Zápis č.2 – setkání pracovní skupiny „Osoby se zdravotním znevýhodněním a jiným
handicapem“, konaného dne 25.6.2007

22 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.

Úvod – zahájení, seznámení s programem,
Doplnění a dokončení dotazníku
Pracovní skupiny
Diskuse
Závěr

1. Členka triády (Zuzana Obrátilová) přítomné přivítala a předala slovo vedoucí pracovní
skupiny (Magdaléna Holubová), která členy pracovní skupiny seznámila
s programem. Jelikož byli na setkání přítomni noví členové byl krátce připomenut
význam komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS).

2. Přítomni byli seznámeni s návrhem otázek pro dotazník k mapování potřeb uživatelů
služeb v sociální oblasti. Následně byli požádáni o připomínky.
Přítomni požadovali v otázce č.2
- doplnit u osobní asistence poskytovatele této služby
- název Ústav sociální péče Kopretina přejmenovat na Denní stacionář Kopretina.
Členka skupiny (Zuzana Bárová) předložila vlastní návrh dotazníku. Tento návrh
bude použit při zpracování konečné verze dotazníku.
Přesné znění dotazníku bude vznikne na základě konzultací ve všech pracovních
skupinách.

3. Vedoucí pracovní skupiny měla pro přítomné připravenu práci ve skupinách.
Skupina č.1 uživatelé soc. služeb nebo jejich zástupci
Skupina č. 2 zástupci poskytovatelů a zadavatele
Z důvodu převahy zástupců uživatelů nad zástupci poskytovatelů a zadavatele nebyla
práce ve skupinách uskutečněna. Jednalo se o zamyšlení nad otázkou „ co čekám od
komunitního plánování sociálních služeb“

4. Na základě zjištění, že na setkání je nedostatek zástupců poskytovatelů došlo
k diskusi kde se řešily tyto otázky:

a. je potřeba vhodným způsobem oslovit odbornou veřejnost a zapojit ji do procesu
komunitního plánování
b. je důležité informovat občany o poskytovaných službách v sociální oblasti ve městě např. formou pravidelných článků v Kopřivnických novinách, vytvoření abecedního
seznamu poskytovatelů a jeho distribuci občanům atd.
c. možnost zřídit knihu dotazů, kde budou občané zapisovat své dotazy týkající se
sociálních služeb. Otázky budou sepisovány a v pravidelných časových intervalech
budou zveřejněny i s odpovědí.
d. byl vysvětlen význam komunitního plánu pro startegický plán města. Vytvoření KPSS a
následné naplnění tohoto plánu je jednou z aktivit strategického plánu.

Setkání ukončila Zuzana Obrátilová, která všem přítomným poděkovala za účast a spolupráci.
O přesném termínu dalšího setkání pracovní skupiny budou občané informováni všemi
dostupnými zdroji (výlepové plochy, Kopřivnické noviny, webové stránky města atd.).

Zapsala 25.6.2007 Zuzana Obrátilová

