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Zápis z jednání Řídící skupiny 

 
 
Datum a místo konání:  29.8.2016, 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), 
Helena Gračková (Charita Kojetín)  

Nepřítomni:  Michaela Tejchmanová (uživatelka SS), Lenka Vargová (uživatelka SS), Jana 
Palmašová (členka RM) 

Hosté: Bc. Dopitová Zuzana, Mgr. Iva Linhartová 
 
 
Program:  

 
1) Informace zástupců organizace Člověk v tísni, pobočky Přerov 
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 organizace Člověk v tísni 
 
Mgr. Linhartová seznámila přítomné členy s poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi na území města Kojetína. Jedná se o podporu rodin s dětmi, tato služba je v Kojetíně 
poskytována již 3 roky. V současné době má Mgr. Linhartová v péči 4 rodiny z Kojetína, kontakt 
s rodinou probíhá 1x týdně. Služba je poskytována také v okolních obcích Kojetína a v Přerově. 
Celková kapacita služby je 10 rodin. Většina klientů je motivována ke spolupráci s touto službou ze 
strany OSPOD Magistrátu města Přerova.    
Bc. Dopitová informovala zúčastněné členy o poskytování poradenství v Kojetíně a jeho okolí, a to 
především dluhového poradenství, v rámci kterého jsou zdarma zpracovávány insolvenční návrhy. 
Cílovou skupinou jsou osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a osoby sociálním 
vyloučením ohrožené.  
Pracovnice organizace Člověk v tísni vzájemně spolupracují se sociálními pracovnicemi Městského 
úřadu Kojetín.  

 
2) Tvorba jednotlivých opatření komunitního plánu 

 
Koordinátorka informovala přítomné členy o doplnění informací jednotlivých návrhů opatření jejich 
zodpovědnými realizátory. Doplnění předpokládaných požadovaných nákladů a finančních zdrojů 
opatření týkajícího se podpory prorodinných aktivit pro rodiny s dětmi bylo všemi přítomnými 
členy odsouhlaseno doplnit, tak jako u ostatních navazujících opatření. Dalším z opatření cílové 
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skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením bylo zpracováno nové opatření Charity Kojetín – 
vznik nové služby - terénních odlehčovacích služeb.  
Návrhy opatření byly doplněny doložením potřebnosti každé konkrétní sociální služby.  
 
Na základě informací předaných pracovnicemi organizace Člověk v tísni vyzvala koordinátorka 
přítomné členy k hlasování o zařazení návrhu opatření poskytovaných služeb organizací Člověk 
v tísni do 3. komunitního plánu sociálních služeb. Po vzájemné diskusi bylo zařazení návrhu 
nového opatření sociálních služeb poskytovaných organizací Člověk v tísni na území Kojetína 
odsouhlaseno všemi zúčastněnými členy.   
 
 

3) Různé  
 
Koordinátorkou byly zpracovány dva návrhy připomínkovacího formuláře. Všemi zúčastněnými 
členy byla odsouhlasena varianta formuláře z předchozího období připomínkovacího řízení.  
Informovaností široké veřejnosti o probíhajícím připomínkovacím řízení byla pověřena 
koordinátorka A. Přehnalová, a to prostřednictví zveřejnění článku v Kojetínském zpravodaji a na 
webových stránkách města Kojetína.   

Mgr. Laboňová předala informace zaslané Střední školou Euroinstitut v Olomouckém kraji se 
sídlem Pod vinohrady 232/30, 751 17 Horní Moštěnice. Škola má schválenu kapacitu 120 žáků a je 
součástí sítě škol Euroinstitut, které jsou zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Školy jsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením, zejména na edukaci a 
rozvoj osob s mentálním postižením. Vzdělávání je pro všechny žáky této školy bezplatné.  
 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 17 hodin.   
 
V Kojetíně dne 29. srpna 2016  
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 


