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Pracovní skupina č. 1: 

Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Cíl 1 
Zachování a zkvalitnění služeb poskytovaných Centrem 

sociálních služeb Kojetín, p.o. 

Opatření 1.1 

 

Zachování, rozvoj a zkvalitnění terénní a ambulantní pečovatelské 

služby (§40) dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

v platném znění 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

Registrovaná sociální službaPečovatelská služba je poskytována 

i nadále. Finanční prostředky na zajištění zaregistrované sociální 

služby byly získány z různých zdrojů, zjišťování kvality služby 

a požadavků klientů bylo pomocí dotazníkového šetření, zapojení do 

benchmarkingu poskytovatelů sociálních služeb, dále zkvalitňování 

zázemí pro zaměstnance organizace, členství ředitelky ve skupině 

„Senioři“ v  rámci Střednědobého plánování rozvoje soc. služeb 

v Olomouckém kraji, dodržování standardů kvality a průběžné 

vzdělávání pracovníků v sociálních službách v rámci zvyšování 

odbornosti. Pečovatelskou službu organizace poskytuje osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo tělesného postižení. Jde o osoby, které nejsou 

schopny sami nebo s pomocí rodiny zvládat domácnost a běžné 

denní sebeobslužné úkony.  

Cílovou skupinu tvoří senioři, osoby s chronickým onemocněním a 

osoby s tělesným postižením. Věkovou strukturu tvoří dospělí 27 – 



64 let, mladší senioři 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let.I nadále je 

poskytována pečovatelská služba (dále jen PS) v pracovní dny v době 

od 7,00 – 15,30 a od 17,00 – 19,00 hodin, dále také v sobotu, neděli 

a státní svátky v době od 7,00 – 13,00 a v době od 17:00 – 19:00 

hod. V průběhu roku 2018 byla poskytována PS o víkendech 

a státních svátcích 10ti uživatelům 3x denně Počet uživatelů, jimž 

byla poskytována PS v pracovní dny ve večerníchhodinách, bylo 10 

(Po – Pá), těmto uživatelům je poskytována péče několikrát denně. 

Počet uživatelů pečovatelské služby v roce 2018 – 138 uživatelů. 

Někteří uživatelé pečovatelské služby jsou imobilní a vyžadují 

náročnější péči a práci pečovatelek ve dvojici. Počet rozšíření 

stávajících smluv o další úkony PS – 19.V rámci kvality poskytované 

péče je i nadále zachováno na DPS tísňové volání, které v roce2018 

využilo 8 osob.V rámci pečovatelské služby bylo poskytováno 

základní poradenství, které se neeviduje. 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

Opatření 1.2 

 

Zachování, rozvoj a zkvalitnění terénní a ambulantní soc. služby 

odborné poradenství „Poradna pro seniory“ (§37) dle zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

Registrovaná sociální služba Odborné sociální poradenství „Poradna 

pro seniory“, je poskytována i nadále. Finanční prostředky na 

zajištění zaregistrované sociální služby byly získány z rozpočtu CSS 

Kojetín z příspěvku od zřizovatele, zjišťování kvality služby 

a požadavků klientů bylo pomocí dotazníkového šetření, zapojení do 

benchmarkingu poskytovatelů sociálních služeb, zkvalitňování 

zázemí pro zaměstnance organizace, členství ředitelky ve skupině 

„Senioři“ v rámci Střednědobého plánování rozvoje soc. služeb 

v Olomouckém kraji, dodržování standardů kvality, průběžné 

vzdělávání v rámci zvyšování odbornosti.  

Poradna pro seniory bezplatně podporuje uživatele prostřednictvím 

kvalifikovaného pracovníka v tom, aby znali svá práva a povinnosti, 

uměli účinně vyjádřit své potřeby a požadavky, byli schopni řešit 

svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Pomoc je 

poskytována např. při sepisování dopisů či výpovědí ze smluv, při 

vysvětlování úředních a jiných dopisů, při sepisování žádostí o státní 

sociální dávky, při zprostředkování další odborné pomoci 

a spolupráce s pomáhajícími organizacemi, při kontaktu 

s přirozeným sociálním prostředím v rámci upevnění či obnovení 

kontaktů.V roce 2018 byla sociální služba Odborné sociální 

poradenství „Poradna pro seniory“ podrobena inspekci kvality 

sociálních služeb, kdy nebylo shledáno žádné pochybení. 

