MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 01 /2016
z jednání řídící skupiny
Datum jednání: 7. 3. 2015 ve 13:30 hodin
Místo jednání: zasedací místnost OSV, dv. č. 266, MÚ Kopřivnice
Přítomni: dle presenční listiny
Jednání zahájila Mgr. Blanka Mikundová
Program jednání:
1. monitorovací zpráva k plnění II. střednědobého plánu
2. proces plánování sociálních služeb na další období - návrh změn a harmonogramu
průběhu
3. forma spoluúčasti a zapojení obcí do dalšího plánovacího období
4. příprava jednání všech pracovních skupin
5. organizační zajištění "Osobnost roku v sociální oblasti"
6. informace k přípravě Dne sociálních služeb
7. aktuální témata dle návrhu členů skupiny
Jednání zahájila Blanka Mikundová.
Ad 1)
Mikundová předložila členům ŘS monitorovací zprávu – vyhodnocení aktivit II.
Střednědobého plánu soc. služeb za rok 2015(příloha č. 1). K monitorovací zprávě nebylo
ze strany členů řídící skupiny námitek.
Ad 2)
Mikundová předložila harmonogram průběhu procesu plánování na další období:
1. Nastavení formy spolupráce obcí při procesu plánování sociálních služeb na území
Kopřivnice, obce s rozšířenou působností (3-4/2016)
2. Revize Základní listiny a práce v pracovních skupinách (4-5/2016)
Bude revidována základní listina (ZL) a celková struktura jak PS a ŘS. Předpokládáme
jmenování konkrétních členů pracovních skupin a jejich intenzivní setkávání při
plánování opatření a aktivit plánu. Náplní jednání PS bude: vyhodnocení plnění II.
střednědobého plánu, revize ZL, informování o připravovaných aktivitách v rámci
plánování, seznámení s výsledky jednotlivých analýz, spolupráce na přípravě a podobě
důležitých dokumentů a propagačních materiálů, aktivní účast na některých akcích
v rámci procesu (dny sociálních služeb, dotazníkové šetření apod.). Podstatnou náplní
setkávání v PS bude společné stanovení priorit, opatření a aktivit pro další období,
připomínkování dokumentu před předložením veřejnosti a závěrečné seznámení
s dokumentem před schválením v orgánech města. Jednání PS i přes jmenování

3.

4.

5.

6.

konkrétních členů budou i nadále otevřená veřejnosti. Veřejnost bude na každé jednání
zvána různými formami.
Dotazníkového šetření veřejnosti - mapování potřeb a spokojenosti se sociálními
službami (5-8/2016)
Dotazníkové šetření (veřejný průzkum) bude zpracováno dodavatelsky v období 5 –
8/2016 na území obcí Kopřivnice vč. místních částí (Lubina, Mniší, Vlčovice), Štramberk,
Závišice a Ženklava.
Výstupem bude analýza potřeb a informovanosti veřejnosti ve vztahu k sociálním
službám a v jakých oblastech potřebují pomoci občané na vymezeném území ve vztahu
k sociálním službám. Sběr dat proběhne prostřednictvím dotazníku. Předpokládáme
osobní oslovení respondentů tazatelem. Výzkumný vzorek o velikosti cca 800-850 osob
bude strukturou odpovídat struktuře obyvatel daného území.
Finanční analýzy stávajících služeb a mapování potřeb poskytovatelů a jejich uživatelů
(9-11/2016)
Finanční analýza bude provedena u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb,
které poskytují služby na území obcí Kopřivnice vč. místních částí, Štramberk, Závišice a
Ženklava a u poskytovatelů, které využívají občané daného území a jsou podporovány
z dotací měst a obcí vymezeného území. Jedná se o cca 20 registrovaných sociálních
služeb poskytovaných cca 10 subjekty (poskytovateli).
Analýzu provede odbor ve spolupráci s odborným konzultantem – sociologem, s kterým
bude konzultován zejména zjišťovací nástroj a organizace a způsob sběru dat. Sociolog
dále provede potřebné analýzy dat - sumarizaci a jejich třídění a následnou interpretaci
dat.
Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb (11/2016-1/2017)
Bude provedena aktualizace databáze poskytovatelů soc. služeb a organizací v soc.
oblasti. Katalog graficky zpracujeme a upravíme pro tisk (dodavatelsky). Katalog
vytiskneme v začátkem roku 2017.
Sestavení a schválení III. střednědobého plán sociálních služeb města Kopřivnice se
zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2017-2020
v orgánech měst a obcí (9-3/2016)
Hlavním výstupem plánovacích aktivit bude dokument - 3. Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Kopřivnici na období 2017-2020. Na základě návrhů v pracovních
skupinách zpracuje řídící skupina střednědobý plán. Priority plánu, opatření a aktivity
budou vycházet z návrhů občanů a zpracovaných analýz a dotazníkového šetření.
Sestavený plán projde připomínkovým řízením v pracovních skupinách a následně
proběhne veřejné připomínkování. Připomínky budou vypořádány v řídící skupině a
zapracovány do dokumentu, který řídící skupina prostřednictvím odboru sociálních věcí
předloží ke schválení orgánům měst a obcí.

