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Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě 
Kojetíně na období let 2012 – 2016 za rok 2015 

Název komunitního 
plánu 

2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 
2012 - 2016 

Časová působnost  2012 až 2016 

Územní působnost Kojetín a jeho místní části Kovalovice a Popůvky 

Jméno koordinátora 
KPSS 

Alice Přehnalová 

Kontakt (tel., e-mail) 581 277 431, a.prehnalova@radnice.kojetin.cz 

Pracovní skupina 
č.1  

Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Cíl 1 
Zachování a zkvalitnění služeb poskytovaných Centrem sociálních 
služeb Kojetín 

Opatření 1.1 

Název opatření 
Zachování a zkvalitnění stávajících sociálních služeb a návazných 
služeb poskytovaných Centrem sociálních služeb Kojetín 
Stav opatření: rozpracováno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření:  
registrace nové sociální služby odborného poradenství „Poradna pro 
seniory“, finanční prostředky na zajištění zaregistrovaných sociálních 
služeb získány z různých zdrojů, zjišťování kvality služeb a požadavků 
klientů pomocí dotazníkového šetření, zapojení do benchmarkingu 
poskytovatelů sociálních služeb, pokračování výuky VU3V, 
zkvalitňování zázemí pro zaměstnance organizace, pořízení nového 
vozidla s úpravou pro osoby na vozíku, členství ředitelky ve skupině 
„Senioři“ v  rámci Střednědobého plánování rozvoje soc. služeb v 
Olomouckém kraji, dodržování standardů kvality, průběžné vzdělávání 
pracovníků v sociálních službách v rámci zvyšování odbornosti. 
 
Počet uživatelů pečovatelské služby (dále jen PS) v roce 2015 -  131.  
Počet rozšíření stávajících smluv o další úkony PS - 22.  
Počet uživatelů,kterým byla poskytována PS o víkendech a svátcích- 9.  
Počet uživatelů, jimž byla poskytována PS ve večerních hodinách – 8 
(Po-Pá).   
Počet zásahů tísňového volání – 23. 
 
V rámci odborného poradenství v Poradně pro seniory bylo v roce 
2015 evidováno 95 kontaktů,  77 intervencí.  
 

V konzultačním středisku v naší organizaci pro realizaci výuky VU3V 

bylo v obou semestrech celkem 48 studentů.  

CSS – za celou organizaci 
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Zdroj fin.prostř. Předpokládané 
zdroje 

Skutečné zdroje 

Město Kojetín 3 000 000,-- 3 000 000,-- 

MPSV ČR 2 152 000,-- 2 152 000,-- 

SF EU  0,-- 

Úřad práce  45 040,-- 

Tržby za SS 726 000,-- 818 616,-- 

Sponzoři  6 000,-- 

Vlast. činnost (KUJ) 15 000,-- 25 440,-- 

Jiné příjmy 60 500,-- 40 147,-- 

Náklady 5 953 500,-- 5 785 859,-- 

Výnosy 5 953 500,-- 6 087 243,-- 

Hosp.výsledek 0,-- 301 384,-- 
 

Cíl 2 
Zachování poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory 

Opatření 2.1 Název opatření  
Zachování poskytovaných služeb v Centru denních služeb pro seniory 
Charity Kojetín 
Stav opatření: rozpracováno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření:  
získání finančních prostředků, plnění standardů kvality sociálních 
služeb, personální zajištění, průběžné vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách. Služba byla poskytována 22 smluvním 
uživatelům, některé aktivity byly nabízeny také seniorské veřejnosti 
(využilo celkem 84 občanů). Průměrný věk uživatelů činil 74,9 roků. 10 
uživatelů vyžadovalo zvýšenou péči v důsledku omezené hybnosti 
dolních končetin nebo trvalého upoutání na invalidní vozík. Speciální 
péče byla poskytována 4 uživatelům s Alzheimerovou chorobou a s 
psychiatrickým onemocněním. Fakultativní službu zapůjčování 
kompenzačních pomůcek využilo 85 osob, většina pomůcek je 
zapůjčena celoročně nebo dlouhodobě.  
Dále pokračovalo zlepšování zázemí pro uživatele i pracovníky. Byla 
provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro uživatele i pracovníky 
a dokončena přestavba kuchyně.  

