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Zápis z jednání Řídící skupiny 

 

 

Datum a místo konání:  20.9.2017, 16:00 hodin, Víceúčelová klubovna CSS Kojetín  
 
Přítomni:  Helena Gračková (Charita Kojetín), Jana Krejsová (uživatelka SS), Mgr. Eva 

Pěchová (členka RM), Bc. Alice Přehnalová (koordinátorka KPSS), Lenka 
Vargová (uživatelka SS), Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Jana 
Palmašová (členka RM) 

Nepřítomni: ------- 
Hosté: zástupci org. Člověk v tísni - Bc. Michal Láš, Mgr. Marek Kroupa, Ivan Kandráč, 

vedoucí RK Maria Charity Kojetín Bc. Naděžda Novotná 
 

 

Program:  

 
1) Naplňování jednotlivých opatření komunitního plánu 
2) Informace zástupců organizace Člověk v tísni 
3) Předávání informací veřejnosti 
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) Naplňování jednotlivých opatření komunitního plánu  

Na jednání ŘS v měsíci červnu 2017 byly informace k plnění opatření týkajících se sociálních 
služeb poskytovaných zařízeními Charity Kojetín předány přítomným členům ředitelkou Charity 
Kojetín p. Helenou Gračkovou. Ředitelka p.o. Centra sociálních služeb Kojetín (dále jen CSS 
Kojetín), Mgr. Bc. Blanka Laboňová, informovala přítomné členy o realizaci opatření týkajících se 
poskytovaných služeb organizací CSS Kojetín nyní na zářijovém setkání ŘS. Mgr. Bc. Blanka 
Laboňová se k jednotlivým opatřením vyjádřila a konstatovala, že jsou plněna v souladu 
s komunitním plánem. Ohledně poskytování pečovatelské služby bylo ředitelkou sděleno, že v roce 
2016 bylo uzavřeno 132 smluv o poskytování služby, k měsíci září 2017 bylo uzavřeno 110 smluv a 
35 dodatků ke smlouvám. Ze strany klientů došlo ke zvýšení požadavků na využívání pečovatelské 
služby o víkendech. Výrazně se zlepšila spolupráce s Charitní ošetřovatelskou službou. K předávání 
informací veřejnosti byly zřízeny dvě vývěsné informační tabule.  
Vedoucí Rodinného klubu Maria Charity Kojetín Bc. Naděžda Novotná předala informace týkající 
se naplňování opatření Zachování, zkvalitnění a aktivizace služeb pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. Klub je otevřen dětem do 18ti let (v případě studia do 26ti let) od 11.30 do 16.30 
hodin. Denně navštěvuje klub 10 až 15 dětí. Děti si v klubu mohou psát úkoly, učit se, využívat 
počítač, hrát různé hry, jak společenské, tak i sportovní. Rovněž mohou hrát na hudební nástroje 
nebo být členy tanečního kroužku. V rámci rodinného klubu působí dva terénní pracovníci, kteří 
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navštěvují rodiny s dětmi v jejich domácnosti a nabízí rodičům jejich služby. Ambulantní služby 
v klubu zajišťují dva pracovníci, vedoucí klubu působí částí úvazku jako sociální pracovnice. 
Opatření je realizováno v souladu s komunitním plánem.  
 
 