Ad 3)
Mikundová předložila návrhy variant spolupráce s obcemi a jejich zapojení do dalšího
plánovacího období (viz. příloha č. 2 ). ŘS doporučuje variantu č. III pro další spolupráci s
obcemi.
Ad 4)
Mikundová předložila návrh uspořádat společné setkání všech pracovních v pondělí
23.3.2016 v 15:30 hodin v 10.p. MÚ. Veřejnost bude seznámena s monitorovací zprávou o
plnění komunitního plánu a s možnostmi nominací osobností v sociální oblasti za rok 2015.
Členové s návrhem souhlasili.
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Ad 5)
Mikundová předala informace o zajištění ankety „Osobnost roku 2015 v sociální oblasti“. Na
základě zkušeností z předchozího ročníku navrhují členové ocenit „Osobnost roku 2015
v sociální oblasti v Kopřivnici“ (dále jen Osobnost) dle stejných pravidel (viz příloha č. 3), za
jakých oceňování probíhalo v roce 2014. Vyhlášení osobnosti proběhne na veřejné akci „Den
sociálních služeb“, která se uskuteční 13.5.2016.
Po veřejném oceněné nominovaných osob, bude pro tyto osoby a jejich kolegy (pracovníky a
dobrovolníky v sociální oblasti) uspořádáno krátké setkání pracovníků a dobrovolníků
v sociální oblasti v Kulturním domě – v Pomněnce.
Členové odsouhlasili časový harmonogram:
15.3.2016
od 21.3.2016
do 11.4.2016, 13:00
23.3.2016 v 15:30 hodin
13.4.2016
18.4.-1.5.2016
2.5. 2016
9.5. 2016
13.5.2016

projednání pravidel „Osobnost roku 2015 v sociální
oblasti v Kopřivnici“ v Radě města Kopřivnice
vyhlášení možnosti nominace konkrétních osob
příjem nominací
společné jednání pracovních skupin komunitního
plánován - seznámení s organizací vyhlášení Osobnosti
hodnocení nominací, vyhodnocení úplnosti a správnosti
nominací v ŘS KP
veřejné hlasování
sčítání anketních lístků ŘS KP
projednání výsledků hlasování v radě města a
rozhodnutí o jmenování osobnosti
slavnostní vyhlášení výsledků veřejné ankety „Osobnost
roku 2015 v sociální oblasti v Kopřivnici“