Zdroje fin.prostř. Předpoklad Skutečnost 

Uživatelé  99 349,-- 

Půjčovna ZP  104 500,-- 

Prodej výrobků  5 950,-- 

MPSV ČR  989 200,-- 

Dárci  106 992,-- 

Město Kojetín  50 000,-- 

Obce  34 480,-- 

Náklady 1 765 000,-- 1 390 471,-- 

Výnosy 1 765 000,-- 1 390 471,-- 

Hosp. výsledek 0,-- 0,-- 
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Cíl 3 
Zachování stávající návazné služby pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory 

Opatření 3.1 Název opatření  
Zachování poskytování Charitní ošetřovatelské služby Charity Kojetín 
Stav opatření: rozpracováno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: zajištění 
kvalifikovaných zdravotních sester, uzavření smluv se zdravotními 
pojišťovnami. Služba byla poskytnuta 119 klientům. 

Zdroje fin.prostř. Předpoklad Skutečnost 

Zdrav. pojišťovny  1 046 894,- 

Prodej zdr.materiál  2 757,-- 

Dotace obce  74,- 

Náklady 1 012 000,-- 1 049 725,- 

Výnosy 1 012 000,-- 1 049 725,- 

Hosp. výsledek 0,-- 0,-- 
 

Cíl 4 
Aktivizace seniorů a osob s chronickým onemocněním nebo 
tělesným postižením 

Opatření 4.1 Název opatření 
Zachování rozsahu nabídky volnočasových aktivit pro seniory a 
pro osoby s chronickým onemocněním nebo tělesným  
postižením 
Stav opatření: rozpracováno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření:    
Centrum sociálních služeb Kojetín (dále CSS) pořádalo v průběhu roku 
volnočasové aktivity s různou tématikou – trénink paměti, 
procvičování jemné motoriky, vzdělávací besedy, přednášky, 
společná setkání s vrstevníky/čtenáři za asistence pracovnic místní 
knihovny, pořádání společenských akcí v sále místní Sokolovny, výlety 
za poznáváním Kojetína a blízkého okolí - reminiscenční terapie 
uvedených cílových skupin v rámci ETM, pokračování ve výuce VU3V 
(personálně zajištěno pracovníkem organizace). 
 Uskutečněných akcí bylo 32. Počet návštěvníků 936. 
 Počet studentů konzultačního střediska v organizaci, pro realizaci         

výuky VU3V, byl v obou semestrech 48. 

Zdroj fin.prostř. Předpoklad Skutečnost 

Město Kojetín 400.000,--      349 649,-- 

Jiné příjmy  18,-- 

Náklady 400.000,-- 349 667,-- 

Výnosy 400.000,-- 349 667,-- 

Hosp. výsledek 0,-- 0,-- 
 

Cíl 5 
Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu 
pečujících osob a samotných uživatelů služeb – seniorů a osob se 
zdravotním postižením 
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Opatření 5.1 Název opatření  
Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu  
pečujících osob a samotného uživatele služeb prostřednictvím  
pobytové formy odlehčovací služby, určených seniorům a osobám se  
zdravotním postižením 
Stav opatření: nenaplněno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření:  
zajišťování finančních prostředků z různých zdrojů na rekonstrukci  
prostor. 
Doposud se podařilo získat finance na níže uvedené opravy 
(dokončení některých z těchto prací bude v roce 2016). Zbývá 
rekonstrukce prádelny, rozdělení místností na menší jednotlivé 
pokoje a jejich vybavení.  Předpokládané náklady cca 500 000,- Kč.  

