Zápis ze 4. setkání k plánování sociálních služeb v Kopřivnici
Datum konání: 18.12.2008 v 9:30 hodin
Místo konání: zasedací místnost č.267 2.patro MÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163
Přítomni: 25 občanů, dle prezenční listiny, která je uložena na OSV – sociální prevence
Program: Uvítání
Informace ze zasedání zastupitelstva
Plán práce na příští rok

Blanka Mikundová přítomné uvítala a poděkovala za spolupráci všem, kteří se na tvorbě
plánu rozvoje sociálních služeb podíleli.
Místostarostka Rysová také všem poděkovala za celoroční práci. Informovala přítomné o
schválení 1.Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici 2009 – 2012
v zastupitelstvu města. Plán byl schválen jednohlasně bez dotazů a připomínek.
Mikundová předala všem přítomným výběr úkolů pro příští rok, jako jsou rozšíření provozní
doby denní stacionáře Kopretina, Den sociálních služeb atd. Součástí byl také monitoring
jednotlivých úkolů. Přítomní byli požádání o spolupráci v tzv. monitorovací skupině, která
bude mít za úkol sledovat plnění jednotlivých aktivit.
O spolupráci také požádala místostarostka, a to o jednoho zástupce z řad veřejnosti do Komise
Zdravého města. Komise se schází 1x za dva měsíce a pracují v ní zástupci odborů města,
kteřé se nejvíce zabývají veřejností.
Přítomní byli požádání o schválení nového člena řídící skupiny, zástupce poskytovatelů
sociálních služeb. Stala se jím Barbora Kahánková, ředitelka týdenního a denního stacionáře
v Tiché Slezská diakonie. Kahánková ve stručnosti informovala o činnosti zařízení.
Vedoucí odboru sociálních věcí Mikulenková informovala přítomné o vzniku občanské
poradny v Kopřivnici. Poradna bude v provozu od 1.2.2009 a její sídlo bude v budově
městského úřadu, v místnosti 642.
Na dotaz Rašky, zástupce Renarkonu, vysvětlila Rysová jak probíhalo řešení vzniku denního
centra pro osoby bez přístřeší. Probíhalo několik jednání s Charitou Kopřivnice, v RM a ZM
byl schválen návrh zřídit denní centrum v budově bývalého úřadu práce. Charita Kopřivnice
bohužel od záměru odstoupila. Proto vznikne denní centrum v prostorech rozšířeného
azylového domu.

Na závěr Rysová a Mikundová popřála všem příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší
v novém roce.

Zapsala: Zuzana Obrátilová