Služba je poskytována všem seniorům od 65 let a dále osobám 

v krizi, do kterých spadají rodinní pečující a profesionální pečovatelé 



pečující o seniory, kteří potřebují radu, informaci, podporu, 

konzultaci či kontakt.V průběhu roku 2018 bylo poskytnuto odborné 

sociální poradenství celkem 135 klientům, kterým bylo poskytnuto 

238 intervencí. V rámci poradenství bylo poskytováno i základní 

poradenství, u kterého se evidence nevede. 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

Cíl 2 
Zachování a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory 

Opatření 2.1 

 

Zajistit udržitelnost, rozvoj a kvalitu stávající ambulantní služby 

„Dům sv. Josefa – centrum denních služeb“ na Charitě Kojetín dle § 

45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

V roce 2018 byly služby poskytovány 29 uživatelům. Jednalo se o 7 

mužů a 22 žen. Pro snižování sociálního vyloučení byly některé 

aktivity nabízené i nesmluvním občanům stejné cílové skupiny. Bylo 

využito asi 60 osobami. Průměrný věk uživatelů byl 74,1 roků (muži 

71,7 a ženy 74,8). Největší skupina uživatelů byla ve věku 76 – 85 let. 

Podle stupně příspěvku na péči byla nejvíce zastoupena skupina 

uživatelů se 3. stupněm (10 uživatelů). Převážnou většinu uživatelů 

tvořili senioři. Službu využívali 3 lidé se zdravotním postižením. 

Speciální péče byla poskytována 8 uživatelům s Alzheimerovou nebo 

Parkinsonovou chorobou. 16 uživatelů mělo zhoršenou hybnost 

končetin, z toho 5 uživatelů bylo odkázaných na invalidní vozík. Pro 

zvyšování kvality poskytovaných služeb se rozšiřovala spolupráce 

s úsekem sociálních věcí odboru VVŠKMěÚ  Kojetín, se zastupiteli 

obcí i s příslušnými lékaři. Rozvíjela se také spolupráce s mateřskou 

školou, pro psychiku a dobrou pohodu uživatelů měly velký význam 

jejich společné aktivity s dětmi.  

V roce 2018 bylo opět zajištěno vícezdrojové financování provozních 

i mzdových nákladů. Pracovníci průběžně zvyšovali své znalosti 

a dovednosti odborným vzděláváním i samostudiem. 

Centrum denních služeb poskytuje také službu půjčovnu 

kompenzačních pomůcek.Tuto službu v roce 2018 využilo 123 

klientů. V průběhu roku 2018 se počet kompenzačních pomůcek 

zvýšil na 115. 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

Cíl 3 Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu 

pečujících osob a samotných uživatelů služeb – seniorů a osob se 



zdravotním postižením 

Opatření 3.1 

 

Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu 

pečujících osob a samotných uživatelů služeb – seniorů a osob se 

zdravotním postižením prostřednictvím terénní odlehčovací služby 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

V průběhu roku 2018 se úspěšně podařilo zahájit poskytování 

Odlehčovací terénní služby, která bylaod 1. 1. 2018 zařazena do sítě 

sociálních služeb Olomouckého kraje. V roce 2018 bylo přijato 22 

žádostí o sociální službu, ze kterých byla poskytována služba 16-ti 

klientům. Jeden žadatel byl odmítnutý. Během celého roku probíhala 

prezentace Odlehčovací služby Charity Kojetín, jak na setkání seniorů 

v Němčicích nad Hanou, tak i v jednotlivých obcích osobně 

i prostřednictvím reklamy.  

Působnost Odlehčovací služby Charity Kojetín v Olomouckém kraji je 

v OÚORP Přerov -obce Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad 

Hanou.,Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Uhřičice a OÚORP – 

Prostějov- obce Němčice nad Hanou, Mořice, Nezamyslice, Srbce, 

Tištín, Tvorovice, Víceměřice, Vitčice, Vrchoslavice. Odlehčující 

služba v průběhu roku 2018 byla poskytována v obcích Kojetín- 

6 klientů, Němčice nad Hanou- 5 klientů, Uhřičice- 2 klienti, 

Vrchoslavice- 1 klient, Tištín- 1 klient, Kovalovice-Osíčany- 1 klient. 

