
Komunitní plánování sociálních služeb   
ve městě Kojetín 
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Zápis z jednání Řídící skupiny 

 

 

Datum a místo konání:  7.3.2018, 15:30 hodin, Víceúčelová klubovna CSS Kojetín  
 
Přítomni:  Jana Krejsová (uživatelka SS), Mgr. Eva Pěchová (členka RM), Bc. Alice 

Přehnalová (koordinátorka KPSS), Jana Palmašová (členka RM), Lenka Vargová 
(uživatelka SS) 

Nepřítomni: Helena Gračková (Charita Kojetín), Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín),  
 

Program:  

 
1) Monitorovací zpráva o realizaci opatření komunitního plánu za rok 2017 
2) Informace k postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje 
3) Aktualizace webových stránek KPSS 
4) Hodnocení naplňování Komunikačního plánu  
5) Různé  

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

1) Monitorovací zpráva o realizaci opatření komunitního plánu za rok 2017 

 
Koordinátorkou Alicí Přehnalovou byli přítomní členové informování o zpracování monitorovací 
zprávy o naplňování jednotlivých opatření komunitního plánu za rok 2017. Zpráva byla projednána 
17.1.2018 radou města a 30.1.2018 byla schválena zastupitelstvem města. Zpráva společně 
s usnesením ZM o schválení byla odeslána koordinátorce KPSS KÚOK Mgr. Bodnarové a bude 
podkladem při zpracování Zprávy o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v Olomouckém 
kraji za rok 2017.  
 

2) Informace k postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje 

 

Dne 7.2.2018 vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví MM Přerova Mgr. Et Mgr. Kafková 
a koordinátorka KPSS města Přerova Mgr. Hrubá osobně předaly koordinátorce Alici Přehnalové 
informace týkající se změn v postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji. 
Důležitou změnou je zkrácení termínu pro podávání žádostí o zařazení do sítě služeb, a to do 
28.2.2018 a podmínek pro vyřazení ze sítě sociálních služeb. Rovněž došlo ke změně termínu pro 
aktualizaci jednotek u sociálních služeb. Dokument Postupu byl koordinátorkou přeposlán pro 
informaci ředitelkám zařízení sociálních služeb působících v Kojetíně.   
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3) Aktualizace webových stránek KPSS 

 

Koordinátorka vyzvala přítomné členy k návrhům na změnu webových stránek. Také uvedla, že 
některé dokumenty např. plán činnosti komise na rok 2018, katalog poskytovatelů sociálních služeb 
z roku 2017 budou zaktualizovány. Bylo dohodnuto, že členové komise zašlou koordinátorce na 
email své připomínky k webovým stránkám. 
 

4) Hodnocení naplňování Komunikačního plánu  

 
Přítomným členům byly koordinátorkou předloženy k odsouhlasení Hodnocení realizace 
Komunikačního plánu za rok 2017 a návrh Komunikačního plánu na rok 2018. Předložené 
dokumenty byly schváleny všemi zúčastněnými členy komise.  
 

5) Různé 

 

Předběžný termín pro další setkání byl dohodnutý na konec měsíce dubna 2018. 
 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 16.30 hodin.   
 
 
 
 
V Kojetíně dne 7. března 2018 
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 


