MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 1/2012
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: 26.3.2012
Místo jednání: MÚ, jednací místnost č. 265
Přítomni: dle presenční listiny - 7
Omluveni: ing. Klečka

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

průběh výběrového řízení na zpracování analýz
elektronický katalog
spolupráce s obcemi
Dny sociálních služeb
průběh Aktivity č. 3 - mapování

Jednání zahájila vedoucí odboru Ing. Jana Klímová.
Ad 1)
Bc. Blanka Mikundova seznámila řídící skupinu s průběhem výběrového řízení na výběr
firmy pro zpracování odborných analýz - mapování potřeb veřejnosti a finanční analýza
poskytovatelů v rámci procesu plánování sociálních služeb.
Veřejná zakázka byla vyhlášena 5.3. 2012 s termínem uzávěrky 19.3. 2012.
21.3. 2012 proběhlo hodnocení komise.
Byly osloveny 4 organizace a do uzávěrky poslaly své návrhy 4 organizace. Jako
nejlepší nabídku ohodnotila komise nabídku firmy AUGUR Consulting,s.r.o. V současné
době se připravuje smlouva, která by měla být do konce měsíce uzavřena a pracuje se
na časovém harmonogramu průběhu celého mapování.
Ad 2)
Elektronický katalog – Bc. Mikundova podala informace o průběhu aktivity.
Poskytovatelé v současné době opravují údaje vložené do elektronického katalogu a po
zaškolení se seznamují s prací a údržbou elektronického katalogu.

Ad 3)
Spolupráce s obcemi. Bc. Mikundová informovala členy řídící skupiny o tom, že
proběhlo připomínkování smlouvy, obce neměly námitky k předložené smlouvě o
spolupráci. V současné době obec Ženklava již smlouvu o spolupráci schválila ve svém
zastupitelstvu. Další obce připravují smlouvu ke schválení ve svých orgánech měst a
obcí.
Ad 4)
Dny sociálních služeb v Kopřivnici se budou konat dne 1.6. 2012. ŘS schválila
orientační program dne sociálních služeb a pověřila Bc. Mikundovou k dalšímu jednání
s Domem dětí a mládeže a přípravou celého dne.
Orientační program:
→
→
→
→
→

kulturní program – několik krátkých vystoupení, rozhovory s poskytovateli
po celý den výstava poskytovatelů soc. služeb – představení, konzultace, prodej výrobků
apod.
workshopy (výtvarné dílny, pletení košíků apod. dle Vašich námětů)
poradenství – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
soutěže Domu dětí a mládeže

Ad 5)
Bc. Mikundová předala informace o tom, že v rámci mapování potřeb pro osoby se
zdravotním postižením proběhne setkání s doc. Michalíkem a členy řídící skupiny.
Členové komise navrhli rozšířit jednání o členy Rady města Kopřivnice. Na tomto
jednání budou představeny výsledky z prvních ohniskových skupiny, které proběhly
v prosinci 2011. V současné době se připravuji pozvánka na další ohniskové skupiny a
Mgr. Holubová připravuje ve spolupráci s doc. Valentou a prof. Slavíkem další průběh
ohniskových skupin, které se budou konat začátkem května.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 26.3. 2012 :
2012/01 ŘS po projednání ukládá Bc. Mikundové
oslovit poskytovatele s výzvou o spolupráci v rámci DSS – termín do 20.4. 2012
2012/02 ŘS po projednání ukládá Bc. Mikundové
spolupracovat s Domem dětí a mládeže na organizaci celé akce DSS
2012/03 ŘS po projednání ukládá ing. Klímové
uzavřít smlouvu s firmou AUGUREM Consluting,s.r.o. na zpracování odborných analýz
do konce měsíce března.
Zapsala: Váňová
Ověřila: Bc. Mikundová
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