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Zápis z jednání Řídící skupiny 

 

 

Datum a místo konání:  3.9.2018, 16:00 hodin, kancelář odboru VVŠK MěÚ Kojetín  

 

Přítomni:  Mgr. Eva Pěchová (členka RM), Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), 

Bc. Alice Přehnalová (koordinátorka KPSS), Jana Krejsová (uživatelka SS), Jana 

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

Nepřítomni: Helena Gračková (Charita Kojetín)  

 

Program:  

 
1) Informace k setkáním s uživateli sociálních služeb 

2) Zpracování SWOT analýzy stávajících sociálních služeb 

3) Hodnocení plnění komunikačního plánu 

4) Hodnocení plnění plánu činností komise na rok 2018 

5) 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. Informace k setkáním s uživateli sociálních služeb 

Koordinátorka Alice Přehnalová informovala přítomné členy o setkání s uživateli sociálních služeb 

na DPS St. Masára, Kojetín v rámci společenské akce CSS Kojetín. Koordinátorka přítomným 

uživatelům sociálních služeb předala informace týkající se plánování sociálních služeb na území 

města Kojetína, byly zjišťovány potřeby zúčastněných. Zápis ze setkání a podané připomínky byly 

rozeslány pracovníkům příslušným k projednání požadavku. Další akce s uživateli sociálních služeb 

CSS Kojetín je plánována na listopad 2018. 

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

sociálních služeb a zájemců o sociálních služby z řad veřejnosti se uskuteční v Centru denních 

služeb Kojetín dne 18. září 2018 od 10 hodin.  

 

2. Zpracování SWOT analýzy stávajících sociálních služeb 

 

Přítomnými byla zpracována SWOT analýza stávajících sociálních služeb jednotlivých cílových 

skupin.  

 

 

3. Hodnocení plnění komunikačního plánu 

Členy řídící skupiny bylo zhodnoceno plnění komunikačního plánu. Přítomní byli koordinátorkou 

informováni o uveřejnění článku v zářijovém Kojetínském zpravodaji o komunitním plánování 

sociálních služeb v Kojetíně. Veřejná setkání s uživateli sociálních služeb jsou uskutečňována dle 

plánu.   
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4. Hodnocení plnění plánu činností komise na rok 2018 

Vzhledem k tomu, že k 30.9.2018 bude v rámci skončení volebního období ukončena činnost 

komise a další setkání se uskuteční po jmenování nových členů komise pro další volební období, 

bylo přítomnými členy ŘS zhodnoceno plnění plánu činnosti komise za rok 2018. Na návrh 

koordinátorky bylo zúčastněnými členy odsouhlaseno, že setkání s členy osadních výborů 

Kovalovice a Popůvky se uskuteční po volbách, kdy budou jmenováni zastupiteli města noví 

členové výborů.   

 

 

5. Různé 

Koordinátorkou byli zúčastnění členové informováni, že v Analýze sociálně vyloučených lokalit 

v ČR, která byla pro MPSV zpracována společností GAC spol. s r.o. v roce 2015, byl Kojetín jako 

celé město označen SVL. Na základě této Analýzy byl definován seznam základních sídelních 

jednotek se zákazem nové výstavby sociálního bydlení, kdy ve městě Kojetíně není možné přidělení 

dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na novou výstavbu a nákup sociálních 

bytů, pouze na rekonstrukci existujících bytů. Důvodem je zabránění nebo rozšiřování narůstání 

počtu obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě. Tato skutečnost bude předložena radě města k dalšímu 

projednání.  

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 17:30 hodin.   

 
 

 

 

V Kojetíně dne 3. září 2018 

 

 

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