1. Oprava střechy nad sociálním zařízením pro 
pracovníky 

50 000,- 

2. Oprava sociálního zařízení pro pracovníky, 
zřízení sprchy a šatny 

70 000,- 

3. Výměna oken v celém zařízení 150 000,- 

4. Výměna dveří, podlahových krytin, zajištění 
bezbariérovosti 

95 000,- 

5. Rekonstrukce části el. vedení, výměna 
převážné části svítidel, doplnění chybějícího 
nouzového osvětlení 

35 000,- 

6. Výměna zásobníků teplé vody 15 000,- 

7. Zřízení skladu čistého prádla 25 000,- 

8. Přestavba sociálního zařízení pro uživatele 80 000,- 

Celkem 520 000,- 

 

Cíl 5 

Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu 
pečujících osob a samotných uživatelů služeb – seniorů a osob se 
zdravotním postižením.  
 

Opatření 5.2 Název opatření  
Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu 
pečujících osob a samotného uživatele služeb prostřednictvím terénní 
formy odlehčovací služby, určené seniorům a osobám se zdravotním 
postižením 
Stav opatření: nenaplněno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření:  
Zařazení terénní odlehčovací služby Charity Kojetín mezi opatření 2. 
komunitního plánu (schváleno ZM v 3/15), žádost o registraci 
terénních odlehčovacích služeb byla podána v 12/14, v březnu 2015 
bylo zažádáno o zařazení terénních odlehčovacích služeb do mapy sítě 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2016. Registrace ani 
zařazení služby do mapy sítě pro rok 2016 nebylo KÚOK schváleno. 
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Pracovní skupina 
č.2 

Občané ohrožení sociálním vyloučením a etnické menšiny 

Cíl 1 
Podpora občanů, kteří se ocitli v náhlé životní krizi nebo jsou 
sociálně znevýhodnění 

Opatření 1.1 Název opatření 
Zachování stávajícího ubytování v Azylovém domu pro matky s dětmi 
Charity Kojetín 
Stav opatření: rozpracováno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření:  
získání finančních prostředků na zachování a zkvalitnění sociální 
služby, zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků. V roce 2015 
využilo sociální službu azylový dům 24 matek a 45 dětí, z kapacitních 
důvodů bylo odmítnuto 26 zájemců.  
V rámci individuální sociální práce se uskutečnilo 479 intervencí a 552 
kontaktů. Skupinových aktivit, jako např. prezentace a besedy na 
téma dluhy, první pomoc u dětí, dále pak volnočasové - tvořivé  i 
sportovní aktivity nebo vaření a pečení, s velkou účastí matek i dětí, 
bylo uskutečněno 157.  
Zařízení umožňuje studentům sociálních a humanitních oborů 
vykonávat zde odbornou praxi. 
 

Zdroj fin. prostř. Předpoklad Skutečnost  

IP  1 134 113,- 

Uživatelé  345 000,- 

Náhrady škody, 
prodej výrobků 

 6 800,- 

MPSV ČR  342 100,- 

Příspěvek OK  10 000,- 

Dotace obce  7 327,- 

Náklady 2 263 000,- 1 947 095,- 

Výnosy 2 263 000,- 1 901 362,- 

Hosp. výsledek 0,- -45 733,- 
 

Cíl 2 
Zachování nabízených služeb pro občany ohrožené sociálním 
vyloučením 

Opatření 2.1 Název opatření 
Zachování Sociálně aktivizačních služeb Charity Kojetín pro rodiny 
s dětmi ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a etnické menšiny 
Stav opatření: rozpracováno 
 
 

