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Zápis z veřejného setkání konaného dne 18.9.2018, v 10:00 hod. v Centru denních služeb 

Charity Kojetín, v Domě Sv. Josefa 

 
 

Setkání se zúčastnilo celkem 12 zájemců o sociální služby z řad veřejnosti. Setkání byla za Centrum denních 

služeb Charity Kojetín přítomna Světlana Němčáková, vedoucí služby a Monika Motáňová, sociální 

pracovnice. Za MěÚ Kojetín se setkání zúčastnila koordinátorka KPSS Alice Stavová.  

 

Pracovnice Centra denních služeb p. Motáňová úvodem přivítala všechny přítomné a předala slovo 

koordinátorce KPSS. 

P. Stavová všechny zúčastněné informovala o procesu KPSS, který ve městě Kojetíně probíhá od roku 2008 

a podrobněji přítomné obeznámila s poskytovanými sociálními službami na území města Kojetína.  

P. Němčáková předala přítomným informace o zahájení provozu nové sociální služby poskytované od 

1.1.2018 Charitou Kojetín – terénní odlehčovací služby a Dnu otevřených dveří Charity Kojetín, který se 

bude konat ve středu 26.9.2018. 

 

V rámci zjišťování potřebnosti veřejnosti byly zúčastněnými vzneseny níže uvedené připomínky:        

 

 O víkendu nejsou přístupny veřejné záchody (VIC je uzavřeno)  

 Ve městě chybí odkaz na veřejné záchody na VIC 

 Vchody do některých obchodů na náměstí jsou stále bariérové 

 V Kojetíně chybí hodinářství a čistírna 

 Dále byl vznesen požadavek na kavárnu 

 Kavárna v Hotelu Pivovar je stále uzavřena, není možné ji využívat 

 Na Masarykově náměstí chybí přístřešek nebo alespoň strom pro ukrytí před sluncem 

 Čekárna na autobusové zastávce na Masarykově náměstí je prosklená, v letních měsících funguje jako 

skleník 

 U autobusové zastávky na Masarykovo náměstí, směr Prostějov, chybí přístřešek a lavička pro starší 

osoby, které si nemají kde sednout a opírají se o zdi obchodů  

 Chybí přechod pro chodce na cestě od spořitelny k parku (mají zde problém přejít senioři a osoby se 

zdravotním postižením) 

 Chybí přístřešek na autobusové zastávce u nádraží ČD 

 Na poště by bylo vhodné umístit kameru, při krádeži osobních věcí z kabelky chyběl Policii ČR přímý 

důkaz (na jiných pobočkách ČP jsou kamery umístěny) 

 

 

Zapsala: Alice Stavová      
 

  

 

 

   

 

 

 

 