Ad 6)
Mikundová předala informace o přípravě Dne soc. služeb. V letošním roce se akce uskuteční
13.5.2016 před kulturním domem Jedná se o akci pro veřejnost spojenou s doprovodným
programem. Zároveň proběhnou farmářské trhy. V rámci této aktivity dojde k zajištění
informačních stánků, ve kterých se představí poskytovatelé sociálních služeb.
Ad 7)
Příští setkání ŘS se uskuteční 4.4. 2016 ve 14:00 hodin – na programu jednání budou
změny Základní listiny.
Bylo dohodnuto zaslat rámcový program na Den soc. služeb do obcí co nejdříve – nejlépe do
18.4. 2016 – ke zveřejnění do zpravodajů.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 7.3.2016 :
2016/01
Řídící skupina po projednání bere na vědomí vyhodnocení II. .střednědobého plánu za rok
2015 ve znění přílohy č. 1.
2016/02
Řídící skupina po projednání schvaluje harmonogram průběhu procesu plánování na další
období dle bodu č. 2 zápisu.
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2016/03
Řídící skupina po projednání schvaluje variantu č. III pro další spolupráci s obcemi ve znění
přílohy č. 2.
2016/04
Řídící skupina po projednání navrhuje RM na základě zkušeností z předchozího ročníku
ocenit „Osobnost roku 2015 v sociální oblasti v Kopřivnici“ (dále jen Osobnost) dle stejných
pravidel (viz příloha č. 3), za jakých oceňování probíhalo v roce 2014.

Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová

Ověřila: Mgr. Lenka Galiová
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Termín
plnění

Zahájili jsme první
nezbytné aktivity
Zodpovědnost za
úkol

Opatření splněno
Plnění

Komentář

Město Kopřivnice, 2015
Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví
(OSV)

Město Štramberk a 2015
obce Závišice a
Ženklava

Centrum zdravotně
postižených MSK,
o.p.s.
SSSmK, p.o.

1.1.1 Program finanční podpory města Každoročně
Kopřivnice pro poskytovatele sociálních služeb a
organizace pomáhající v sociální oblasti pro
občany města Kopřivnice

1.1.2 Program finanční podpory města každoročně
Štramberka a obcí Závišice a Ženklava
pro poskytovatele sociálních služeb a organizace
pomáhající v sociální oblasti pro občany
Štramberka a obcí Závišice a Ženklava

1.1.3
Podpora občanské poradny a rozšíření 2013,
její provozní doby
každoročně

1.1.4 Rozšíření služeb azylového domu SSSmK 3Q/2013,
o vícestupňový model bydlení
2014

Opatření 1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další rozvoj (S.1.1, S.1.3)
Kopřivnice: 11.677.613,- Kč
Dvě kola dotačního programu, dotací podpořeno 15 soc.
služeb a 1 činnosti v soc. oblasti (2.015.550,-) + 3
darovací smlouvy (24.000,-) pro činnosti v soc. oblasti
(celkem 13organizací = uzavřených smluv), 5 soc. služeb
provozovaných příspěvkovou organizací SSSmK
(8.619.500,-) a 1 služba provozovaná org. složkou města
(1.018.563,-) podpořena příspěvkem zřizovatele.
Štramberk: 542.000,- Kč - podpořeno 7 organizací
formou darů a dotací ve výši 90.000,- Kč (CZP MSK OP, Charita, Salus, Škola života, Slezská diakonie,
Albína, Strom života) a vlastní soc. služba –
pečovatelská (452.000,- Kč)
Závišice: 26.000,- Kč - podpořeny celkem 3 organizace
(Charita Kopřivnice, Domov Odry, Centrum pro
zdrav.postižené)
Ženklava: 26.000,- Kč - podpořeno celkem 5 organizací
(Sl. diakonie, Salus, Sons, AZP, Andělé stromu života).
Služba je rozšířena od 8/2013. Podpora je řešena v rámci
dotačních programů v bodě 1.1.1 a 1.1.2. Občanská
poradna byla v roce 2015 podpořena dotací ve výši
223.000,- Kč z rozpočtu města Kopřivnice.
V březnu 2014 byly rozšířeny služby azylového domu o II.
stupeň azylového bydlení, tj. o 1 bytovou jednotku pro 2
uživatele, kteří prošli službou azylový dům a jsou
připraveni na další krok v rámci své sociální rehabilitace.
Toto ubytování by mělo sloužit jako mezistupeň mezi
ubytováním v azylovém domě a samostatným bydlením.
Počet uživatelů v roce 2015: 5 osob, tj. 635 lůžkodnů.

