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Zápis z jednání Řídící skupiny 
 
 
Datum a místo konání:  18.4.2016, 16:00 hodin, Víceúčelová klubovna CSS Kojetín  
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Mgr. Eva Pěchová (členka RM), Bc. 

Alice Přehnalová (koordinátorka KPSS), Lenka Vargová (uživatelka SS), 
Helena Gračková (Charita Kojetín), MUDr. Jana Palmašová (členka RM), Jana 
Krejsová (uživatelka SS) 

Nepřítomni:   
 
 
Program:  

 
1) Vyhodnocení uskutečněných dotazníkových šetření a rozhovorů 
2) Zpracování článku o průběhu KPSS a jeho uveřejnění v Kojetínském zpravodaji 
3) Zpracování přehledu finančních zdrojů poskytovateli sociálních služeb 
4) Různé  

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

1. Vyhodnocení uskutečněných dotazníkových šetření a rozhovorů 
 

Na základě dotazníkového šetření bylo v průběhu měsíců března a dubna 2016 uskutečněno členy 
ŘS celkem 165 rozhovorů ke zjištění potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti. V cílové 
skupině seniorů a osob se zdravotním postižením bylo uskutečněno 83 rozhovorů, ve skupině osob 
ohrožených sociálním vyloučením a etnické menšiny bylo realizováno 23 rozhovorů, za rodinu 
s dětmi a veřejnost bylo provedeno 59 rozhovorů. Vyhodnocení odevzdaných dotazníků bude 
provedeno členy ŘS za každou cílovou skupinu. Zjištěné závěry z vyhodnocení budou předloženy 
na dalším setkání ŘS. 
 
 

2. Zpracování článku o průběhu KPSS a jeho uveřejnění v Kojetínském zpravodaji 

Koordinátorka vyzvala přítomné členy k návrhům na obsah uveřejněného článku v Kojetínském 
zpravodaji. Bylo navrženo stručně v článku vysvětlit pojem KPSS, průběh procesu KPSS a co je 
jeho výsledkem. Rovněž informovat o zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti 
prostřednictvím dotazníkového šetření, na jejichž podkladě budou vyhotovena opatření 3. 
Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kojetíně na období let 2017 – 2019. 
 
 

3. Zpracování přehledu finančních zdrojů poskytovateli sociálních služeb 
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Zúčastněnými členy ŘS bylo odsouhlaseno zpracování přehledu finančních zdrojů za jednotlivá 
zařízení Charity Kojetín a CSS Kojetín za období let 2012 až 2015. Přehled finančních zdrojů bude 
ředitelkami zařízení zaslán koordinátorce do 31.5.2016 jako podklad pro aktualizaci komunitního 
plánu.  

 
 

4. Různé  
 

Koordinátorka předala přítomným členům informaci o poskytované sociální službě organizace 
Podané ruce, osobní asistenci, a to na území celého Olomouckého kraje. Koordinátorkou služby 
osobní asistence je Bc. Kateřina Fajstlová, služba je poskytována individuálně, a to v domácím 
prostředí i jinde, např. přímo ve výuce žáka, kdy je uzavřena také smlouva se školou. V Kojetíně 
tato služba doposud poskytována není, po domluvě je službu možné začít realizovat do cca 2 týdnů.   
 
Přítomným členům komise bylo koordinátorkou oznámeno, že dne 30.3.2016 vzalo zastupitelstvo 
města na vědomí zprávu o průběhu procesu KPSS. O projednání zprávy ZM byla písemně 
informována Mgr. Bodnarová z KÚOK.   
 
Dále koordinátorka sdělila zúčastněným členům průběh jednání rodičů s dětmi se zdravotním 
postižením se zástupci Města Kojetín. Zápis z tohoto jednání bude zveřejněn na webových 
stránkách KPSS města Kojetína.  
 

Na základě žádosti Charity Kojetín a CSS Kojetín o zařazení sociálních služeb do sítě služeb 
v Olomouckém kraji pro rok 2017, byla koordinátorka oslovena vedoucí odd. sociálních věcí a 
zdravotnictví, Mgr. et Mgr. Kafkovou  k zaslání vyjádření k novým sociálním službám a předložení 
podkladů pro stanoviska MM Přerova za Město Kojetín. Na základě zaslaného bylo Mgr. Kafkovou 
sděleno, že stanovisko za MM Přerov jako ORP bude pro terénní odlehčovací služby Charity 
Kojetín a odborné sociální poradenství CSS Kojetín kladné. 
 
Ředitelka CSS Kojetín, Mgr. Bc. Laboňová, seznámila členy ŘS s aktivitami MUDr. Pražákové, 
zástupkyně občanského spolku Náruč naděje, která usiluje o zřízení denního stacionáře pro děti se 
zdravotním postižením po ukončení desetileté školní docházky. V případě zájmu členů ŘS, nabídla 
MUDr. Pražáková svou účast na jednání ŘS. Mgr. Bc. Laboňová vyjedná společné setkání na 
květnové jednání ŘS.   
 

Další setkání členů řídící skupiny bylo dohodnuto na pondělí 9.5.2016 od 16 hodin. 
 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 17.30 hodin. 
 
 
 
V Kojetíně dne 18. dubna 2016  
 
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 


