Zápis č.2 - setkání pracovní skupiny "Osoby v tíživé životní situaci",
konané dne 25. 6. 2007
Přítomni:

12 členů dle prezenční listiny, která je uložena na odboru sociálních věcí a
zdravotnictví – sociální prevence

Místo konání: konferenční místnost č. MěÚ Kopřivnice Štefánikova 1163
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

úvod a projednání programu
doplnění a dokončení dotazníku
diskuse a náměty
závěr setkání
přijatá usnesení

1. Člen triády (Zuzana Obrátilová) přítomné přivítala a seznámila s programem. Poté předala
slovo panu Radiměřskému, které krátce uvedl nově příchozí členy skupiny do
problematiky, seznámil všechny přítomné s důvody, proč chceme oslovovat občany a
poskytovatele dotazníkovou formou a co chceme zjistit.
2. Pracovní verze dotazníku byla podrobena poslednímu připomínkování v rámci setkání
pracovní skupiny - z debaty vyplynuly tyto úpravy:
a. Otázka č.2 – strukturu zachovat, ale doplnit o slovní hodnocení (spokojen, spíše
spokojen, nespokojen, aj.)
b. Otázka č. 3 – „doplnit výčet finančních částek o bod „žádnou“
c. Otázka č. 4 – změna na „jaké poskytovatele byste upřednostnili“
d. Otázka č. 5 – změna „ .. že byste mohl potřebovat využívat..“ – případně doplnění o
ambulantní péči (v domácím prostředí)
e. Otázka č. 6 – změna „…jaký problém ze soc. oblasti si myslíte, že není řešen„
f. Otázka č. 7 – otázku upravit (vysvětlit dobrovolníky)
g. Doplnění bodu 12 – „předání dál“ řídící skupině, zakládá ….
h. Nakonec dotazníku nechat prostor pro vzkazy, připomínky náměty (s uvedením koho
mohou lidé oslovit a kdo bude dotazník vyhodnocovat,
Přesné znění dotazníku bude konkrétní na základě konzultací se všemi skupinami
3. po probrání dotazníku, proběhla diskuse, ve které se řešily hlavně tyto otázky:
a. důležitost informační kampaně směrem k veřejnosti (návrh např. debata v KTK, aj)
b. dále zamyšlení se nad tím, které poskytovatele oslovit, kteří by se měli účastnit setkání
a jak s nimi navázat fungující komunikaci
c. a také zamyšlení se nad možností uspořádat dny otevřených dveří v jednotlivých
zařízeních poskytující služby v sociální oblasti

4. Zuzana Obrátilová ukončila setkání pracovní skupiny, všem poděkovala a popřála příjemný
zbytek dne, v rámci informování o dalším setkání bylo uvedeno, že se pracovní skupina
sejde dle potřeby, dle plánu by se skupina měla sejít nejdříve v měsíci září.
5. Přijatá usnesení:
a. Na pracovní skupině nebyla přijata žádná usnesení

Zapsal dne 26. 6. 2007
David Monsport