Cíl 1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj (S.1.1, S.1.3)

Aktivita

Dosud nesplněno

Monitorovací zpráva - vyhodnocení aktivit II. Střednědobého plánu soc. služeb za rok 2015

Příloha č. 1, ŘS 01/2016

Termín
plnění
1.1.5 Vznik projektu „O krok blíže 2013-2016
k zaměstnání“ - tréninkové zaměstnávání
(sociální
rehabilitace)
pro
dlouhodobě
nezaměstnané, zejména pro osoby bez přístřeší
1.1.6 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační 2013
služby

Město Kopřivnice,
OSV

Salus, o. p.s.

Zodpovědnost za
úkol
o.s. „Máš čas?“

Město Kopřivnice,
ORM

1.2.2 Realizace projektu výstavby a zahájení 2014-2016
provozu domova pro seniory
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Město Kopřivnice,
OSV

1.2.1 Rozhodnutí o vhodné variantě řešení 2013
zřízení domova pro seniory

Opatření 1.2 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici (S.1.2.1)

1.1.7 Iniciování zřízení konzultační skupiny na 2013-2016
úrovni statutárních zástupců obcí, nebo jimi
pověřených osob, ve spádové oblasti města
Kopřivnice

Aktivita

Plnění

V roce 2015 se několikrát sešla pracovní skupina pro
výstavbu domova pro seniory, zástupci města a prac.
skupiny absolvovali prohlídky domovů pro seniory
(Ždírec, Vysoké Mýto) za účelem předávání zkušeností a
dobré praxe. V 7/2015 konzultovali zástupci města
možnosti výstavby a provozu na MSK, byly prověřovány
možnosti financování investice z různých dotačních
programů. Radní i zastupitelé byli průběžně informováni
o těchto jednáních. Přes veškeré snahy najít vhodnou
variantu výstavby zatím k rozhodnutí nedošlo.
Navazuje na předchozí.

Skupina vznikla v roce 2013 a každý rok proběhne jedno
setkání zástupců obcí. V roce 2015 to bylo 15.6. za účasti
zástupců z 12ti obcí. Hlavním tématem jednání byl
způsob financování sociálních služeb a tvorba sítě na
území kraje.

Projekt je z části již realizován vlastními silami centrajako např. pracovní poradenství, podpora psychologa, či
spolupráce s personality jiných organizací. Na volný trh
práce se v roce 2015 podařilo umístit 13 klientů.
O rozšíření služby zatím organizace nepožádala. V roce
2015 sociálně aktivizační službu využilo celkem 24
uživatelů z toho 10 s trvalým pobytem v Kopřivnici (z
toho 6 dětí do 18 let, 1 muž, 3 ženy). V roce 2015 služba
nevykazuje neuspokojené žádosti.