2) Informace zástupců organizace Člověk v tísni 

 
Za organizaci Člověk v tísni se setkání zúčastnili zástupce ředitelky pobočky Bc. Michal Láš, 
koordinátor služeb Mgr. Marek Kroupa a terénní pracovník Ivan Kandráč. Mgr. Marek Kroupa 
informoval přítomné o plnění opatření týkajících se sociálně aktivizačních služeb a terénních služeb 
na území města Kojetína. Tyto služby jsou poskytovány třemi pracovnicemi jejich organizace, které 
do Kojetína dojíždí dle potřeby, a to i několikrát v týdnu. Jedna z pracovnic se v rámci projektu 
Oddlužením ke spravedlnosti zabývá pouze oddlužením. Opatření jsou realizována v souladu 
s komunitním plánem.  
Mgr. Kroupou byla nabídnuta možnost využití workshopů ve školách.  Workshop s názvem C´est la 
vie je nabízen základním školám již několik let. Pomocí tohoto kurzu jsou dospívající děti 
seznamovány s nástrahami, se kterými se mohou ve svém životě setkávat.  Na základě zájmu Mgr. 
Evy Pěchové bylo dohodnuto, že nabídku workshopů Mgr. Kroupa zašle elektronicky k případnému 
využití na ZŠ Sv. Čecha Kojetín.  
P. Ivan Kandráč ze své pozice terénního pracovníka informoval o práci s dětmi a mládeží. Nyní 
spolupracuje s 23 klienty, kteří prokázali, že jsou studenty střední nebo vysoké školy. Čtyři z těchto 
členů jsou z Kojetína. Cílem je především udržení nebo zlepšení školního prospěchu. Pomocí 
motivačního prostředku retrostipendií je na základě školních výsledků měsíčně vypláceno na 
jednoho klienta 1.000,- Kč. Tento projekt má za cíl zabránit předčasnému odchodu sociálně 
znevýhodněných dětí ze vzdělávání, kdy tyto děti často končí na úřadu práce. Jde především o 
motivaci celé rodiny, aby zajistila řádnou docházku dětí do školy bez zatížení jejich rodinného 
rozpočtu. V rámci projektu probíhají různé podpůrné aktivity, např. hudební skupina, která má za 
sebou již několik vystoupení. K projektu kariérního poradenství patří i organizace vzdělávacích a 
preventivních workshopů. Dále p. Kandráč zmínil výbornou spolupráci s asistenty prevence 
kriminality, kterých v Přerově působí osm. Dobrá spolupráce probíhá rovněž s jinými NNO či se 
studenty CMPF Olomouc.  
Bc. Michal Láš předal informace týkající se projektu Na cestě, který je zaměřen na dospělé 
především ve vazbě trestné činnosti a předlužení. Druhou cílovou skupinou jsou mladiství od 15ti 
let, kteří jsou v rozporu se společenskými normami a jsou doporučováni OSPOD Magistrátu města 
Přerova. Cílem programu je motivovat mladistvé k uvědomění si páchání trestných činů nebo 
porušování společenských norem, zvyšování jejich zodpovědnosti a soběstačnosti. V rámci 
programu probíhá setkávání s experty např. na oblast užívání návykových látek, dluhů apod. Dále 
Bc. Michal Láš informoval o vydávání čtvrtletního reportu, který je rozesílán všem zájemcům. Bylo 
dohodnuto, že koordinátorka bude čtvrtletní report elektronicky členům ŘS přeposílat.  
Na základě výše uvedeného proběhla vzájemná diskuse týkající se trávení volného času dětí a 
mládeže v Kojetíně. Pracovníky organizace Člověk v tísni bylo doporučeno zmapovat na území 
Kojetína věk těchto mladistvých, zjistit poptávku, co jim vadí, co si myslí, zaujmout je. Určit, co je 
možné v rámci Kojetína udělat, využít možné spolupráce mezi organizacemi působícími v Kojetíně. 
Ke zmapování terénu je vhodné navštěvovat jednotlivé lokality v pravidelné době a oslovovat děti a 
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mládež. Vhodné může být rovněž školní hřiště, které bude zabezpečeno dozorem, bude mít 
stanovenu otevírací dobu a děti zde mohou být kontaktovány.   
 
 

3) Předávání informací veřejnosti 

 
Na červnovém jednání skupiny bylo přítomnými členy odsouhlaseno zveřejnění informací 
týkajících se komunitního plánování sociálních služeb prostřednictvím článku v Kojetínským 
zpravodaji. Koordinátorkou KPSS Bc. Alicí Přehnalovou byl článek zpracován, odsouhlasen členy 
řídící skupiny a zaslán k uveřejnění do čísla říjnového zpravodaje. 

 
4) Různé  

 
Koordinátorkou Alicí Přehnalovou byli přítomní členové informováni, že na ŘS se jejím 
prostřednictvím, jako sociální pracovnicí odboru VVŠK MěÚ Kojetín, obrátil občan Kojetína 
pečující o svou příbuznou s Alzheimerovou chorobou a požádal o projednání možnosti převozu 
klientů p.o. Centra sociálních služeb Kojetín jejich automobilem mimo katastr města Kojetína. 
Dispečerkou dopravní zdravotní služby Sanitas Kojetín bylo potvrzeno, že v současné době je 
možné využít k převozu osoby i s jejím invalidním vozíkem sanitu za smluvní cenu. K výše 
uvedenému bylo všemi zúčastněnými členy odsouhlaseno, že použití vozidla CSS Kojetín 
k převozu uživatelů není nutné rozšiřovat mimo k.ú. Kojetín.  
 
Přítomnými členy ŘS bylo dohodnuto, že v měsíci listopadu 2017 se uskuteční jednání se zástupci 
z.s. Kappa-Help Přerov k předání informací ohledně plnění opatření komunitního plánu.  

 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 18.00 hodin.   
 
 
V Kojetíně dne 20. září 2017 
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 


