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Zápis z veřejného setkání konaného dne 26.8.2015, v 10:00 hod. v Centru denních služeb 

Charity Kojetín, v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetín  

 
  

Setkání se zúčastnilo 12 zájemců o sociální služby. Za MěÚ Kojetín byla přítomna koordinátorka KPSS A. 

Přehnalová. Dále byli přítomni pracovníci Charity Kojetín: ředitelka Charity Kojetín p. Gračková, vedoucí 

Centra denních služeb p. Němčáková, asistentka sociální péče p. Daňková.  

 

Ředitelka Charity Kojetín p. Gračková zahájila setkání přivítáním přítomných zájemců a představila program 

setkání. Koordinátorka KPSS A. Přehnalová zúčastněné informovala o procesu KPSS, který ve městě 

Kojetíně probíhá od roku 2008 a podrobněji objasnila jednotlivá opatření 2. komunitního plánu sociálních 

služeb města Kojetína na období let 2012-2016. Ke sdělenému nastala diskuse, ze které vyvstaly níže 

uvedené připomínky.       

 

 p. Vavříková pečující celodenně o svou matku projevila zájem o službu osobní asistence nebo 

odlehčovací služby, rovněž uvedla, že letos využila pro maminku pobytové odlehčovací služby ve 

Zlínském kraji, ale v zařízení nedokázali matce poskytnout dostatečnou péči, s odlehčovacími 

službami tohoto zařízení nebyly spokojeny 

 koordinátorkou bylo uvedeno, že terénní služby osobní asistence jsou v Kojetíně poskytovány 

Oblastní charitou Kroměříž, odlehčovací služby na území Kojetína nejsou poskytovány žádnou 

organizací, na území kraje je jich nedostatek, Charita Kojetín má nadále zájem poskytovat pobytové 

a terénní odlehčovací služby   

 doplňující informace ke vzniku odlehčovacích služeb podala vedoucí Centra denních služeb Charity 

Kojetín, p. Němčáková, CDS Kojetín má v úmyslu, jak je tomu v 2. KPSS města Kojetína,  zřídit 

pobytové odlehčovací služby. Pro nedostatek finančních prostředků na rekonstrukci prostor je 

zvažováno začít registrací a poskytováním terénních odlehčovacích služeb, a později začít 

provozovat odlehčovací služby pobytové 

 

Hromadné připomínky:  

 Na nově zrekonstruovaném náměstí je nová zastávka nevyhovující, vzhledem k tomu, že je celá 

prosklená, neumožní cestujícím v horkém počasí čekání ve stínu 

 Přítomní se dotazovaly na budovu bývalého OSP, zda bude sloužit jako zařízení pro osoby 

s Alzheimerovou chorobou nebo ubytovna pro bezdomovce 
 Upozornění na zneužívání příspěvku na péči, je nutno provádět kontroly ze strany Úřadu práce, 

dotaz, zda a jak jsou kontroly prováděny pracovníky Úřadu práce Kojetin 
 

 

 

 

Zapsala: Alice Přehnalová       

 

 

 

  


