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Zápis z jednání Řídící skupiny 
 
 
Datum a místo konání:  15. 4. 2015, 15:00 hodin, Víceúčelová klubovna CSS Kojetín  
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Helena Gračková (Charita Kojetín), 

Mgr. Eva Pěchová (členka RM), MUDr. Jana Palmašová (členka RM),  Bc. Alice 
Přehnalová (koordinátorka KPSS)  

Nepřítomni:  Jana Krejsová (uživatelka SS), Lenka Vargová (uživatelka SS) 
Hosté:  Mgr. Monika Vinklárková (terénní pracovnice org. Člověk v tísni), Ivan Kandráč 

(terénní pracovník org. Člověk v tísni), Mgr. Miroslava Francová (poradce rané 
péče - Centrum pro dětský sluch Tamtam) 

 
 
 
Program:  

 
1) Informace zástupce o.p.s. Člověk v tísni 
2) Informace zástupce o.p.s. Centrum  pro dětský sluch Tamtam 
3) Usnesení RM a ZM 
4) Hodnocení naplnění realizace Komunikačního plánu 
5) Aktualizace a správa webových stránek KPSS 

 
Předsedkyně Řídící skupiny (dále jen ŘS) Mgr. Eva Pěchová přivítala přítomné členy a seznámila 
je s programem jednání.  
 
 
1) Informace zástupce o.p.s. Člověk v tísni 
 
Mgr. Vinklárková, pracovnice o.p.s. Člověk v tísni, seznámila přítomné členy s  poradenskou 
činností a formou pomoci jejich organizace na území města Kojetína.  
Jedná se o terénní sociální práci, jejímž cílem je zabránit zhoršování sociální situace klienta a 
zlepšení jeho životní úrovně. Jedním pracovníkem jsou poskytovány také sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, v rámci kterých je poskytováno nejen sociálně právní poradenství, ale 
také pomoc při vytváření podmínek pro volný čas a vzdělávání dětí. Pan Kandráč informoval o 
výsledku monitoringu probíhajícím ve městě Kojetíně již několikátý rok. Upozornil na 
problematiku trávení volného času mladistvých a na narůstající konflikty mezi mládeží. Problémem 
je, že město Kojetín nedisponuje širším výběrem vhodných volnočasových aktivit. V nabídce je 
pouze využití aktivit pořádaných v Rodinném klubu Maria na Charitě v Kojetíně a kroužků 
realizovaných DDM Kojetín, které jsou však hrazené a nejsou tak přístupné zájemcům z rodin 
s nižšími příjmy. Pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin chybí více možností sportovního a 
kulturního vyžití. Členové řídící skupiny navrhli v rámci realizace procesu KPSS další spolupráci 
s pracovníky organizace Člověk v tísni a vzájemné předávání informací.  
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2) Informace zástupce o.p.s. Centrum pro dětský sluch Tamtam 
 

Zástupkyně organizace Centrum pro dětský sluch Mgr. Francová informovala členy ŘS o 
poskytování terénní sociální služby určené rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným 
postižením od narození do sedmi let věku. Tuto službu mohou využít také rodiny, kde vyrůstají děti 
raného věku v péči rodičů se sluchovým postižením. V rámci terénní služby je poskytováno 
odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jedná se o přímou 
práci s dítětem i rodinou. Kapacita rané péče je 125 rodin, na jednoho pracovníka náleží 25 rodin. 
V rámci činnosti organizace jsou realizovány pobyty pro děti a rodiče, byla zpracována aplikace pro 
děti „znakuj s námi,“ je nabízena výuka znakové řeči. Do minulého roku byla služba Centra pro 
dětský sluch Tamtam poskytována jedné rodině z Kojetína, v současné době není tato služba na 
území Kojetína využívána žádnou rodinou.  
 
 
3) Usnesení RM a ZM 
 
Koordinátorka seznámila přítomné členy komise s usneseními rady města a zastupitelstva města, 
kterými byly schváleny či vzaty na vědomí předložené dokumenty zpracované v rámci procesu 
KPSS v období od ledna do března tohoto roku. Jedná se o Statut řídící skupiny, Implementační 
plán, Zprávu o naplňování opatření 2. komunitního plánu, Plán činnosti komise na rok 2015, 
Jednací řád řídící skupiny, změnu 2. komunitního plánu – zařazení terénní formy odlehčovací 
služby Charity Kojetín.  
 
 
4) Hodnocení naplnění realizace Komunikačního plánu 
 
Koordinátorka předložila všem přítomným členům Hodnocení realizace Komunikačního plánu za 
rok 2014 k jeho připomínkování a schválení. Podle monitorovací zprávy probíhala v minulém roce 
komunikace dle Komunikačního plánu, a to s veřejností prostřednictvím veřejných setkání, 
s politickou reprezentací města v rámci jednání rady města a zastupitelstva města, a také na krajské 
úrovni účastí koordinátorky v Krajské koordinační skupině a členek ŘS v krajské pracovní skupině. 
Zpráva Hodnocení realizace Komunikačního plánu za rok 2014 byla všemi přítomnými členy 
jednohlasně schválena.   
Koordinátorka KPSS byla pověřena členy ŘS zpracovat článek s informacemi o probíhajícím 
procesu KPSS ve městě Kojetíně do červnového Kojetínského zpravodaje.      
 
 
5) Aktualizace a správa webových stránek KPSS 
 
Zúčastnění členové ŘS byli koordinátorkou informováni o správě a aktualizaci webových stránek 
KPSS, které bude od 1.4.2015 provádět p. Rostislav Kolmačka, DiS. 
 
 
6) Různé  
 
Koordinátorka seznámila členy ŘS s informacemi z Krajské koordinační skupiny v Olomouci a s 
metodickým doporučením Bc. Tichavské. Pro sjednocení se Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji je doporučeno zpracovat Komunitní plán města Kojetína na 
období let 2017 – 2019. Zastupitelstvo Města Přerova dne 9.3.2015 schválilo tvorbu komunitního 
plánu pouze na území města Přerova. Koordinace sítě sociálních služeb bude nastavována formou 
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výkonu státní správy v přenesené působnosti. Doporučení pro ORP Přerov je tvorba komunitního 
plánu na období let 2016 – 2019 a navázání užší spolupráce s městem Kojetín.  
S informacemi o činnostech probíhajících za účelem zahájení poskytování odborného poradenství 
Centrem sociálních služeb v Kojetíně seznámila přítomné členy ředitelka zařízení Mgr. Bc. 
Laboňová.  
 
 
 
 
V Kojetíně dne 15. dubna 2015  
 
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 
 
 
 
 
 
 
 
 


