MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 1/2011
jednání pracovní skupiny „Poskytovatelé“
(v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013 -2016
- II.plánovací období, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/65.00020)
Datum jednání: 12.9. 2011 v 14:00 hodin
Místo jednání: zasedací místnost v 10 p. MěÚ Kopřivnice
Přítomni: dle presenční listiny – 29 účastníků

Program jednání:
•
•

volba vedoucího pracovní skupiny
kvalitativní mapování potřebnosti sociálních služeb osob se zdravotním
postižením v rámci mezioborové spolupráce v rámci projektu Plánování rozvoje
sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013 – 2016 – II. Plánovací období.

Všechny přítomné uvítala Bc. Dagmar Rysová - místostarostka města Kopřivnice a
zahájila jednání.
II. plánovací období – byly oslovené obce Štramberk, Závišice, Ženklava, kterým byla
nabídnuta spolupráce v rámci projektu tak, aby dotace a finanční prostředky byly
efektivně využity i pro zájemce z řad občanů mimo město Kopřivnici.
Ing. Jana Klímová – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví připomenula I.
Střednědobý plán (2009 – 2012) a hlavní vize města, které jsou: spokojený a zapojený
uživatel do práce v sociální sféře, v prostředí vzájemné důvěry. Posláním je „Město
spokojených a aktivních občanů“. V prvním Střednědobém plánu pracovaly 3 pracovní
skupiny (senioři, osoby v tíživé životní situaci, osoby se zdravotním postižením a
s jiným znevýhodněním).
Bc. Mikundová, koordinátorka projektu doplnila, že projekt měl 3 základní cíle,
poskytování služeb pro všechny skupiny obyvatel, poskytování kvalitních informací
všem uživatelům, odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování.