V roce 2016 bude podána žádost o zařazení terénních odlehčovacích 
služeb do sítě sociálních služeb v OK pro rok 2017. 
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Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: zajištění finančních 
prostředků na provoz zařízení, personální zajištění, zvyšování 
kvalifikace a odbornosti pracovníků. Během roku se pracovalo s 
celkem 167 uživateli, kteří tvořili dohromady 40 rodin, 31 uživatelů (a 
osob z cílové skupiny osob) vyhledalo právní pomoc. Při práci s 
dospělými uživateli bylo nejčastěji využíváno základní sociální 
poradenství, sociálně terapeutické činnosti a zprostředkování 
kontaktu s institucemi. V rámci klubu pro děti se kromě běžných 
činností jako jsou doučování, práce na PC, hraní her, poslechu hudby 
atd. uskutečnilo také 59 akcí dle měsíčních programů, na jejichž 
podobě se děti samy podílely. V rámci programů se uskutečnily výlety 
do Brněnského podzemí, zámku v Chropyni, ZOO Olomouc, zájezdy na 
Romskou pouť a Romskou píseň, bowling, táboráky, sportovní dny. 
Dále se pokračovalo v tanečním, hudebním, výtvarném a nově i 
kuchařském kroužku. 
 

Zdroj fin. prostř. Předpoklad Skutečnost 

Šatník  2 015,- 

Prodej výrobků  5 275,- 

Olomoucký kraj  500 000,-- 

Dotace obce  2 119,-  

Dárci  24 822,- 

Dotace MPSV  1 413 400,-- 

Náklady 2 047 000,- 1 947 631,- 

Výnosy 2 047 000,- 1 947 631,- 

Hosp. výsledek 0,- 0,- 
 

Opatření 2.2 Název opatření 
Zachování stávajícího ubytování v krizové ubytovací jednotce Centra 
sociálních služeb Kojetín, p. o. 
Stav opatření: rozpracováno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření:  
potřebné finanční prostředky na provozní náklady krizové ubytovací 
jednotky byly zajištěny z rozpočtu CSS Kojetín. Byla zachována 
stávající úroveň bydlení v této jednotce. Uzavírání smluv o poskytnutí 
krátkodobého ubytování a o jeho úhradě. Spolupráce se starosty 
„mikroregionu“ a úzká spolupráce s MěÚ Kojetín - odborem VVŠK 
v rámci řešení nepříznivé sociální situace potřebných občanů, 
spolupráce s Magistrátem města Přerova. 
Počet osob, které v průběhu roku využili krizovou ubytovací jednotku: 
dospělí - 3, děti - 4. 
Počet dnů využití krizové ubytovací jednotky – 212.  

Zdroj financí Předpokládané 
zdroje v Kč 

Skutečné zdroje v Kč 

Město Kojetín 80 000,-- 74 986,-- 

Příjmy vlast. činnost 15.000,-- 25 440,-- 
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(KUJ) 

Náklady 95.000,-- 100 431,-- 

Výnosy 95.000,-- 100 431,-- 

Hosp. výsledek 0,-- 0,-- 
 

Cíl 3 Poradenství a prevence v oblasti drogové problematiky 

Opatření 3.1 Název opatření 
Zachování činnosti poradenského centra pro problémy se závislostmi 
Stav opatření: rozpracováno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: činnost byla v roce 
2015 nadále zaměřena na primární prevenci dětí a mládeže a terénní 
program. V roce 2015 bylo uskutečněno 163 osobních kontaktů se 
122 různými osobami. Poradenství rodičům a příbuzným uživatelů 
bylo poskytnuto 25, informační servis byl poskytnut 335 klientům, 
testů na hepatitidu B, C a HIV bylo provedeno 29. V rámci výměnného 
programu bylo přijato 243 použitých injekčních stříkaček, vydáno jich 
bylo 252. Do lékáren probíhala distribuce tzv. bezpečných balíčků, ve 
školách byly realizovány besedy a přednášky. Provozní náklady 
místnosti poradenského centra činí 28.399,- Kč a jsou hrazeny 
z rozpočtu Města Kojetín.  

