupráci Mgr. Pěchovou, předsedkyni ŘS a členku rady města, která zprávu osobně na jednáních 
bude prezentovat.   
 
 

4. Aktualizace webových stránek KPSS města Kojetín 
 
Koordinátorka vyzvala přítomné k aktualizaci webových stránek  KPSS města Kojetína. Termín pro 
případné připomínky a doplnění je do příštího setkání ŘS.  
 

5. Různé  

Dalším termínem pro jednání komise byl členy ŘS odsouhlasen 14. březen 2016 od 16 hod. ve 
Víceúčelové klubovně CSS Kojetín. Pozvánka s programem jednání bude koordinátorkou 
elektronicky rozeslána. 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
 
 
V Kojetíně dne 22. února 2016  
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 
 
 
 
 
 
 
 
 


