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Zápis z jednání Řídící skupiny 

 
 
Datum a místo konání:  8.3.2017, 15:00 hodin, Víceúčelová klubovna CSS Kojetín  
 
Přítomni:   Helena Gračková (Charita Kojetín), Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), 

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

Nepřítomni:    
Hosté: 
 
Program:  

 
1) Monitorovací zpráva o naplňování opatření komunitního plánu 
2) Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb ve městě Kojetíně 
3) Informace z KRKOS 
4) Různé  

Jednání řídící skupiny (dále jen ŘS) zahájila předsedkyně Mgr. Pěchová. Na základě počtu 
přítomných členů sdělila, že komise je usnášení schopná a představila program jednání. 
 
 

1) Monitorovací zpráva o naplňování opatření komunitního plánu  

Koordinátorka informovala přítomné členy ohledně zpracování monitorovací zprávy naplňování 
opatření 2. komunitního plánu za rok 2016. Schválená monitorovací zpráva zastupitelstvem města 
byla zaslána 25.1.2017 na KÚOK (termín ze strany KÚ byl prodloužen do 28.2.2017). 
Monitorovací zpráva bude součástí komplexní zprávy o naplňování cílů a opatření komunitních 
plánů v lokalitách Olomouckého kraje v jednotlivých letech. Poté předaly zúčastněným informace 
ke svým zařízením a jednotlivým opatřením Komunitního plánu ředitelka CSS Kojetín Mgr. Bc. 
Laboňová a ředitelka Charity Kojetín p. Helena Gračková.  

 
2) Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb ve městě Kojetíně 

 
Poskytovatelé sociální služeb byli vyzváni koordinátorkou k aktualizaci textu katalogu 
poskytovatelů z roku 2014 s termínem do 28. února 2017. Aktualizované údaje byly zaslány 
v uvedeném termínu všemi vyzvanými poskytovateli, koordinátorkou budou zapracovány do 
konečného dokumentu. Tisk katalogu je dohodnutý na měsíc duben 2017    
 

3) Informace z KRKOS 
 
Členům řídící skupiny byly koordinátorkou předloženy informace z jednání Krajské koordinační 
skupiny o Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 
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2020. Zastupitelstvem města Olomouckého kraje byl plán projednán dne 27. 2. 2017. V polovině 
roku proběhne jeho tisk a následná distribuce. Celkem bylo podáno 24 připomínek, a to 10 
k textové části, 14 k rámcovým a specifickým cílům. Dále byly podány informace k Individuálnímu 
projektu „Podpora plánováních sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje 
v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality - celkový rozpočet činí: 18 384 011 Kč. 
K žádostem o zařazení do mapy sítě sociálních služeb Olomouckého kraje bylo uvedeno, že 
podkladem jsou řádně podané žádosti oprávněných žadatelů, včetně doložení povinných příloh. 
Žádosti jsou posuzovány v rámci struktur střednědobého plánování (pracovní skupiny, Realizačně 
manažerský tým) souborem kritérií, jejichž naplnění je hodnoceno systémem bodů. Kritéria jsou 
dále seskupena do čtyř základních parametrů (potřebnosti, dostupnosti, nákladovosti a kvality), kdy 
žadatel musí v rámci konkrétního parametru dosáhnout nejméně polovičního počtu bodů, aby byl 
parametr posouzen jako splněný. Mgr. Valerie Navrátilová, upozornila přítomné na nutnost věnovat 
dostatečnou pozornost při vyplňování a odůvodnění stanoviska, které ORP dodává k žádostem o 
zařazení nové služby do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje.  

 
4) Různé  

 
Koordinátorkou byli přítomní členové informováni o schválení Plánu činnosti komise radou města 
v měsíci únoru 2017. 
Dále bylo koordinátorkou sděleno, že Oblastní charita Kroměříž poskytuje služby osobní asistence 
dětem již od 4 let a rovněž osobám se zdravotním postižením. V případě zájmu rodičů s dětmi se 
zdravotním postižením se rodiče můžou obrátit na Mgr. Gabrhelíkovou, o čemž byli rodiče 
koordinátorkou písemně informování.   
K opatření 3. komunitního plánu vzniku Terénních odlehčovacích služeb byly ředitelkou Charity 
Kojetín p. Gračkovou předány informace ohledně podání žádosti o zařazení této služby do mapy 
sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji, jednání se starosty obcí Kojetínska a Němčicka, 
přislíbení jejich finanční podpory a následné registraci služby. 
V rámci KPSS ve městě Přerově byly pozvány na jednání pracovní skupiny Senioři p. Němčáková, 
vedoucí CDS Charity Kojetín a koordinátorka KPSS ve městě Kojetíně. Zástupci MM Přerova byli 
informováni o záměru Charity Kojetín zřízení terénních odlehčovacích služeb. Z jejich strany byla 
vyjádřena jasná podpora, je jim známo, že na území regionu Kojetínska není poskytována žádná 
sociálních služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  
 

 
Jednání komise bylo ukončeno v 17.00 hodin.   
 
 
V Kojetíně dne 8. března 2017 
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 


