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Zápis z jednání Řídící skupiny 

 
 
Datum a místo konání:  19.6.2017, 15:00 hodin, Zasedací místnost MěÚ Kojetín  
 
Přítomni:   Helena Gračková (Charita Kojetín), Jana Krejsová (uživatelka SS), Mgr. Eva 

Pěchová (členka RM), Bc. Alice Přehnalová (koordinátorka KPSS), Lenka 
Vargová (uživatelka SS) 

Nepřítomni:  Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Jana Palmašová (členka RM) 
 
 
Program:  

 
1) Naplňování jednotlivých opatření komunitního plánu 
2) Distribuce Katalogu poskytovatelů sociálních služeb ve městě Kojetíně 
3) Předávání informací veřejnosti 
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) Naplňování jednotlivých opatření komunitního plánu  

Ředitelka Charity Kojetín p. Gračková předala přítomným informace k plnění opatření týkajících se 
sociálních služeb poskytovaných jejich zařízením a konstatovala, že probíhají v souladu 
s komunitním plánem. Co se týká opatření ke vzniku nové sociální služby Terénní odlehčovací 
služby, dle zveřejněných informací – podkladů pro Zastupitelstvo Olomouckého kraje, byla žádost 
o zařazení této služby do sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji předkládána zastupitelstvu 
kraje dnešního dne ke schválení. Po obdržení schválení o zařazení služby do sítě bude Charitou 
Kojetín podána žádost o registraci této služby. Na závěr p. Gračková pozvala všechny přítomné na 
den otevřených dveří Charity Kojetín, který se bude konat dne 28.6.2017.  
O realizaci opatření týkajících se poskytovaných služeb p.o. Centra sociálních služeb Kojetín, bude 
informovat ředitelka organizace, Mgr. Bc. Laboňová, na příštím jednání řídící skupiny.   
 

2) Distribuce Katalogu poskytovatelů sociálních služeb ve městě Kojetíně 
 

Koordinátorkou bylo sděleno, že katalogy byly předány členům zastupitelstva města, rovněž budou 
dány k dispozici do zařízení sociálních služeb působících na území města Kojetína. Mezi 
zúčastněnými členy ŘS bylo odsouhlaseno, že katalogy budou koordinátorkou předány také do 
ordinací lékařů a Vzdělávacího informačního centra. V případě potřeby budou katalogy pro zájemce 
k dispozici na odboru VVŠK MěÚ Kojetín.  
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3) Předávání informací veřejnosti 

 
Přítomnými členy bylo odsouhlaseno, že veřejná setkání na jednotlivých DPS nebudou v letošním 
roce realizována. Informace týkající se komunitního plánování a sociálních služeb jsou veřejnosti 
předávány na dnech otevřených dveří CSS Kojetín, Charity Kojetín a aktualizací jejich webových 
stránek. Koordinátorka informace zveřejní prostřednictvím článku v Kojetínském zpravodaji.  
 

 
4) Různé  

 
Přítomnými členy ŘS bylo dohodnuto, že v měsíci září 2017 se uskuteční jednání komise se 
zástupci organizace Člověk v tísni a vedoucí RK Maria Charity Kojetín p. Novotnou ke sdělení 
bližších informací k naplňování opatření týkajících se jejich služeb a navázání vzájemné 
spolupráce. Se zástupci organizace Kappa-Help se setkání uskuteční v rámci jednání komise 
v měsíci listopadu 2017. 

 
 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 16.00 hodin.   
 
 
V Kojetíně dne 19. června 2017 
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 