Komentář
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Termín
Zodpovědnost za
Plnění
Komentář
plnění
úkol
Opatření 1.3 Podpora navazujících služeb na denní stacionář a transformované sociální služby (sociálně- terapeutické dílny, podporované
zaměstnávání, podpora samostatného bydlení pro ZP apod.)
1.3.1
Hledání
vhodného
partnera
pro 2013-2016
Město Kopřivnice,
V roce 2013 spolupráce ze Slezskou diakonií při
provozování navazujících služeb v souvislosti
OSV
individuálních rozhovorech – mapování aktuálnosti
s možnostmi vícezdrojového financování
potřeb dle předaných žádostí ze ZŠ a MŠ Motýlek. Dále
viz. 1.4.1, 1.4.2
Opatření 1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního stacionáře Kopretina zejména o uživatele s kombinovaným postižením a s poruchami
autistického spektra z Kopřivnice
1.4.1 Přesné definování rozšířené cílové skupiny 2013
Město Kopřivnice,
V roce 2013 byly definovány potřeby, na základě
uživatelů služby Denního stacionáře Kopretina a
OSV
individuálních rozhovorů s osobami se zdravotním
jejich potřeb
postižením a jejich rodinnými příslušníky a zákonnými
zástupci.
1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové 2014-2016
Město Kopřivnice,
OSV dlouhodobě hledá řešení výše uvedené aktivity 1.4.
umístění Denního stacionáře Kopretina do
OSV
Na jednání RM dne 1.7. 2014 byli členové rady
bezbariérových
prostor
v Kopřivnici
a
seznámeni se situací DS Kopretina a byly předloženy
zpracování projektu rekonstrukce
varianty řešení. Zprávu o optimalizaci DS Kopretina
vzala RM na vědomí, nicméně k rozhodnutí
o nejvhodnější variantě nedošlo. Následně OSV znovu
prověřoval všechny možnosti s ohledem na technické
požadavky navrhované služby a provozní možnosti
stávající služby ve spolupráci se zainteresovanými aktéry
(Sl. diakonie, Kopretina, ZŠ a MŠ Motýlek, OMM). RM
se dále problematikou a variantami řešení zabývala na
jednání 3.11.2015 a 15.12.2015, kdy schválila postup
přípravy projektu „Přemístění Denního stacionáře
Kopretina do objektu na ul. Francouzská 1181“ a
projektu „Vytvoření podmínek pro vznik nové sociální
služby sociálně-terapeutické dílny v objektu na ul. Školní
926“. Prvním krokem je vytvoření prostorové studie
umístění těchto služeb ve vybraných objektech města.
V případě schválení projektových záměrů v RM bude
zhotovena projektová dokumentace a podklady pro
podání žádostí na financování z IROP a podána žádost o
dotaci.

Aktivita

Město Štramberk,
obce
Závišice,
ženklava

2.1.3 Abeceda poskytovatelů sociálních služeb 2013
ve zpravodajích města Štramberka, obcí
Závišice, Ženklava
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Město Kopřivnice,
OSV

2016

2.1.2 Mapa poskytovatelů

V obcích dosud nerealizováno.

Na PS poskytovatelů soc. služeb, která se konala v únoru
2016 bylo dohodnuto, že místo mapy bude aktualizován
tištěný katalog sociálních služeb. Aktualizace údajů a
shromažďování informací proběhne v druhé polovině
roku.

Opatření 2.1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách prostřednictvím informačních kampaní (S.1.1.6)
a hledání nových forem
2.1.1 Den sociálních služeb v Kopřivnici
každoročně Město Kopřivnice,
Dne 15.6.2015 proběhl den soc.služeb, kde se představilo
OSV
26 organizací s cca 34 službami. Odhadovaný počet
účastníků cca 250 osob.

Cíl 2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže sociální práce (S.1.1)

1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro Navazuje na Město Kopřivnice,
poskytování služby a stanovení podmínek 1.5.2
OSV
financování

Navazuje na předchozí.

Termín
Zodpovědnost za
Plnění
Komentář
plnění
úkol
1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a 2017-2018
Město Kopřivnice,
Navazuje na předchozí.
přestěhování Denního stacionáře z Vlčovice do
OSV,
ORM,
Kopřivnice
SSSmK
Opatření 1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující služby zejména pro uživatele denního stacionáře Kopretina, transformovaných
služeb a klienty speciálních škol z Kopřivnice
1.5.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů 2013
Město Kopřivnice,
Viz 1.4.1
služby sociálně-terapeutických dílen a jejich
OSV
potřeb
1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina Podle
Město Kopřivnice,
Viz 1.4.2.
ve Vlčovicích pro potřeby služby sociálně- možností
OSV,
OMM,
terapeutických dílen
financování SSSmK

Aktivita

Termín
plnění
Město Kopřivnice,
OSV

Zodpovědnost za
úkol
Plnění

V závěru roku 2013 byla p. Anežka Šajtarová oceněna
jako „Osobnost v sociální oblasti pro rok 2013“ a to ve
veřejném hlasování , v kterém bylo nominováno 7
osobností.
Ocenění
proběhlo
na
uzavřeném
společenském setkání pracovníků soc. služeb. Za rok
2014 byla osobností roku vyhlášena p. Zdeňka Gaiová a
veřejné akci při akci „Víte kde a jak pomáháme“.

