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Zápis z jednání Řídící skupiny 

 

 

Datum a místo konání:  20.6.2018, 15:00 hodin, kancelář odboru VVŠK MěÚ Kojetín  

 

Přítomni:  Mgr. Eva Pěchová (členka RM), Bc. Alice Přehnalová (koordinátorka KPSS), 

Jana Palmašová (členka RM), Lenka Vargová (uživatelka SS) 

Nepřítomni: Helena Gračková (Charita Kojetín), Jana Krejsová (uživatelka SS), Mgr. Bc. 

Blanka Laboňová (CSS Kojetín)  

 

Program:  

 
1) Příprava veřejných setkání s uživateli sociálních služeb 

2) Vyhodnocení realizace jednotlivých opatření komunitního plánu 

3) Informace KÚOK k plánování sociálních služeb v OK 

4) 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. Příprava veřejných setkání s uživateli sociálních služeb 

 

Koordinátorkou Alicí Přehnalovou byli přítomní členové informování o probíhajícím jednání 

s ředitelkou CSS Kojetín Mgr. Bc. Laboňovou ohledně setkání s uživateli sociálních služeb v rámci 

akce jejich zařízení. V polovině měsíce července 2018 je plánována společenská akce s uživateli 

služeb na DPS St. Masára, Kojetín, další akce bude uskutečněna v polovině měsíce srpna 2018. 

Koordinátorkou budou na setkáních přítomným uživatelům sociálních služeb předány informace 

týkající se plánování sociálních služeb na území města Kojetína, budou zjišťovány potřeby a přání 

zúčastněných.  

Další předání informací ke komunitnímu plánování sociálních služeb a zjišťování potřeb uživatelů 

sociálních služeb a zájemců o sociálních služby se uskuteční v Centru denních služeb Kojetín 

začátkem září 2018. S termíny konání jednotlivých setkání budou členové komise koordinátorkou 

seznámeni emailovou poštou  

 

2. Vyhodnocení realizace jednotlivých opatření komunitního plánu 

 

Přítomným byla koordinátorkou předána informace ohledně fungování nové sociální služby Charity 

Kojetín, terénní odlehčovací služby, která zahájila svou činnost k 1.1.2018. Zúčastněnými členy 

bylo zhodnoceno plnění jednotlivých opatření komunitního plánu, bližší informace k poskytování 

sociálních služeb budou sděleny ředitelkami zařízení CSS Kojetín a Charity Kojetín při jejich účasti 

na jednání řídící skupiny.   
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3. Informace KÚOK k plánování sociálních služeb v OK 

 

Koordinátorka sdělila přítomným členům informace týkající se plánování sociálních služeb 

v Olomouckém kraji. Olomoucký kraj v rámci individuálního projektu nabízí metodickou podporu 

a vzdělávání pro všechny osoby zainteresované v procesu KPSS. V měsíci červnu 2018 proběhl 

první blok vzdělávacího kurzu, o kterém byli členové řídící skupiny koordinátorkou informováni. 

Další blok vzdělávání je připraven na září 2018. Účast na kurzu je bezplatná, koordinátorkou bylo 

přítomným doporučeno dle individuálních možností se vzdělávání zúčastnit.  

 

4. Různé 

 

Členy řídící skupiny bylo odsouhlaseno uveřejnění článku s informacemi o plánování sociálních 

služeb v Kojetíně do zářijového Kojetínského zpravodaje.  Úkolem byla pověřena koordinátorka A. 

Přehnalová.  

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.00 hodin.   

 
 

 

 

V Kojetíně dne 20. června 2018 

 

 

Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 


