Zápis č. 2 ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ konaného dne 28.6.2007

Přítomni:
Omluveni:
Místo konání:

21 členů dle prezenční listiny uložené na odboru sociálních věcí a
zdravotnictví – sociální prevence)
2 členky
Středisko sociálních služeb na ulici Česká 320, Kopřivnice

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

Zahájení
Dotazník
Diskuse
Středisko sociálních služeb Česká 320 (dále jen SSS)
Závěr setkání

1. Vedoucí pracovní skupiny Zdeněk Klečka přivítal přítomné a stručně připomenul
proces komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) a jeho důležitost.
Poté předal slovo ředitelce SSS Evě Mundleinové, která rovněž přítomné přivítala a
nabídla možnost seznámit se s poskytovanými službami ve SSS.

2. Blanka Mikundová zdůraznila, že pro tvorbu komunitního plánu je nutné zmapovat
potřeby uživatelů sociálních služeb. Tyto potřeby budou mapovány dotazníkem.
Přesné znění dotazníku vznikne po setkání všech pracovních skupin a dále bude
konzultováno s odborníkem v oblasti sociologie. V horizontu dvou měsíců pak bude
tento dotazník distribuován občanům. Velice důležitá je návratnost dotazníku.
Výstupy z dotazníkového šetření budou pádným argumentem pro strategický plán
města.
Blanka Mikundová také připomněla, že se KPSS netýká pouze seniorů, ale všech
uživatelů sociálních služeb. V rámci KPSS se také budeme bavit o finančních
možnostech města (co je v oblasti sociálních služeb reálné).
Jiřina Mikulenková sdělila přítomným, že bude probíhat soustavná informační kampaň
o sociálních službách (články v Kopřivnických novinách, besedy o KPSS v Kabelové
televizi atd.)

3. V průběhu diskuze byly položeny tyto otázky:
a. Jakým způsobem se budou řešit bezbariérové přístupy?
Odpověď:
Odbor strategického plánování mapuje bezbariérové přístupy, na jehož základě by měl
vzniknou návrh projektu a potřeba zajisti financování tohoto projektu. Přítomni
doporučili v případě rekonstrukce stávajících chodníků počítat s bezbariérovou úpravou.

b. Uvažuje se zřízení cyklistických stezek ve městě?
Odpověď:
Zřízení cyklostezek je jedna z priorit strategického plánu města.
c. Jak budou zajišťovány poštovní služby po uzavření pošty na ulici Obránců míru?
Bude zjištěno u vedoucího pošty a zodpovězeno na příštím setkání pracovních skupin.
d. Uvažuje se o zřízení sociálně právního poradenství?
Odpověď:
Ideální by bylo zajistit provoz této poradny některou neziskovou organizací. Jednou
z aktivit strategického plánu je zřízení občanské poradny.

4. Ředitelka SSS seznámila přítomné s provozem střediska. Vyjmenovala služby, které
poskytují a jakým způsobem jsou tyto služby hrazeny. Podrobnosti budou ředitelkou
SSS dodány a budou přílohou tohoto zápisu.

5. Setkání bylo ukončeno s tím, že termín dalšího setkání pracovní skupiny bude včas
sdělen dohodnutým způsobem (e-maily, Kopřivnické noviny, plakáty atd.)

Zapsala 28.6.2007 Zuzana Obrátilová