Komentář

průběžně

Město Kopřivnice,
ORM

3.2.2 Řešení způsobu zajištění toalet pro osoby 2013
bez přístřeší
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Město Kopřivnice,
OSV

Opatření 3.2 Zajišťování podmínek pro zdravotní péči a hygienu osob bez přístřeší
3.2.1 Zjišťování potřeb v oblasti lékařské péče Do 6/2013
Město Kopřivnice,
pro osoby bez přístřeší
OSV

Průběžně realizováno

V roce 2013 proběhlo setkání v NDC Racek, z kterého
vyplynulo, že tyto potřeby jsou v současné době
uspokojovány.
NDC Racek – dohoda s MUDr. Žárským – akutní
ošetření. Ke spolupráci se podařilo v konkrétním případě
získat i MUDr. Jakla.
Od ledna 2014 působí na poliklinice nový psychiatr.
Situace zmapována v rámci společného jednání (viz
3.2.1), Došlo ke zvýšení informovanosti o možnostech
využívání veřejných toalet v centru města, pisoáry jsou
zdarma.

Průběžně realizováno v rámci investičních akcí OMM.
V roce 2015 bylo rekonstruováno 1430 bm stávajících
chodníků, zhotoveno 500 bm nových chodníků. Byl
rekonstruován 1 přechod a 4 místa pro přecházení,
vzniklo 1 nový přechod. Byla rekonstruovaná 1
autobusová zastávka a vznikla 2 parkovací místa pro
ZTP. Město Kopřivnice obsluhuje 27 autobusových linek
se 455 spoji z nichž u 35 je garantován bezbariérový
přístup do vozidla autobusu.

Opatření 3.1 Bezbariérové chodníky ( S.1.3.1) - opatření bude postupně naplňováno v rámci projektu „Bezbariérové město“, který zpracovává ORM

Cíl 3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování (S.1.3)

2.2.1
Společenský
večer
poskytovatelů 2013
sociálních služeb, případně benefiční akce

Opatření 2.2 Oceňování pracovníků v sociální oblasti

Aktivita

6

Termín
Zodpovědnost za
Plnění
Komentář
plnění
úkol
3.3
Řešení nízkonákladového bydlení s přiměřenou mírou podpory, pomoci a péče pro osoby, které se vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a
příjmům ocitli v nepříznivé sociální situaci
3.3.1 Zmapování a definování cílových skupin a Do konce Město Kopřivnice,
V roce 2013 byly popsány individuální potřeby u 25 osob
jejich potřeb pro nízkonákladové bydlení
roku 2013
OSV
v rámci mapování potřeb u specifických skupin obyvatel
pro MSK. Výsledky předány MSK s žádostí o
součinnost.
3.3.2 Návrh řešení způsobů bydlení na základě 2Q 2014
Město Kopřivnice,
Úkol se dosud neřeší s ohledem na připravované změny
výsledků mapování
OSV
v oblasti zákona o sociálních službách a zejména
s ohledem na připravovaný zákon o sociálním bydlení.
3.3.3 Realizace řešení nízkonákladového bydlení 2014 -2016 Město Kopřivnice,
Viz 3.3.1 a 3.3.2
a spolupráce s MSK při zajištění služeb a péče
OSV
pro specifické cílové skupiny
3.4. Zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace z Kopřivnice
3.4.1 Podpora bezbariérové dopravy pro osoby z 2013
Město Kopřivnice,
V rámci dotačního programu města Kopřivnice (viz bod
Kopřivnice
OSV
1.1.1). Finanční podpora svozové dopravy ZŠ a MŠ
Motýlek – 40.000,- Kč.
3.4.2 Podpora dopravy pro seniory se sníženou 2013-2014
Město Kopřivnice,
V závěru roku 2013 proběhlo dotazníkové šetření
schopností pohybu či orientace z Kopřivnice
OSV
„Mobilita a místní přeprava v Kopřivnici v rámci odboru
životního prostředí. Z 515 odevzdaných dotazníků bylo
28,3 % osob nad 60 let, 27,8 % důchodců, 5,5 % osob
ZTP. V současnosti není aktuální potřeba, bude dále
sledováno. Senioři jsou průběžně informováni o
možnostech přepravy v Kopřivnici (individuální doprava,
Novodobá sanitka, Taxi 30 apod.)
Zpracovala: Mgr. Blanka Mikundová..