 
 
 

Pracovní skupina 
č.3  

Rodina s dětmi 

Cíl 1 Podpora prorodinných aktivit pro rodiny s dětmi 

Opatření 1.1 Název opatření 
Realizace činností formou podpory prorodinných aktivit, které přispějí 
ke zlepšení situace rodin s dětmi 
Stav opatření: rozpracováno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Dům dětí a mládeže 
Kojetín poskytuje mnoho aktivit pro rodiče a jejich děti. Jednou 
z pravidelných soutěží je celoroční soutěž „Šťastná 8“. Pro maminky a 
jejich nejmenší nabízíme ZK Školička, který se stává velkou oblibou u 
této věkové skupiny. 
Dále rodiny s dětmi navštěvují všechny naše příležitostné aktivity, 
mezi které patří jednodenní zájezdy na hory, Týden na horách, 
Čtyřdenní lyžování, karneval Křenovice, Vynášení zimy, Jarní ples pro 
děti, Aktivity pořádané v rámci Kojetínských hodů, Po stopách skřítků, 
rozsvěcení vánočního stromu v Kojetíně. 
Většinu aktivit platí rodiče formou jednotlivých úplat, na další finanční 
pokrytí využíváme dotací od zřizovatele určený na provoz, finanční 
dotace z kraje na platy a učební pomůcky a sponzorské dary. 
Personálně jsou tyto akce zajištěny interními i externími pedagogy 
volného času DDM Kojetín. 
Počet účastníků je podobný jako předešlé roky. 
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Opatření 1.2 Název opatření 
1. Vybudování víceúčelového hřiště pro rodiče s dětmi, mládež, 
seniory a širokou veřejnost 
2.  Vybudování hřiště pro rodiče se zdravotně postiženými dětmi 
Stav opatření: rozpracováno 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření:  v roce 2013 bylo 
vybudováno hřiště pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením, které 
bylo v průběhu roku 2014 dovybaveno herními prvky a zelení v částce 
138.609,- Kč. Vybudování víceúčelového hřiště nebylo realizováno, 
v roce 2016 je plánováno vybavení dosavadních hřišť novými herními 
prvky, včetně prvků pro seniory. 

Cíl 2 
Udržení a zkvalitnění volnočasových aktivit rodin s dítětem se 
zdravotním postižením 

Opatření 2.1 Název opatření 
Rozšíření volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením prostřednictvím DDM Kojetín 
Stav opatření: rozpracováno  
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření:  
Dům dětí a mládeže Kojetín poskytuje i aktivity pro rodiče a jejich děti 
se zdravotním postižením. Je pro ně zajištěn bezbariérový přístup do 
budovy a celé spodní patro je přizpůsobeno tak, aby tam tyto děti 
mohly trávit svůj volný čas. 
V pravidelné činnosti se setkávají tyto děti v ZK Klub kamarád a ZK 
Keramika. Také pravidelně navštěvují námi pořádané příležitostné 
akce, kde se integrují mezi ostatní děti. 
Děti s handicapem mají možnost zúčastnit se i letních táborů, kdy 
rodičům nabízíme možnost asistenta. Také je rodičům dětí 
s handicapem nabízena možnost lyžování na našich jednodenních 
zájezdech a to na speciálně upravených lyžích s proškoleným 
instruktorem. 
Většinu aktivit platí rodiče formou jednotlivých úplat, na další finanční 
pokrytí využíváme dotací od zřizovatele určený na provoz, finanční 
dotace z kraje na platy a učební pomůcky a sponzorské dary. 
Personálně jsou tyto akce zajištěny interními i externími pedagogy 
volného času DDM Kojetín. 
Počet účastníků je podobný jako předešlé roky. 

Pracovní skupina 
č.4 

Rámcová opatření 

Cíl 1 Postupné odstraňování technických a architektonických bariér 

Opatření 1.1 Název opatření 
Vybudování bezbariérových přístupů do veřejných budov a celková 
oprava komunikací 
Stav opatření: rozpracováno 
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Realizované aktivity v rámci tohoto opatření:  V průběhu roku 2015 
probíhala oprava jednotlivých komunikací. V Kojetíně a jeho místních 
částech činily celkové náklady na opravu místních komunikací cca  
2 mil. Kč. V roce 2015 byla uskutečněna celková rekonstrukce 
náměstí. Veškeré opravy komunikací jsou prováděny bezbariérově. 
Pro možnost přepravy osob byl rekonstruován výtah na VIC ve výši cca 
249.000,-- Kč a byl opatřen eurozámky.  

