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Zápis z jednání Řídící skupiny 

 

 

Datum a místo konání:  1.11.2017, 15:00 hodin, Víceúčelová klubovna CSS Kojetín  

 

Přítomni:  Helena Gračková (Charita Kojetín), Jana Krejsová (uživatelka SS), Mgr. Eva 

Pěchová (členka RM), Bc. Alice Přehnalová (koordinátorka KPSS), Mgr. Bc. 

Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Jana Palmašová (členka RM) 

Nepřítomni: Lenka Vargová (uživatelka SS) 

Hosté: zástupci z.s. KAPPA-HELLP Přerov – Petra Kadlecová DiS., Lucie Doležalová, 

Anna Fejklová, vedoucí CDS Charity Kojetín Světlana Němčáková 

 

 

Program:  

 
1) Informace k zahájení poskytování odlehčovacích terénních služeb Charitou Kojetín 

2) Informace zástupců organizace KAPPA-HELP Přerov z.s. 

3) Zpracování monitorovací zprávy o realizaci opatření komunitního plánu za rok 2017 

4) Monitoring cílové skupiny děti a mladiství 

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 zahájení poskytování odlehčovacích terénních služeb Charitou Kojetín 

Vedoucí Centra denních služeb Charity Kojetín p. Světlana Němčáková předala přítomným 

informace týkající se naplňování opatření ke vzniku terénních odlehčovacích služeb (dále jen 

TOS). Činnost TOS bude zahájena k 1.1.2018. Oficiální zahájení za přítomnosti spolupracujících 

subjektů a starostů obcí se bude konat dne 11.1.2018. K informování veřejnosti o zahájení TOS 

jsou připravovány letáky, v některých obcích bude pro veřejnost na adventních setkáních probíhat 

prezentace TOS. Informace o připravované službě budou v následujících měsících zveřejněny 

v různých periodikách obcí a mikroregionů. 

Rozhodnutí o registraci odlehčovacích terénních služeb bylo po obdržení z KÚOK zasláno 

Charitou Kojetín do obcí, které projevily o poskytování TOS zájem. Se starosty obcí byly 

uzavřeny smlouvy o dotaci a ze zaslaných finančních příspěvků těchto obcí bude do 31.12.2017 

realizován nákup dvou starších automobilů. Tato auta budou sloužit pro převoz pracovnic TOS za 

klienty do okolních obcí. Do budoucna je zvažována úprava jednoho z automobilů pro snadnější 

převoz klientů se zdravotním postižením nebo na invalidním vozíku. Náklady na tuto úpravu 

vozidla budou činit cca 200 tis. Kč, jednání probíhalo s firmou MAVE Vsetín a JP Píbal, Štěkeň. 

Parkování automobilů bude řešeno výstavbou nových garáží. Pokrytí nákladů úpravy automobilu 

pro převoz klientů a výstavba garáží bude řešena v rámci výzvy Operačního programu 

zaměstnanost, která bude Místní akční skupinou Střední Haná o.p.s. vyhlášena v listopadu 2017. 
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Co se týká personálního zabezpečení terénních odlehčovacích služeb, v současné době jsou na 

pozici vedoucího a sociálního pracovníka v jednom úvazku dvě kandidátky. Možnost ucházet se o 

toto místo je stanoveno do 24.11.2017. Pracovnice v přímé péči budou působit celkem tři a budou 

vybrány na konci listopadu z těch, které se přihlásily do výběrového řízení. Se dvěma 

pracovnicemi bude uzavřena DPČ, jedna pracovnice bude zaměstnaná na plný úvazek. 

Prostory pro pracovníky TOS jsou vyřešeny přesunem kanceláří na Domě sv. Josefa v sídle centra 

denních služeb pro seniory. Kancelář pracovnic TOS je již vybavena vhodným nábytkem, je nutné 

pořídit pouze dva počítače, notebook a některé drobnější nákupy. Ohledně fungování TOS 

navštívili pracovníci Charity Kojetín Středisko odlehčovacích služeb Charity Zábřeh, podívat se 

pojedou také na Charitu do Kroměříže, která poskytuje služby osobní asistence.  

  

 

2) Informace zástupců organizace KAPPA-HELP Přerov z.s. 

Pracovnice zastupující organizaci KAPPA-HELP z.s. Přerov přítomné členy informovaly o činnosti 

probíhající v Kojetíně v rámci Poradenského centra pro problémy se závislostmi, rovněž tak s 

primární prevencí realizovanou ve městě Kojetíně. V současné době je navázána spolupráce s 69 

klienty. Počet výměny injekčních stříkaček se za poslední rok snížil.  Výměnou stříkaček je 

směřováno k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik, které vyvstávají se zneužíváním 

návykových látek. Tímto přístupem je předcházeno rizikům šíření hepatitid a dalších infekčních 

onemocnění včetně viru HIV. Jedním ze způsobů nakažení se tímto virem je používání nesterilního 

materiálu, jeho sdílení s ostatními uživateli drog či rizikové sexuální chování.  

