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Zápis z jednání Řídící skupiny 
 
 
Datum a místo konání:  7.10 2015, 15:30 hodin, Víceúčelová klubovna CSS Kojetín  
 
Přítomni:   Helena Gračková (Charita Kojetín), Mgr. Eva Pěchová (členka RM), Bc. Alice 

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

Nepřítomni:  Jana Krejsová (uživatelka SS)  
Hosté: Zlámalová Lucie, DiS. (MěÚ Kojetín),  Mgr. Nosálová Marcela (Člověk v tísni), 

Ivan Kandráč (Člověk v tísni),  Mgr. Martina Zdařilová (Charita Kojetín), 
Skřipcová Petra (Osadní výbor Kovalovice), Krejsa Jan (Osadní výbor Popůvky) 

 
Program:  

 
1) Informace zástupců o.p.s. Člověk v tísni, pracoviště Přerov 
2) Setkání s předsedy osadních výborů Kovalovice a Popůvky 
3) Informace o realizovaných veřejných setkáních s uživateli sociálních služeb 
4) Vyhodnocení plnění jednotlivých opatření komunitního plánu  
5) Hodnocení naplňování komunikačního plánu 
6) Různé  

 
Předsedkyně Řídící skupiny KPSS (dále jen ŘS) Mgr. Eva Pěchová přivítala přítomné a přednesla 
program jednání.  
 
 
1. Informace zástupců o.p.s. Člověk v tísni, pracoviště Přerov 
 
Za organizaci Člověk v tísni se setkání zúčastnila koordinátorka služeb pobočky Člověk v tísni 
Přerov, Mgr. Nosálová a terénní pracovník p. Ivan Kandráč. Mgr. Nosálová seznámila všechny 
přítomné se shrnující zprávou o činnosti organizace na území ORP Přerov.  V Kojetíně a jeho 
okolních obcích je poskytována služba terénní programy a sociálně aktivizační služby pro děti. Do 
Kojetína dojíždí dvě sociální pracovnice pravidelně dvakrát týdně, v případě potřeby i častěji. Úzká 
spolupráce byla navázána se sociálními pracovnicemi MěÚ Kojetín a také MM Přerova, OSPOD. 
K poskytovaným sociálním službám organizací Člověk v tísni na území Kojetína se vyjádřila 
ředitelka Charity Kojetín p. Gračková. Uvedla, že sociální služby o.p.s. Člověk v tísni, jsou 
poskytovány také pracovníky zařízení Charity Kojetín, Rodinného klubu Maria a vzhledem k tomu, 
že klienti jejich klubu jsou také klienty sociálních terénních pracovnic organizace Člověk v tísni, 
navrhuje za vhodné pravidelné setkávání všech zainteresovaných pracovníků. Setkávání by mohlo 
vést k lepší efektivitě práce s klienty a ke zlepšení jejich sociální situace. S koordinátorkou Mgr. 
Nosálovou bylo dohodnuto setkání zainteresovaných pracovníků jedenkrát v měsíci.  
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Ve společné diskusi byla řešena nízká nabídka volnočasových aktivit pro děti ze sociálně slabých 
rodin. DDM Kojetín nabízí pro děti širokou nabídku zájmových kroužků, které však nejsou ze 
strany této cílové skupiny z finančních důvodů využívány. Ve městě Kojetíně mohou děti ze 
sociálně slabých rodin také navštěvovat Rodinný klub Maria, Charity Kojetín. Terénní pracovník 
organizace Člověk v tísni p. Kandráč uvedl, že tyto děti je potřeba umět namotivovat, ze své 
činnosti doporučuje vedení kroužků osobností, která děti dokáže zaujmout.  
        
2. Setkání s předsedy osadních výborů Kovalovice a Popůvky 
 

Setkání s představiteli Osadních výborů Kovalovice a Popůvky se uskutečnilo na základě plánu 
činnosti ŘS na rok 2015.  Účelem setkání byla výměna informací týkajících se poskytovaných 
sociálních služeb na území Kojetína a jeho místních částí a jejich možné využití. Ze strany zástupců 
obou osadních výborů bylo upozorněno, jak na špatný stav chodníků v jejich obcích, rovněž na 
jejich bariérovost. Předsedkyně OV Kovalovice p. Skřipcová dále zmínila vhodnost vybudování 
přístřešku na autobusové zastávce před budovou ČSD. Informováním odboru VŽPD MěÚ Kojetín o 
bariérovosti chodníků v obcích Kovalovice a Popůvky a o vhodnosti vybudování přístřešku byla 
pověřena koordinátorka A. Přehnalová. 
 
 
3. Informace o realizovaných veřejných setkáních s uživateli sociálních služeb 
 
Koordinátorka KPSS informovala zúčastněné členy o realizaci setkání s uživateli sociálních služeb 
na jednotlivých domech s pečovatelskou službou a v Centru denních služeb v Domě Sv. Josefa 
Charity Kojetíně. Prostřednictvím těchto setkání byly zúčastněným předány informace týkající se 
současné situace sociálních služeb v Kojetíně a rovněž zjištěny jejich potřeby v této oblasti.   
 
 
4. Vyhodnocení plnění jednotlivých opatření komunitního plánu  
 
Doposud nebylo plněno opatření týkající se poskytování odlehčovacích služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením Charitou Kojetín, a to jak vybudováním pobytových odlehčovacích 
služeb, tak prostřednictvím terénní formy odlehčovací služby zaměřené na podporu pečujících osob 
a samotného uživatele. Dalším nesplněným opatřením je vybudování víceúčelového hřiště. 
Důvodem neplnění výše uvedených opatření je nedostatek finančních prostředků k jejich realizaci.  
 
 
5. Hodnocení naplňování komunikačního plánu 
 
Všemi přítomnými členy jednání bylo vyhodnoceno průběžné naplňování komunikačního plánu.  
 
 
6. Různé  
 
Ředitelka CSS Kojetín, Mgr. Bc. Laboňová informovala o velmi špatném technickém stavu výtahu 
na Poliklinice Kojetín. Ke sdělenému uvedla, že je již řešeno kompetentními osobami.  
Členka komise p. Vargová informovala o dojíždění dětí z Kojetína do Speciální školy v Kroměříži, 
které musí zabezpečovat rodiče dětí a dotazovala se na možnost příspěvku na dopravu. 
Koordinátorkou byly p. Vargové sděleny potřebné informace.  
Ze strany členů komise bylo upozorněno na nedostupnost bankomatu České spořitelny Kojetín a to 
nejen pro zdravotně postižené osoby. Bankomat je umístěn příliš vysoko a jeho displej je špatně 
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čitelný. Také byla konzultována bariérovost vlakového nádraží. Jednáním se zástupci ČS Kojetín a 
ČSD Kojetín byla pověřena koordinátorka KPSS A. Přehnalová.  
 
Jednání komise bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 
 
 
 
V Kojetíně dne 7. října 2015  
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 
 
 
 
 
 
 
 
 


