MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 1/2011
z jednání pracovní skupiny „Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a
jiným omezením“
(v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013 -2016
- II.plánovací období, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/65.00020)
Datum jednání: 27.6.2011 v 16:00 hodin
Místo jednání: zasedací místnost v 10 p. MěÚ Kopřivnice
Přítomni: dle presenční listiny
Program jednání:
(1) volba vedoucího pracovní skupiny
(2) kvalitativní mapování potřebnosti sociálních služeb u osob se zdravotním
postižením v rámci mezioborové spolupráce v rámci projektu Plánování rozvoje
sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013 -2016 - II. plánovací období

Všechny přítomné uvítala ing. Jana Klímová - vedoucí sociálního odboru města
Kopřivnice.
Představení projektu plánování sociálních služeb na období 2013 – 2016
prezentovala Bc. Blanka Mikundová. (viz příloha č. 1 - prezentace)
Ad 1)
Byly podané návrhy na vedoucího pracovní skupiny:
První návrh: Mgr. Magdalena Holubová – pro pracovní vytížení a možný střet
zájmů nesouhlasí.
Druhý návrh: Barbora Kahánková - Slezská diakonie – pro pracovní vytížení a
možný střet zájmů nesouhlasí.
Třetí návrh: Zuzana Obrátilová - za uživatele – souhlasí s návrhem.
Pracovní skupina se shodla na vedoucí pracovní skupiny „Osoby se zdravotním
postižením, znevýhodněním a jiným omezením“ na paní Zuzaně Obrátilové.
Ad 2)
Mgr. Holubová představila záměry v rámci kvalitativního mapování potřebnosti
sociálních služeb u osob se zdravotním postižením v rámci mezioborové spolupráce:
vytváří se mezioborový tým

v nejbližším období proběhne kvantitativní předvýzkum potřeb zdravotně
postižených občanů – zjištění tvrdých dat – počty osob se zdravotním postižení rozdělení do skupiny podle věku, závislosti na ostatních službách, druhu
postižení apod.
proběhnou ohniskové skupiny – rodiče, uživatelé, odborníci
důraz se klade na zachování nezaujatosti a objektivity
kvalitativní šetření bude následovat v dalším plánovacím období
oblast školství bude zastoupena např. ředitelem školy, školním psychologem,
speciální pedagogy
oblast poskytovatelů sociálních služeb bude zastoupena např. sociálními
pracovníky a klíčovými pracovníky samotných uživatelů
oblast medicíny zastoupena převážně dětskými psychiatry, neurology, klinickými
psychology
Diskuse a připomínky:
p. Greiner poděkoval Mgr. Holubové za pomoc při řešení jeho písemných dotazů
týkajícího se autistického spektra.
P. Obrátilová – dotaz zda rodič bude členem mapovací skupiny – odpověď
podala Mgr. Holubová - výzkum bude probíhat vždy se souhlasem zákonných
zástupců a uživatelů a za jejich přítomnosti, ti kteří nevyužívají služby
kopřivnických zařízení, budou osloveni dopisem prostřednictvím odbor sociálních
věcí
P. Nytrová měla dotaz a požádala o informace o existenci sdružení zdravotně
postižených na území města Kopřivnice – byla nasměrována na odbor sociálních
věcí, kde získá kontakty, p. Maralík předal informaci o AZP po skončení jednání
p. Lom se dotazoval, zda se lze na území města Kopřivnice přihlásit jako
dobrovolník (popř. za úplatu) pro péči o starší a nemocné občany – předána
informace o možnostech prostřednictvím o.s. ADRA, která na území města
působí již dva roky. K výkonu této práce je však potřeba odborných školení a
osvědčení (ukládá zákon). Byly předané propagační materiály a kontakty na
dobrovolnické centrum ADRA v Kopřivnici.
p. Lom měl připomínky k péči ve SSSmK – vzhledem k tomu, že se jednalo o
konkrétního uživatele, ředitelka SSSmK nabídla osobní schůzku a zodpověděla
jeho další dotazy.
p. Mikundová informovala přítomné o přípravě Katalogu sociálních služeb, který
bude k dispozici v září 2011 a Mapě sociálních služeb pro ZP, který bude
k dispozici rovněž v září 2011.
Setkání ukončila ing. Jana Klímová s poděkováním za aktivní účast.
Usnesení pracovní skupiny „Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a
jiným omezením“ (dále jen PS) ze dne 27.6.2011:
2011/01 PS se po projednání shodla na
Vedoucí pracovní skupiny p. Zuzaně Obrátilové
Zapsala: Katrin Váňová

Ověřila: Zuzana Obrátilová
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