Průměrná věková skladba uživatel služby je 79,9 let. V průběhu roku 

se pracovníci vzdělávali v rámci i nad rámec povinného vzdělávaní 

pracovníků v sociálních službách 

Cílovou skupinou jsounesoběstačné osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s tělesným postižením ve věku 19-64 let 

asenioři nad 65 let. Péči poskytují dva pracovníci, s výpomocí 

2 brigádníků. 

Doba poskytování služby: 7.00- 19.00 

Denní kapacita klientů: 7 klientů 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

 

Pracovní skupina č. 2: 

Občané ohrožení sociálním vyloučením a etnické 

menšiny 

Cíl 1 
Podpora osob, které se ocitly v náhlé životní krizi nebo jsou 

sociálně znevýhodněni 

Opatření 1.1 

 

Zachování provozu Azylového domu pro matky s dětmi v tísni 

Charity Kojetín 

Aktivity vedoucí k naplnění Zajištění finančních prostředků na provoz sociální služby azylový dům 



opatření v roce 2018 formou Individuálního projektu Olomouckého kraje „Služby sociální 

prevence v Olomouckém kraji“. V průběhu roku byly podávány další 

žádosti o financování i z jiných zdrojů na zvyšování kvality 

poskytované služby.  

V roce 2018 proběhlo zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků. 

Pracovníci se pravidelně účastní odborných stáží, konferencí, 

seminářů, supervizí, apod.  

Na jaře 2018 byla sociální služba azylový dům podrobena inspekci 

poskytování sociálních služeb, úspěšně. 

V roce 2018 využilo sociální službu azylový dům 29 matek a 51 dětí, 

3 matky s dětmi využily služby opakovaně. Kapacitní využití služby je 

téměř  100%.Z kapacitních důvodů bylo odmítnuto 26 zájemců. 

3 zájemci byli odmítnuti z důvodu jiného okruhu osob. Všem 

zájemcům bylo poskytnuto základní sociální poradenství. 

Během pobytu v  azylovém domě se převážně formou individuálních 

intervencí pracuje s rodinou na zlepšení a stabilizaci její situace, řeší 

se problémy jako péče o děti, vedení domácnosti, rodinné problémy 

– otcovství, výživné, dále nezaměstnanost, zadluženost, možnosti 

bydlení, tak aby se rodina  mohla vrátit do běžného života. V rámci 

individuální sociální práce, na kterou se pracovníci azylového domu 

zaměřují, se uskutečnilo přes 3 900 kontaktů a intervencí (jednání 

s klientem do 30 minut a 30 minut a déle). Při sociální práci s klienty 

probíhá spolupráce i s dalšími institucemi, těmi jsou školy, OSPOD, 

Úřady práce, lékaři, soudy, atd. 

Skupinových aktivit, které nejčastěji tvoří volnočasové - tvořivé i 

sportovní aktivity nebo vaření a pečení, s velkou účastí matek i dětí, 

bylo uskutečněno necelých 40. Témata těchto aktivit připravují 

pracovníci ve spolupráci s klienty služby, mezi nimi nechybí Den dětí, 

Mikuláš, Vánoce 

Sociální služba azylový dům umožňuje vykonávat praxi studentům 

VOŠ a VŠ sociálních a humanitních oborů. V roce 2018 vykonaly praxi 

2 studentky. 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

 

Cíl 2 
Zachování, zkvalitnění a aktivizace služeb pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením 

Opatření 2.1 
Zachování rozsahu nabídky poskytovaných služeb pro osoby 

ohrožené sociální exkluzí. Zkvalitnění poskytovaných služeb. 