¨

Dotační programy:
rok 2010 – 1.091.000,- Kč, uzavření 10 smluv o dotaci, 4 darovací smlouvy
rok 2011 – 1.057.000,- Kč, uzavření 14 smluv o dotaci, 3 darovací smlouvy
Úkoly z minulého období:
- vypracování prognózy možnosti zařazení žáků ZŠ Motýlek a speciálních škol do
současných sociálních služeb
- řešení podporovaného a chráněné bydlení
- vhodná dohoda o spolupráci s obcemi v poskytování sociálních služeb
Moravskoslezský kraj má zpracován (schválen v září 2010) Střednědobý plán –
plánování sociálních služeb na rok 2010-2014. Cílem je efektivní využívání všech
dostupných zdrojů pomoci a rozšíření spolupráce měst a obcí.
II. plánovací období 2013 – 2016. Práce na projektu byla zahájena 1.4. 2011.
Dotace:
Město Kopřivnice získalo na nový projekt – 2 mil. Kč. - 100% dotace bez spoluúčasti
města.
Cíl nového projektu je podobný jako v minulém období.
Zapojení obcí s pověřeným obecním úřadem – Štramberk, Závišice, Ženklava do
plánování sociálních služeb.
6 základních aktivit v rámci plánovaného období představila Bc. Mikundová.
Spolupráce s obcemi – probíhají již aktivní jednání v rámci komunitního plánu, uvedla
Ing. Klímová.
Připomenutí uskutečněného Dne sociálních služeb (proběhl již potřetí). V roce 2012 je
stanoveno datum 1.6. 2012.
Nový komunitní plán - doplnit o aktuální data, dotazníkové šetření, vypracovat finanční
analýzu stávajících sociálních služeb, výstupem bude nový Střednědobý plán .
Kvalitativní šetření skupiny potřeb zdravotně postižených. Vzniká mapa služeb pro
osoby se zdravotním postižením (pí. Holubová – koordinátora Aktivity č. 3) tuto
aktivitu zastřešuje. Odborná spolupráce je dohodnuta s odborníky v této oblasti, kteří
budou nápomocni ke kvalitnímu mapování, nezávislému a cílenému.
Je provedena revize Základní listiny, proběhne 14 setkání pracovních skupin v rámci
projektu a dojde k vyhodnocení plánu, vyhodnocení analýz.
Aktualizovaná verze ZL minulého období.
Základní listina – byla Bc. Mikundovou představena v aktuální podobě se zapojením
obcí. Bude předložena ke schválení orgánům města. Je zde zapracována skupina
„Poskytovatelé“ všechny pracovní skupiny jsou veřejné a otevřené. Může v nich
pracovat každý zájemce o komunitní plánování (viz. příloha).
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Představení vedoucích pracovních skupin:
Skupina seniorů – Ing. Klečka Zdeněk
Skupina osob v tíživé situaci – Bc. Monsport David
Skupina osob se zdravotním a jiným postižením – Obrátilová Zuzana
Zdůraznění dodržení triády.
Všichni přítomni se jednohlasně shodli, že zřídíme pracovní skupinu „Poskytovatelé“.
Přítomní představili adresně své osoby a organizace, které zastupují na jednání nové
pracovní skupiny.
Zvolení vedoucího pracovní skupiny:
Návrhy - ing. Mudleinová - (SSSmK) pro pracovní vytížení nemůže nabídku přijmout..
Řídící skupina navrhuje (ing. Klímová) Mgr. Pešata (CZP, Občanská poradna
Kopřivnice). Pan Pešat se omlouvá z důvodu pracovního vytížení –nesouhlasí.
Navrhuje paní Hanu Schwarz ze stejné organizace.
Další návrh:
pí. Anežka Šajtarová – nesouhlasí a návrhem (za SSSmK)
p. Raška Michal - organizace Racek – nesouhlasí pro časovou zaneprázdněnost
Účastníci se shodli, aby vedoucí pracovní skupiny „Poskytovatelé“ byla paní Mgr. Hanu
Schwarz – paní Schwarz souhlasí.
Představení řídící skupiny:
Bc. Dagmar Rysová
Ing. Jana Klímová
Bc. Barbora Kahánková
Ing. Zdeněk Klečka
Zuzana Obrátilová
David Monsport
Od 12.9. 2011 nově i p. Hana Schwarz (vedoucí pracovní skupiny „Poskytovatelé“.)
Termíny schůzek a pravidla setkávání pro pracovní skupinu „Poskytovatelé“:
Setkání pracovních skupin proběhne 14 x v průběhu dvou let. Pravidla pro setkávání
navrhli účastníci jednání. Poskytovatelé navrhli pracovní jednání v úterý dopoledne, čas
od 8.30 hod. stanovit termín minimálně 14 dní předem. Každá organizace se bude
individuálně účastnit i v jiných pracovních skupinách.
Bc. Mikundová znovu připomenula, že pracovní skupiny nejsou na jméno jsou otevřené
pro širokou veřejnost.
Organizace chtějí posílat pozvánky do všech pracovních skupin.
Představen byl aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb v tištěné podobě k nahlédnutí. Koncem září bude katalog předán k tisku.
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Byla vyhlášena veřejná zakázka na elektronický katalog sociálních služeb. On-line
přístup. Filtr podle parametrů. Čtení s IT pomůckami zrakově postižených a možnost
změny velikosti písma apod. Hodnocení služby, sběr dat, zhotovitel zaškolí uživatele,
technická podpora na minimálně 5 let. Poskytovatelé budou zdrojem dat a budou
aktuální informací udržovat.
Diskuse a připomínky
Dotaz na Bc. Mikundovou zda i jiná města pracují již s elektronickým katalogem. Ano,
zjišťovali jsme existenci těchto katalogů a jak pracují. Zatím jen málo měst má
zavedeny tyto elektronické katalogy spíše na úrovni krajských měst (např. Zlín, Ústí nad
Labem ), ale budou určitě další vznikat v tomto i příštím plánovacím období.
Pan Raška - NDC se dotazoval na aktualizaci dat v elektronickém katalogu. Určitě
minimálně ročně, možná i za čtvrtletí, je to věcí vyjednávání mezi organizacemi,
zadavatelem a dodavatelem e-katalogu.
Rozdíl mezi tištěným a elektronickým katalogem. Tištěná podoba je jen pro uživatele
sociálních služeb. Elektronická forma katalogu bude pro uživatele, poskytovatele,
dodavatele. Do poloviny března roku 2012 by měl být elektronický katalog již
představen. Dodavatelská firma bude vybrána do konce září 2011 – dle veřejné
zakázky.
Pozvání na akce města v nejbližším období:
- pochod všech generací – 17.9. 2011
- kurz sebeobrany pro seniory – 10 lekcí (začátek 27.9. 2011)
- Akce za zdravé Město Kopřivnice 16. – 18.9. 2011
- Farmářské trhy – 16.9. 2011
- otevření nového dětské hřiště – Vlčovice
- Běh rodným krajem E. Zátopka
- Extréme weekend - 18.9. 2011
- Den jako vymodelovaný – 20.9. 2011
- Město je naše společné hřiště – 21.9. 2011
- informace o dokončení stravovny a rozvoz stravy (říjen 2011)
K Základní listině budou připomínky do pátku 16.9. 2011 sbírány na odboru sociálních
služeb nebo e-mailem na Bc. Blanku Mikundovou. Připomínky budou zapracovány a
zapsány v zápisu a zveřejněny na stránkách města (k tomuto termínu žádné připomínky
k základní listině nebyly dodány).
Paní místostarostka Bc. Rysová poděkovala organizacím za aktivní účast a utvoření
nové pracovní skupiny „Poskytovatelé“, která bude přínosná jak pro poskytovatele, tak
pro občany, ale i pro město Kopřivnici. Koordinace těchto služeb je základem kvalitní
komunikace se všemi zúčastněnými stranami. Popřála mnoho úspěchů v práci a
ukončila jednání.
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Usnesení pracovní skupiny
„Poskytovatelé“ (dále jen PSP) ze dne 12. 9. 2011:
2011/01 PSP se po projednání shodla na vedoucím pracovní skupiny „Poskytovatelé“
Mgr. Hanu Schwarz
2011/02 PSP po projednání odsouhlasila Základní listinu.

Zapsala:

Ověřila:
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