MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č.1/2011
z pracovního jednání Řídící skupiny střednědobého plánování sociálních služeb
(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: 18.4.2011
Místo jednání: jednací místnost č. 581
Přítomni: 9 – dle presenční listiny
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předmět jednání (Program jednání):
1. seznámení s projektem Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období
2013-2016 – II. plánovací období z OP LZZ
2. projednání harmonogramu projektu na měsíce duben a květen 2011
3. seznámení s programem Dne sociálních služeb a úvodní konference
4. projednání Dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb
5. různé

Ad 1.
- Mikundová seznámila přítomné s projektem „Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici
na období 2013-2016 – II. plánovací období“ z OP LZZ – viz příloha č. 1
- informovala o zdrojích dotace a celkové výši této dotace.
- představila personální zajištění projektu a projektový tým.
Cílem projektu je vytvořit druhý komunitní plán sociálních služeb v Kopřivnici ve spolupráci s
obcemi ve správním území obce s pověřeným obecním úřadem, tzn. Štramberkem, Závišicemi
a Ženklavou.
- seznámila s klíčovými aktivitami projektu.
Klíčová aktivita č. 1 již probíhá. Dopisem byly osloveny obce ve správním území obce
Kopřivnice. Na 26.4.2011 ve 13:00 hodin je svolána společná schůzka obcí, na které bude
místostarostka Rysová a vedoucí odboru sociálních věcí Klímová jednat o možnosti zapojení
těchto obcí do procesu plánování a způsobu jak zapojit občany a předávat jim informace.
Klíčovou aktivitou č.2 jsou Dny sociálních služeb. Podrobněji o Dni sociálních služeb v letošním
roce viz. předmět jednání Ad 3.

O aktivitě č.3 informovala přítomné Mgr. Magdaléna Holubová, která je odborným
koordinátorem této aktivity. Jedná se o kvalitativní mapování potřebnosti sociálních služeb u
osob se zdrav. postižením, které bude probíhat za pomoci nezávislého a nezaujatého
mezioborového týmu. Ten budou tvořit odborníci z oblasti medicíny, jako jsou dětští psychiatři,
kliničtí psychologové, sociální pracovníci, ale také poskytovatelé soc. služeb, ve škole pak
speciální pedagogové. Vzorek pro mapování budou tvořit děti z MŠ a ZŠ Motýlek v Kopřivnici a
stávající uživatelé soc. služeb DS Kopretina.
Mapovaní proběhne ve třech etapách 1. přípravná - vytvoření forem a metod mapování, 2.
samotná realizace mapování, 3. vyhodnocení mapování.
Klíčová aktivita č.4 práce v pracovních skupinách. V průběhu dvou let je naplánováno 14
setkání PS. Ve chvíli kdy se do plánování zapojí obce bude zapotřebí zrevidovat Základní
listinu. Na první veřejném setkání bude zapotřebí zjistit, zda vytvořené PS jsou dostatečné.
Práce v PS bude probíhat podobně jako v minulosti.
V klíčové aktivitě č.5 dojde k aktualizaci katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Kopřivnici.
Do konce června 2011 je nutné vytvořit grafický návrh katalogu a to z toho důvodu, že náš
projekt je provázán s individuálním projektem Moravskoslezského kraje ke komunitnímu
plánování Moravskoslezského kraje, kdy kraj bude tisknout tyto dokumenty.
Druhá fáze této aktivity pak bude vytvoření elektronického katalogu poskytovatelů sociálních
služeb.
Poslední aktivitou č.6 je zpracování odborných analýz a mapování potřeb a spokojenosti
veřejnosti se sociálními službami a sestavení nového plánu. Podrobnosti k této aktivitě budou
podány v následujícím období.

Ad 2.
- Mikundová informovala o jednotlivých aktivitách v průběhu měsíců duben a květen - viz
příloha č.2
Některé úkoly harmonogramu jsou již splněny (vyznačeny tučně). V průběhu měsíce června se
uskuteční setkání pracovní skupiny „Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným
omezením“.

Ad 3.
- Mikundová seznámila přítomné s programem ke Dni sociálních služeb (DSS).
DSS a Den dětí se uskuteční ve středu 1.6.2011 po celý den před budovou Kulturního domu v
Kopřivnici. V letošním roce proběhne akce za každého počasí venku pod velkým párty stanem.
Součástí DSS bude úvodní konference projektu určená odborné veřejnosti – viz. příloha č.3.
Mikundová požádala místostarostku,aby pozvala pana starostu a požádala ho o úvodní slovo
konference na téma význam střednědobého plánování sociálních služeb v rámci dlouhodobé
strategie města Kopřivnice.
Doprovodný program:
- v 17:30 hod. v knihovně beseda Ve stopách Vikingů (Cestování s handicapem – cestovatel
Jirka Mára)
- výstava občanského sdružení PURPURA s názvem SVĚT AUTISMU. VSTUPTE PROSÍM.
Ad 4.
- Mikundová přítomným předložila dotazník pro poskytovatele soc. služeb – viz příloha č. 4,
který byl vytvořen v předcházejícím období. Přítomni byli požádání o prostudování materiálů a o
zamyšlení se nad tím, zda je potřeba některé informace doplnit, případně vyjmout, ve vztahu ke

2

změnám, které proběhly za uplynulé dva roky. Rozmyslet si podobu dotazníku pro toto
plánovací období. O verzi dotazníku budeme diskutovat na setkání ŘS v červnu 2011.

Ad 5.
Mikundová přečetla dopis Dis. Zuzany Bárové o ukončení spolupráce v rámci KPSS. Z tohoto
důvodu je potřeba svolat PS „Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným
omezením“ a zvolit nového vedoucího PS. Místostarostka navrhla zda by nebylo vhodné přímo
oslovit osobu, která se orientuje v této oblasti. Mikundová připomenula, že vedoucího si má
skupina zvolit sama – to je filozofií komunitního plánování.
Dalším bodem k zamyšlení je otázka zda jednotlivé členy PS jmenovat nebo nejmenovat, a déle
pak, co by bylo potřeba řešit na veřejném setkání všech pracovních skupin.
Mikundová doporučila vytvořit pracovní skupinu poskytovatelů sociálních služeb a zajistit tak
aktivní zapojení poskytovatelů do procesu KPSS. Místostarostka navrhla způsob jak
poskytovatele oslovit. Ve zvacím dopise na vytvoření této skupiny budou poskytovatelé
informováni o tom, že v průběhu dalšího období dotačního systému města bude také
posuzována účast poskytovatele soc. služeb v procesu KPSS
Na závěr Mikundová všem poděkovala za účast a pozvala všechny na další setkání.
Předběžně domluvené termíny PS:
- ŘS 6.6.2011 v 15:00 hodin
- PS „Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením“ - 13.6.2011 v 16:00
nebo 22.6. 2011 v 16:00 hodin
- veřejné setkání 12.9. 2011 v 16:00 hodin
Úkoly:
1. Požádat pana starostu o přednesení příspěvku na konferenci
Zodpovídá: Rysová
Termín: do 20.4.2011
2. Prostudovat dotazník pro poskytovatele a, navrhnout doplňky a změny na příštím
zasedání ŘS Z
Zodpovídá: všichni členové ŘS
Termín: 6.6.2011
3. Vytvořit dopis s výzvou pro poskytovatele k vytvoření PS poskytovatelů.
Zodpovídá: Mikundová
Termín: 30.7. 2011
4. Svolat PS ve výše zmíněných termínech
Zodpovídá: Mikundová, Obrátilová

Zapsala: Obrátilová
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