 Aktivizace osob ohrožených sociální exkluzí. Práce s dětmi na 

činnostech pro jejich kvalitní a aktivní trávení volného času 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

Během roku 2018 probíhala spolupráce se 46 rodinami, uskutečnilo 

se víc jak 1732 kontaktů a přes 2913 intervencí. Při práci s dospělými 

uživateli bylo nejvíce napomáháno s uplatňováním jejich 

oprávněných práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

V rámci klubu pro děti se kromě běžných činností jako jsou 

doučování, práce na PC, hraní her, poslech hudby atd. uskutečnilo 42 

skupinových aktivit, kterých se zúčastnilo více jak 430 dětí. V rámci 

programů se uskutečnila vánoční besídka, pečení a zdobení perníčků, 

dětský den a dva táboráky. Dále se pokračovalo v tanečním, 

hudebním a výtvarném kroužku. 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

Cíl 3 Poradenství a prevence v oblasti drogové problematiky 

Opatření 3.1 

 

Zachování činnosti Poradenského centra pro problémy se 

závislostmi a terénních programů 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 
Služby terénních programů, které byly poskytovány v roce 2018, 

plynule a přirozeně navázaly na rok 2017. Ve městě Kojetín jsou 

realizovány terénní programy KAPPA-HELP, Poradenské centrum pro 

problémy se závislostmi a programy primární prevence. Primární 

prevence byla realizována na Gymnáziu Kojetín v rozsahu 4 lekcí. 

Cílovou skupinou terénních programů jsou uživatelé nealkoholových 

návykových látek a osoby blízké uživatelům nealkoholových 

návykových látek. V roce 2018 byly terénní pracovníci v kontaktu se 

63 osobami. Jedná se jak o uživatele, neuživatele, tak oslovené 

osoby. K cílenému sociálnímu poradenství s rodiči a osobami 

blízkými je využíváno Poradenské centrum pro problémy se 

závislostmi.  

Terénní pracovníci se zúčastnili třídních schůzek na Gymnáziu 

v Kojetíně, kde byli k dispozici rodičům, kteří měli zájem získat 

informace o drogové problematice.  

Terénní pracovníci mimo jiné zajišťují sběr volně pohozeného 

injekčního materiálu. Do lékáren jsou pravidelně distribuovány tzv. 

bezpečné balíčky, které obsahují základní zdravotní materiál, 

informační materiál o bezpečném braní a kontakty na terénní 

pracovníky.  

V roce 2018 probíhal monitoring přilehlých obcí, byly předány 

informační materiály na místních obecních úřadech a předán kontakt 



na terénní pracovníky pro případ potřeby či delegování klienta.  

Za rok2018 využilo služeb terénních programů 63 osob, jedná se jak 

o uživatele drog, osoby blízké, tak i osoby oslovené. Distribuce harm 

reduction proběhla v počtu 182 výkonů, jedná se konkrétně 

o distribuci injekčních stříkaček, alkoholových tampónů, sterilních 

vod, filtrů, kapslí, mastí, kondomů, škrtidel, šňupátek a vitamínů. 

Kontaktní práce proběhla v počtu 482 výkonů.V Kojetíně bylo přijato 

803 kusů injekčních stříkaček a vydáno bylo 848 kusů injekčních 

stříkaček. Telefonické poradenství bylo poskytnuto v počtu 19 

kontaktů. 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

Cíl 4 Zachování, zkvalitnění terénních programů Člověk v tísni o.p.s. 

Opatření 4.1 

 

Zachování terénních programů Člověk v tísni o.p.s 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 
V roce 2018 probíhala ve správním obvodu Kojetína spolupráce s 18 

klienty v počtu 24 samostatných zakázek. Většina klientů pocházela 

přímo z Kojetína, jednotlivě byli klienti též z okolních obcí (Chropyně, 

Stříbrnice). V zacílení byl oproti minulému roku zaznamenán mírný 

pokles poptávky po dluhových zakázkách, stále však tvoří 33% 

z celkového objemu zakázek. Dále byly s klienty řešeny zakázky (v 

pořadí dle četnosti) bydlení, úprava rodinných poměrů, sociální 

dávky, občanství a trestní řízení.  

Co se týče kvality výstupů, je zhodnocována náročnost kauz 

a v odpovídajících případech je využívána externí právní podpora. Je 

tak možné klientům vykreslit přesné právní dopady jednotlivých 

kroků, pro které by se chtěli rozhodovat. Tato podpora bylav roce 

2018 využita ve třech případech. Celkově bylaklientům poskytnuta 

podpora v počtu 106 úkonů. 

