Zápis č.1 – setkání pracovní skupiny „Osoby se zdravotním znevýhodněním a jiným
handicapem“konaného dne 7.6.2007

23 členů – dle prezenční listiny, která je uložena na Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví (dále jen OSV) – sociální prevence
Místo konání: Konferenční místnost v 10. patře MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163
Účast:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod – zahájení, seznámení s programem,
Schválení Organizační struktury a Jednacího řádu pracovní skupiny
Analýza poskytovaných sociálních služeb v této oblasti
Pracovní skupiny
Diskuse
Závěr

1. Blanka Mikundová přítomné přivítala a seznámila s programem. Na základě reakcí
přítomných osob byl znovu připomenut význam komunitního plánování sociálních
služeb (dále jen KPSS).

2. Přítomni byli seznámeni s Organizační strukturou a Jednacím řádem pracovní skupiny.
Následně byli požádáni o připomínky. Přítomni požadovali změnu názvu jejich
pracovní skupiny. Po hlasování byl přijat „Osoby se zdravotním postižením,
znevýhodněním a jiným omezením“. Se zněním Jednací řádu přítomni souhlasili,
požadovali rozepsání zkratek v textu. Přesné znění viz příloha.

3. Doplnění kladů:
- raná péče
- středisko následné péče
- Charita,
Doplnění zápory:
- chybí dobrovolníci
- občanská poradna pro určitou cílovou skupinu.

4. Přítomni byli vyzváni paní Holubovou (vedoucí pracovní skupiny) o rozdělí do dvou
skupin.
Skupina č.1 uživatelé soc. služeb nebo jejich zástupci
Skupina č. 2 zástupci poskytovatelů a zadavatele
Ve skupinách se pak společně zamysleli nad formulací otázek. Přítomni měli možnost
zeptat se písemnou formou na jakékoliv otázky souvisejícími se sociálními službami.
Přesné znění otázek viz příloha.

5. Všechny otázky byly na závěr předčítány a přítomni se k nim v diskusi vyjadřovali.
Znění některých otázek bylo během diskuse opraveno a vznikly i nové otázky.
Zástupci poskytovatelů a zadavatele odpověděli na většinu položených otázek.
Nezodpovězené otázky budou předmětem příštího setkání. Přesné znění odpovědí viz
příloha.
Některé otázky budou použity při tvorbě dotazníku pro mapování potřeb veřejnosti
v oblasti sociálních služeb.
Přítomní byli požádání, aby se do příštího setkání zamysleli nad způsobem distribuce a
návratnosti dotazníku.

6. Setkání bylo ukončeno Blankou Mikundovou , která všem přítomným poděkovala a
byl navržen termín příštího setkání dne 19.6.2007 v 15:00

Zapsala 7.6.2007 Zuzana Obrátilová

Otázky poskytovatelů a zadavatele uživatelům:
1. Jakou formu má mít dotazník?
Stručný, jasný, výstižný
2. Jaké služby využíváte?
Výběr z možností
3. Jak jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb?
Výběr ze škály
4. Jaké služby chybí ve městě, v místních částech a regionu?
Možnost vepsání odpovědi
5. Víte co je myšleno sociální službou?

6. Do jaké finanční částky jste ochotni zaplatit soc.služby?
Možnost z výběru navrhovaných částek

7. Jste ochotni podílet se finančně na soc. službách?
Možnost z výběru navrhovaných částek
8.

Jste ochotni se podílet na organizování dobrovolnictví v soc. službách?
Výběr z možností ANO,NE,NEVÍM

9. Využili byste službu poskytovanou dobrovolníkem?
Ano využili
10. Jakou službu si myslíte, že budete využívat či potřebovat v horizontu 5 let?
Výběr z možností
11. Kde hledáte informace o soc.službách a jejich poskytovatelích?
Výběr z možností
12. Jaké navrhujete jiné informační zdroje?

13. Jaké poskytovatele sociálních služeb upřednostňujete: zajištěné
- státem
- krajem
- obcí
- neziskovými organizacemi
- soukromým sektore
Ještě doplnit o rodinného příslušníka
14. Uvítali byste mapu soc.služeb?(kontakty atd.)
Ano uvítali
15. Kde preferujete poskytování soc.služeb – doma, zařízení, kombinace?

Otázky poskytovatelům a zadavateli

1. Kde získáme informace o poskytovatelích sociálních služeb?
Na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
2. Zda přispívají na provoz stacionáře ve Vlčovicích jiná města – děti z jiných měst?
Ano přispívají. Klient z Kopřivnice a přednostní právo přijetí.
3. Kdy a kde bude chráněné bydlení, když se objekty ve městě prodávány za jiným
účelem?
Dosud nebyla podána žádná žádost na chráněné bydlení, uvažovalo se o zřízení
chráněného bydlení v rámci dostavby domova důchodců
.
4.

Uvažuje se o přemístění ÚSP Kopretina do města a její rozšíření?(větší kapacita,
lepší obslužnost)

5. Jaké je tvorba finančních zdrojů pro postižené, možnost čerpání z EU fondů?
Čerpání fondů z EU pouze na měkké projekty.
6. Vytvoření půjčovny zdravotních pomůcek.
Je potřeba oslovit neziskové organizace a vytvořit registr pomůcek.
7. Pomoc při navazování kontaktů s jednotlivými sdruženími města – podpora
spolupráce.

8. Co si myslíte, že nejvíce trápí rodiče postižených dětí?
Bohužel nevíme a proto je nutné provést mapování potřeb v sociální oblasti.

9. Kdo určuje (rozhoduje) co je a není důležité pro stacionář ve Vlčovicích?

10. Zaměstnávají okolní firmy zdravotně postižené občany a kolik?

11. Kdo z vedení města rozhoduje o prioritách sociálních služeb ve městě?

Rada města
12. Adresné sbírky Charity pro Kopřivnici (informace).
Odpověď na otázku do příštího setkání přislíbila zástupkyně Charity.
13. Doporučuji Charitu Kopřivnice převést na akciovou společnost.

