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Zápis z jednání Řídící skupiny 

 
 
Datum a místo konání:  18.7.2016, 15:30 hodin, Zasedací místnost MěÚ Kojetín  
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Bc. Alice Přehnalová (koordinátorka 

KPSS), MUDr., Jana Krejsová (uživatelka SS), Mgr. Eva Pěchová (členka RM), 
Lenka Vargová (uživatelka SS), Helena Gračková (Charita Kojetín), Michaela 
Tejchmanová (uživatelka SS)  

Nepřítomni:  Jana Palmašová (členka RM) 
Hosté: Petra Kadlecová, DiS.(Kappa-Help Přerov) 
 
 
Program:  

 
1) Informace zástupců o.s. Kappa-Help Přerov o činnosti Poradenského centra pro problémy se 

závislostmi v Kojetíně 
2) Tvorba jednotlivých opatření komunitního plánu 
3) Různé   

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

1) Informace zástupce o.s. Kappa-Help Přerov o činnosti Poradenského centra pro 
problémy se závislostmi v Kojetíně 

 
V rámci Poradenského centra jsou na území Kojetína poskytovány o.s. Kappa-Help Přerov od 
14 do 17 hod. terénní služby a v době od 16 do 17 hod. je poskytováno pro případné zájemce 
poradenství. V rámci terénních služeb je oslovována široká veřejnost, uživatelé drog a jejich 
blízcí příbuzní. Poskytování služeb v poradně probíhá většinou předchozí telefonickou 
domluvou. Tato služba není v poslední době příliš využívána, uživatelé mají především zájem o 
setkávání pro ně v bezpečném prostředí, v rámci bezpečnosti nesmí být služba poskytována 
v domácnosti uživatelů. Pracovníky je možné kontaktovat telefonicky nebo přes internet. Za 1. 
pololetí roku 2016 se pracovníci účastnili akce Běhu proti drogám, od minulého roku probíhá 
předávání bezpečných balíčků v lékárnách, kontaktováno bylo 36 aktivních uživatelů, 
Poradenské centrum navštívilo 15 klientů. Zájemcům např. rodičům je možné prodat testy na 
užívání drog. Nadále probíhá na území Kojetína výměnný servis, za 1. pololetí byl přijatý 
dvojnásobek injekčních setů, na území města se nenachází pohozené injekční stříkačky. V rámci 
primární prevence, která není součástí Poradenského centra, se konají dle zájmu vedení školy 
tematické interaktivní besedy, které jsou hrazeny v rámci MŠMT.  
Z dotazníkového šetření realizovaného členy řídící skupiny v měsících dubnu až květnu 2016 
byl zjištěn v povědomí veřejnosti nedostatek informací o činnosti organizace Kappa-Help 
Přerov. P. Kadlecové bylo členy ŘS doporučeno zaměřit se více na informovanost veřejnosti, 
propagační letáky distribuovat do čekáren lékařů, do zařízení sociálních služeb CCS Kojetín a 
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Charity Kojetín. Předsedkyně ŘS, Mgr. Pěchová, vyslovila žádost o možnosti informování 
Zastupitelstva města Kojetín o činnosti organizace.   

 
2) Tvorba jednotlivých opatření komunitního plánu 

 
Přítomní členové ŘS byli koordinátorkou vyzváni k vyjádření ohledně zpracování analytických 
dokumentů, které by byly podkladem pro tvorbu nových opatření komunitního plánu. Po vzájemné 
diskusi zúčastněných bylo odsouhlaseno, že při tvorbě opatření bude vycházeno z výsledků 
dotazníkového šetření a z dostupných informací.  
 
Dále byla odsouhlasena struktura tabulky opatření. U navrhovaných nových neregistrovaných 
sociálních služeb či služeb, které nebyly zařazeny do sítě sociálních služeb, bude uváděna 
potřebnost služby.  
 
Opatření budou rozdělena do tří cílových skupin: Senioři a osoby se zdravotním postižením, 
Občané ohrožení sociálním vyloučením a etnické menšiny, Rodina s dětmi. Zvlášť oddělené budou 
navazující opatření.  
 
Ve skupině pro seniory a osoby se zdravotním postižením budou zařazena opatření k zachování a 
zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb CSS Kojetín - pečovatelské služby a odborného 
poradenství. Dalšími opatřeními této cílové skupiny bude zachování a rozvoj sociálních služeb 
poskytovaných Charitou Kojetín – Centrum denních služeb. Vznik nové sociální služby – 
odlehčovacích služeb poskytovaných Charitou Kojetín je v projednávání.  
 
V cílové skupině Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické menšiny budou začleněna 
opatření k zachování sociálních služeb poskytovaných Charitou Kojetín – Azylový dům pro matky 
s dětmi a sociálně aktivizační služby Rodinného klubu Maria. Dalším opatřením v této skupině 
bude zachování činnosti Poradenského centra pro problémy se závislostmi poskytované o.s. Kappa- 
Help Přerov.  
 
Do cílové skupiny Rodina s dětmi nebude zařazeno žádné opatření týkající se poskytovaných 
sociálních služeb.   
 
Mezi navazující opatření budou zařazena opatření, která nejsou sociálními službami, ale přímo 
s nimi souvisí. Za CSS Kojetín se jedná o nabídku volnočasových aktivit pro seniory a pro osoby 
s chronickým onemocněním a o ubytování v Krizové ubytovací jednotce. Za Charitu Kojetín 
opatření k zachování poskytování služeb Charitní ošetřovatelskou službou. Dalšími navazujícími 
opatřeními budou podpora prorodinných aktivit pro rodiny s dětmi realizované DDM Kojetín a 
zvýšení informovanosti široké veřejnosti o sociálních a návazných službách na území Kojetína. 
Opatření, týkající se bezplatného poradenství či sociálních služeb poskytovaných na území Kojetína 
organizací Člověk v tísni, budou projednávána na příštích jednáních ŘS. 
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3) Různé  
 

Tabulka pro zpracování přehledu finančních zdrojů poskytovateli sociálních služeb za období let 
2012 – 2015 byla pro doplnění finančních zdrojů zaslána ředitelkám zařízení koordinátorkou KPSS 
v červnu 2016. Termín pro doplnění údajů byl stanoven do 31.8.2016. 
 
Koordinátorkou bylo sděleno, že zástupci organizace Člověk v tísni Přerov byli po dohodě přizváni 
na srpnové jednání ŘS konané dne 29.8.2016.  
 
Zpracováním připomínkovacího formuláře byla pověřena koordinátorka A. Přehnalová, termín pro 
zpracování je do 29.8.2016.   

Další setkání členů řídící skupiny bylo dohodnuto na pondělí 1. srpna 2016 od 15.30 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ Kojetín.  
 
Jednání komise bylo ukončeno v 17:30 hodin.   
 
 
V Kojetíně dne 18. července 2016  
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 
 