V případech dluhů, které převyšovaly rámec nabídky terénních 

programů, byli klienti směřováni do specializovanějších projektů, 

které obsahovaly programy k prevenci předlužení. Tyto se 

specializovali na právnicky náročnější kauzy (též byla využívána 

externí podpora právníka), současně se však pracovalo s postojem 

klienta k příčinám jeho situace a hlubšímu mapování jednotlivých 

dluhů. Tohoto programu bylo využito ve dvou případech. 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 



 
Pracovní skupina č. 3: 

Rodina s dětmi 

Cíl 1 
Zachování, zkvalitnění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s 

dětmi 

Opatření 1.1 

 

Zachování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 
Pracovnice sociálně aktivizačních služeb se na terén v rámci 

Kojetínska zaměřovala částí úvazku (cca 0,2), kdy výši přizpůsobovala 

poptávce. V roce 2018 probíhala spolupráce se dvěma rodinami, 

v Kojetíně a Stříbrnicích. Předmětem spolupráce byly podmínky 

bydlení, informovanost ve věcech nároků ze strany OSPOD, sociální 

dávky, výchova a prospěch dětí, finanční situace - přehled v dluhové 

situaci a exekucích.  

 Ve dvou akutních situacích potřeby překlenutí náročného období 

rodiny byla zprostředkována potravinová pomoc ze strany 

Potravinové banky Olomouc. 

S rodinami bylo spolupracováno v součtu 42 osobních intervencí. 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

 
Pracovní skupina č. 4: 

Navazující služby 

Cíl 1 
Zachování nabízených služeb pro občany, kteří se ocitli v krizové 

životní situaci 

Opatření 1.1 

 

Zachování krátkodobého ubytování v Krizové ubytovací jednotce 

Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

Potřebné finanční prostředky na provozní náklady krizové ubytovací 

jednotky byly zajištěny z rozpočtu CSS Kojetín z příspěvku od 

zřizovatele. Ubytování v krizové ubytovací jednotce probíhá na 

základě uzavřené smlouvy příp. jejích dodatků za stanovenou 

úhradu. Úroveň bydlení v Krizové ubytovací jednotce je zachována 

ve vysoké kvalitě  i nadále.  Dále probíhá 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 – 2, děti – 1. 

Počet dnů využití krizové ubytovací jednotky –198dnů 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

Cíl 2 Aktivizace seniorů a zdravotně postižených osob 

Opatření 2.1 

 

Zachování volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené 

občany organizovaných Centrem sociálních služeb Kojetín, p. o 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

Centrum sociálních služeb Kojetín (dále CSS) pořádalo v průběhu 

roku 2018 volnočasové aktivity s různou tématikou – trénink paměti, 

procvičování jemné motoriky, vzdělávací besedy, přednášky, 

společná setkání nad knihou s vrstevníky/čtenáři za asistence 

pracovnic místní knihovny, promítání filmů, pořádání společenských 

a vzdělávacích akcí v sále VIC a Sokolovny Kojetín, aktivizační 

procházkyNordic Walking, výlety za poznáváním blízkého okolí 

(Přerov, Valašské Klobouky), v rámci  ETM kampaň Kombinuj a jeď 

(Pěší návštěva místního koupaliště a návštěva Pivovaru Zubr Přerov), 

pokračování ve výuce VU3V (personálně zajištěno pracovníkem 

organizace). CSS se také účastnilo výstav, které byly pořádány 

v Lipníku nad Bečvou a v Hranicích.Uskutečněných akcí bylo 32. 

Počet návštěvníků 691. 

K aktivizaci seniorů a zdravotně postižených osob napomáhají také 

internetové koutky CSS Kojetín, které navštívilo v roce 2018 celkem 

25 osob (věk od 29 let). Internetové koutky jsou využívány také 

seniory - studenty VU3V k plnění studijních povinností. 

V konzultačním středisku v CSS pro realizaci výuky VU3V bylo v obou 

semestrech v roce 2018 celkem 59 studentů. 