Drogoví klienti se obávají jakékoliv spolupráce s institucí. Vybudování důvěry mezi pracovníky a 

klienty je dlouhodobý a často opakující se proces. Problém se vyskytuje také na straně lékařů, kteří 

předepisují klientům návykové léky. Individuální poradenství je poskytováno uživatelům 

nealkoholových návykových látek a osobám jim blízkým v prostorách Polikliniky, Poradenském 

centru pro problémy se závislostmi, každou středu od 16 hod. do 17 hod. Klienti z Kojetína dojíždí 

za pracovníky také do Přerova, nebo i naopak. Primární prevence je realizována na základě 

objednávky školy, která si sama určuje téma, přednášky probíhají zážitkovou formou a jsou hrazeny 

školou. Tato prevence je využívána na Gymnáziu Kojetín, kde byly v říjnu 2017 realizovány 4 

lekce. Pro studenty od 15ti let jsou v rámci Terénního programu KAPPA-HELP připravovány 

zdarma 45ti minutové workshopy k nahlédnutí do života závislých prostřednictvím kazuistik. Na 

akci Běh proti drogám projevilo zájem o službu pouze 21 dětí, tato jednodenní akce nepůsobí z 

pohledu terénních pracovnic KAPPA-HELP a také přítomných členů ŘS jako prevence proti 

drogám. Jedná se spíše o jednodenní společenskou akci, kde se děti zapojí do sportovních aktivit a 

jsou seznámeny mimo jiné se službami organizace KAPPA-HELP. Mgr. Evou Pěchovou, 

předsedkyní ŘS, bylo zastupujícím pracovnicím organizace KAPPA-HELP doporučeno pro 

rozšíření povědomosti o jejich činnosti v Kojetíně prezentovat se zastupitelům města Kojetína na 

některém z jeho jednání.   

 

3) Zpracování monitorovací zprávy o realizaci opatření komunitního plánu za rok 2017 

 

Koordinátorkou Alicí Přehnalovou byli přítomní členové informování o aktuálnosti zpracování 

monitorovací zprávy o plnění jednotlivých opatření komunitního plánu za rok 2017. Vzhledem 

k tomu, že zpráva o naplňování komunitního plánu schválená politickou reprezentací bude 



Město Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín tel.:  581 277 431   

Koordinátor KPSS – budova MěÚ Kojetín, přízemí, dveře č. 4  www.kojetin.cz/kpss 

podkladem ke zpracování komplexní zprávy o naplňování cílů a opatření komunitních plánů 

v lokalitách Olomouckého kraje a je nutné její zaslání na KÚOK do konce ledna 2018, vyzvala 

koordinátorka přítomné ředitelky zařízení sociálních služeb ke zpracování podkladů týkajících se 

jimi plněných opatření do 19.12.2017, tak aby zpráva mohla být předložena na lednové jednání rady 

a zastupitelstva města. Rovněž tak budou koordinátorkou vyzvány ke spolupráci zástupci organizací 

KAPPA-HELP, Člověk v tísni a DDM Kojetín, jejichž opatření jsou součástí 3. komunitního plánu.  

 

4) Monitoring cílové skupiny děti a mladiství 

 

Koordinátorkou Alicí Přehnalovou byli zúčastnění členové vyzváni k předložení návrhů k řešení 

trávení volného času dětí a mladistvých ze sociálně slabých rodin, monitorování věkové skupiny 

těchto dětí a jejich přibližného počtu. Ředitelkou Charity Kojetín, Helenou Gračkovou, bylo 

sděleno, že v Rodinném klubu Mária je evidováno v současné době asi 60 dětí ze 45 sociálně 

slabých rodin. Dětem je v klubu nabízena různorodá zájmová činnost, sportovní i kulturní, kterou 

však děti využívají příležitostně nebo jednorázově. Po vzájemné diskusi přítomnými členy bylo 

odsouhlaseno průběžně zjišťovat možnosti rozšíření nabídky trávení volného času těchto dětí, aby 

docházelo ke snížení páchání výtržnictví, přestupků a trestné činnosti.  

 

5) Různé 

 

Koordinátorka seznámila přítomné členy ŘS s obsahem plánu činnosti na rok 2018 a vyzvala k jeho 

připomínkování. Po vzájemné diskusi byl plán v některých bodech pozměněn, po provedených 

úpravách byl všemi zúčastněnými členy plán schválen. V měsíci listopadu 2017 bude předložen na 

jednání rady města.  

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 17.30 hodin.   

 

 

V Kojetíně dne 1. listopadu 2017 

 

 

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