Cíl 2 
Zvýšení informovanosti široké veřejnosti o sociálních a návazných 
službách na území města Kojetína 

Opatření 2.1 Název opatření 
Zajištění aktuálního a dostupného přehledu poskytovatelů sociálních 
služeb ve městě Kojetíně 
Stav opatření: rozpracováno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: distribuce Katalogu 
poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 zájemcům, 
umístění katalogu na webových stránkách KPSS města, pravidelně 
byly aktualizovány informace o poskytovaných sociálních službách 
umístěných na webových stránkách KPSS Města Kojetína a na 
webových stránkách jednotlivých zařízení poskytujících sociální 
služby, v zařízeních poskytovatelů se konaly dny otevřených dveří a 
veřejná setkání ke zjištění potřeb uživatelů sociálních služeb.  

Opatření 2.2 Název opatření 
Zvýšení informovanosti široké veřejnosti o sociálních a návazných 
službách na území města Kojetína 
Stav opatření: rozpracováno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: distribuce Katalogu 
poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014, v Kojetínském 
zpravodaji (místní tisk) byly vydány články poskytovatelů sociálních 
služeb a článek informující o probíhajícím procesu KPSS, na webových 
stránkách jednotlivých zařízení a MěÚ Kojetín byly aktualizovány 
informace o poskytovaných sociálních službách.   
Návštěvnost internetových koutků CSS Kojetín byla v roce 2015 - 40 

osob z řad seniorů a zdravotně postižených občanů (věk od 27 let). 

Internetové koutky jsou využívány také seniory-studenty VU3V 

k plnění studijních povinností. 

 

Cíl 3 Zachování bezplatného poradenství 

Opatření 3.1 Název opatření 
Zachování bezplatného poradenství prostřednictvím: 
Charity Kojetín – právnické poradny pomoc rodinám s dětmi 
ohroženými sociálním vyloučením, a to především společenským 
skupinám vyskytujících se ve zvýšené míře: neúplné rodiny – matky 
samoživitelky, rodiny se třemi a více dětmi a rodiny z etnických a 
národnostních menšin  
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MěÚ Kojetín, odboru VVŠK – je poskytováno poradenství a sociální 
pomoc při odstraňování nepříznivé životní situace a při předcházení 
jejího vzniku. Služby jsou poskytovány seniorům, osobám se 
zdravotním postižením nebo duševní onemocněním, rodinám s dětmi, 
osobám v hmotné nouzi, nezaměstnaným, osobám pečujícím o osoby 
závislé na péči jiné osoby, osobám bez přístřeší a osobám 
s materiálními problémy. 
Komplexní poradenství je poskytováno rodinám s dětmi a to v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí, jejímž prostřednictvím stát chrání děti a 
jejich zájmy. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména 
ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana  
oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení 
směrem k obnovení narušených funkcí rodiny. Prostřednictvím 
sociálně-právní ochrany dětí se sociální pracovnice zaměřují zejména 
na děti, které zanedbávají školní docházku, páchají přestupky, požívají 
alkoholické nápoje nebo jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z 
rodičovské zodpovědnosti.   
Návazně Centrum sociálních služeb Kojetín – poradenství všem, kteří 
organizaci požádají o potřebné informace k řešení nepříznivé sociální 
situace, především zaregistrovaným cílovým skupinám (senioři, osoby 
s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením) 
Stav opatření: rozpracováno 
 
Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: personální zajištění, 
průběžné vzdělávání pracovníků, vzájemná spolupráce MěÚ Kojetín, 
odboru VVŠK s Centrem sociálních služeb Kojetín (zavedení 
pečovatelské služby, možnost ubytování v krizové ubytovací 
jednotce), s Charitou Kojetín (umístění potřebných osob v Azylovém 
domě apod.), Městskou policií, Policií ČR, místními lékaři, okolními 
domovy pro seniory, nemocnicemi, školami a dalšími institucemi.  
CSS Kojetín - navázání spolupráce s Magistrátem Města Přerova při 
uzavírání smluv s osobami, které nejsou schopny sami jednat.  
Nově zaregistrovaná soc. služba Odborného sociálního poradenství 
„Poradna pro seniory“ pro seniory a osoby v krizi (rodinní pečující a 
profesionální pečovatele o seniory). 
V rámci odborného sociálního poradenství v „Poradně pro seniory“ 
bylo v roce 2015 evidováno u této sociální služby 95 kontaktů, 77 
intervencí. U základního poradenství se evidence nevede.                                                                   
Charita Kojetín - v rámci bezplatného právního poradenství vyhledalo 
právní pomoc 31 uživatelů cílové skupiny rodiny s dětmi v nepříznivé 
sociální situaci. 
MěÚ Kojetín, odbor VVŠK – v průběhu roku bylo poskytnuto sociální 
poradenství různým cílovým skupinám v celkovém počtu 1687 
intervencí s 206 klienty. 
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Shrnutí 
 

č. 
PS 

Název pracovní skupiny 
Opatření 
celkem 

Naplňování opatření 

Naplněno Rozpracováno Nenaplněno 

1. Senioři a osoby se 
zdravotním postižením 

6 0 4 2 

2. Občané ohroženi sociálním 
vyloučením a etnické 
menšiny 

4 0 4 0 

3. Rodiny s dětmi 3 0 3 0 

4. Rámcová opatření 4 0 4 0 

Procentuelní míra plnění 17 0 88,24 11,76 
 

Popis situace týkající se komunitního plánování v lokalitě, v jaké fázi se proces plánování 
nyní nachází: 
 
Proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně probíhá od roku 2007, kdy 
veškeré vzniklé náklady jsou hrazeny z rozpočtu města. Řídící skupina KPSS vystupuje 
v procesu KPSS ve městě Kojetíně jako Komise pro komunitní plánování. Komise je zřizována 
Radou města vždy na čtyřleté funkční období, členy komise jsou zástupci zadavatele, 
poskytovatelů a uživatelů.    
V rámci probíhajícího procesu KPSS byl zpracován Komunitní plán sociálních služeb města 
Kojetína na období let 2009 – 2011 a 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na 
období let 2012 – 2016 (schválen ZM 1/2013). V březnu 2015 bylo schváleno ZM zařazení 
nového opatření do tohoto plánu - vznik terénní odlehčovací služby Charity Kojetín. Tento 
komunitní plán obsahuje nyní 17 opatření, která jsou členěna do 4 skupin a to: senioři a 
osoby se zdravotním postižením; občané ohrožení sociálním vyloučením a etnické menšiny; 
rodina s dětmi a opatření rámcová. Na zachování a rozšíření sociálních služeb je zaměřeno 8 
z těchto opatření, 2 opatření se týkají vzniku nové sociální služby - odlehčovací pobytové 
služby a odlehčovací terénní služby určených seniorům a osobám se zdravotním postižením. 
Zbývajících 7 opatření se týká zachování i vzniku návazných služeb, nejedná se sice o sociální 
služby, ale úzce na ně tato opatření navazují. Mimo opatření vedoucí ke vzniku 
odlehčovacích pobytových a terénních služeb jsou všechna opatření 2. Komunitního plánu 
plněna dle harmonogramu.  
Vzhledem k tomu, že 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína má platnost do 
konce roku 2016, v průběhu tohoto roku bude probíhat analyticko popisná fáze, ve které 
budou realizovány rozhovory a dotazníková šetření ke zjištění potřeb uživatelů sociálních 
služeb. Na základě zjištěných informací budou ve fázi plánování zpracována jednotlivá 
opatření, která budou připomínkována veřejností a politickou reprezentací. Nový komunitní 
plán bude zpracován na období let 2017-2019. 
 