Jeden z internetových koutků je umístěn ve víceúčelové klubovně, 

která také slouží k pravidelným setkáním rodin z řad pěstounů (1x 

měsíčně), dále pro senior klub (2x týdně), scházejí se zde členové 

sdružení Alfahandicap, pobočného spolku Kojetín (1x měsíčně). 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

Cíl 3 
Zachování stávající návazné služby pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory 

Opatření 3.1 

 

Zachování poskytování Charitní ošetřovatelské služby Charity 

Kojetín 



Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

zajištění kvalifikovaných zdravotních sester, uzavření smluv se 

zdravotními pojišťovnami. V roce 2018 byla služba poskytnuta 121 

pacientům. 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

Cíl 4 Podpora prorodinných aktivit pro rodiny s dětmi 

Opatření 4.1 

 

Udržení a rozšíření volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 

prostřednictvím Domu dětí a mládeže 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 
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 je nabízen ZK Školička, 

který se stává velkou oblibou u této věkové skupiny. 

Dále rodiny s dětmi navštěvují všechny příležitostné aktivity, mezi 

které patří jednodenní zájezdy na hory, Týden na horách, Čtyřdenní 

lyžování, karneval Křenovice, Jarní ples pro děti, Aktivity pořádané 

v rámci Kojetínských hodů, Lampiónový průvod, rozsvěcení 

vánočního stromu v Kojetíně.  

Aktivity jsou poskytovány také 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 děti se zdravotním 

postižením v ZK Keramika. Také pravidelně navštěvují pořádané 

příležitostné akce, kde se integrují mezi ostatní děti. Děti 

s handicapem mají možnost zúčastnit se i letních táborů, kdy je 

rodičům nabízena možnost asistenta. Také je rodičům dětí 

s handicapem nabízena možnost lyžování na jednodenních 

zájezdech, a to na speciálně upravených lyžích s proškoleným 

instruktorem. 

Většinu aktivit platí rodiče formou jednotlivých úplat, na další 

finanční pokrytí jsou využívány dotace od zřizovatele určené 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 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

Cíl 5 
Zajištění informovanosti široké veřejnosti o sociálních a návazných 

službách na území města Kojetína 

Opatření 5.1 Zachování aktuálního a dostupného přehledu o sociálních službách 



 a jejich poskytovatelích ve městě Kojetíně 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína je průběžně 

distribuován poskytovatelům sociálních služeb a do ordinací lékařů, 

všem zájemcům je k dispozici na MěÚ Kojetín, odboru VVŠK, rovněž 

na webových stránkách města. Informace o poskytovaných 

sociálních službách umístěných na webových stránkách KPSS Města 

Kojetína a jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb jsou 

pravidelně aktualizovány, každoročně se konají v CSS Kojetín 

a Charitě Kojetín dny otevřených dveří. V roce 2018 se uskutečnila 

veřejná setkání se zájemci o sociální služby. V Kojetínském zpravodaji 

byly publikovány články informující o probíhajícím procesu KPSS ve 

městě Kojetíně a informace poskytovatelů sociálních služeb. 

Stav naplnění opatření v roce 

2018 

naplněno 

 

 

Popis situace týkající se komunitního plánování v lokalitě, v jaké fázi se proces 

plánování nachází v současném období: 

- proces komunitního plánování sociálních služeb je ve městě Kojetíně realizován od roku 2007 

- v platnosti je 3. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2017-2019 

- v roce 2018 probíhala implementační fáze procesu KPSS 

- v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území OK v návaznosti 

na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ byla Centrem pro vědu a výzkum – ACCENDO 

poskytnuta metodická podpora a zpracována Demografická analýza správního obvodu POÚ 

Kojetín  

- jedním z opatření 3. komunitního plánu je vznik terénní odlehčovací služby Charity Kojetín, která 

zahájilačinnost k 1. 1. 2018  

- v průběhu roku 2018 se uskutečnila v rámci procesu KPSS dvě veřejná setkání se zájemci 

o sociální služby, na kterých byly zjišťovány potřeby uživatelů sociálních služeb i veřejnosti 

- informace o sociálních službách jsou veřejnosti sdělovány na akcích pořádaných CSS Kojetín 

a Charitou Kojetín, na setkáních s uživateli sociálních služeb, prostřednictvím článků 

v Kojetínském zpravodaji 

- nadále pokračovala úzká spolupráce s MM Přerova 

- Katalog poskytovatelů sociálních služeb je případným zájemcům k dispozici na úseku sociálních 

věcí odboru VVŠK, rovněž tak na webových stránkách města  

 

 


