
Komunitní plánování sociálních služeb   
ve městě Kojetín 

 

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 

 
 

Zápis z veřejného setkání konaného dne 7.9.2015, ve 14:00 hod. v altánu na adrese J. Peštuky 

1322, Kojetín.   

 
 

Setkání se zúčastnilo 33 zájemců o sociální služby. Setkání byla přítomna ředitelka CSS Kojetín, Mgr. et Bc. 

Blanka Laboňová, dále sociální pracovnice Centra sociálních služeb Kojetín p. Urbánková, DiS., organizační 

referent CSS Kojetín, Ing. Hrdličková A. a pracovnice pečovatelské služby p. Dvořáková a p. Hřeblová. Za 

Řídící skupinu KPSS byla přítomna její předsedkyně Mgr. Eva Pěchová, za MěÚ Kojetín se setkání 

zúčastnila koordinátorka KPSS Alice Přehnalová.  

 

Ředitelka Centra sociálních služeb Mgr. et Bc. Laboňová úvodem přivítala všechny přítomné a seznámila je 

s programem setkání. Zúčastněným představila novou sociální pracovnici jejich organizace p. Urbánkovou a 

současně podala informaci o zřízení nové sociální služby. Jedná se o poskytování odborného sociálního 

poradenství v Poradně pro seniory, a to terénní a ambulantní formou.  

V dalším bodu jednání koordinátorka KPSS A. Přehnalová zúčastněné informovala o procesu KPSS, který 

ve městě Kojetíně probíhá od roku 2008 a podrobněji obeznámila přítomné s jednotlivými opatřeními 2. 

komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016.  

Závěrem setkání na základě sdělených informací nastala diskuse, ze které vzešly níže uvedené připomínky.        

 

Hromadné dotazy a připomínky: 

 
 Vhodné přidat lavičku v ul. Vyškovská u zastávky autobusu směr Přerov a u budovy MŠ v ul. 

Hanusíkova při cestě k Poliklinice  

 Požadavek na zvětšení plochy výtahu v DPS J. Peštuky pro snadnější manipulaci s invalidním         

     vozíkem, kdy v měsíci listopadu 2015 je plánovaná rekonstrukce výtahu  

 Stížnost na nečistoty na přístřešku nad koly a zlomenou houpací lavičku na DPS St. Masara  
 Obyvatelé DPS 6. května informovali o využívání hřiště pro rodiče s dětmi se zdravotním 

postižením také staršími dětmi či dospělými osobami, které se někdy chovají nepřiměřeně, jsou 

hlasité, hrací prvky přetěžují a potřebu vykonávají v prostoru hřiště (upozornění na vhodnost 

přivolání strážníků MP) 
 Zúčastnění projevili zájem o využití celého oploceného prostoru v okolí altánku u DPS J. Peštuky 

za účelem pořádání volnočasových aktivit např. pétanque, kuželky 

 

 
 

 

Zapsala: Alice Přehnalová       
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