Aktivita

Příloha č. 2, zápis ŘS 01/2016
Podmínky zapojení obcí do plánování sociálních služeb
Město Kopřivnice svým jménem zajistí proces zpracování III. střednědobého plánu
sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a
Ženklava na období 2017 – 2020.
Při stanovování podmínek vycházíme zejména z rozpočtu na plánování, z počtu obyvatel
jednotlivých měst a obcí.
Rozpočet - odhad nákladů na zpracování plánu
Položka /varianta
Průzkum veřejnost - dotazování - dodavatelsky
Finanční analýza poskytovatelů - dodavatelsky

I.
121 000
50 000

II.
121 000

III.
107 000

DPP - Konzultant - sociolog
administrace finanční analýzy
Tištěný katalog

0
0
40 000

15 000
6 000
30 000

15 000
6 000
40 000

Náklady koordinátor vč. odvodů
rezerva
celkem

150 000
5 000
366 000

150 000
5 000
327 000

0
5 000
173 000

Popis jednotlivých varianta
1. varianta
Varianta předpokládá rozpočet ve výši skutečnosti z předchozího období, se zajištěním
zpracování finanční analýzy a mapování potřeb veřejnosti firmou a započítává mzdu
koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb. V této variantě proběhne
dotazování cca 850 osob, bude vytištěno 5000 ks katalogů poskytovatelů.
2. varianta
Varianta počítá se zajištěním zpracování mapování potřeb veřejnosti
firmou
samostatně. Finanční analýza bude provedena odborem soc. věcí ve spolupráci
s odborníkem – sociologem V této variantě je vyčíslena mzda koordinátorky
komunitního plánování sociálních služeb. V této variantě proběhne dotazování cca 850
osob, bude vytištěno 3000 ks katalogů poskytovatelů.
3. varianta
Varianta počítá se zajištěním zpracování mapování potřeb veřejnosti firmou současně
s výzkumem veřejného mínění spokojenosti obyvatel (firma může nabídnout slevu,
každý výzkum bude zpracován samostatně, ale některé administrativní úkony budou
společné, každý výzkum bude mít samostatnou zprávu). Finanční analýza bude
provedena odborem soc. věcí ve spolupráci s odborníkem – sociologem V této variantě
není vyčíslena mzda koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb. V této
variantě proběhne dotazování cca 850 osob, bude vytištěno 5000 ks katalogů
poskytovatelů.

Návrh finanční spoluúčasti měst a obcí
varianta I.

varianta II.

varianta III.

velikost
velikost
počet
počet
výzk.
výzk.
rozpočet katalogů vzorku rozpočet katalogů vzorku

počet
obyvatel %

velikost
počet
výzk.
rozpočet katalogů vzorku

Kopřivnice

22 417

80

294 072

4 017

683

262 737

2 410

683

139 001

4 017

683

Štramberk

3 442

12

45 153

617

105

40 342

370

105

21 343

617

105

993

4

13 026

178

30

11 638

107

30

6 157

178

30

1 048
4
27 900 100

13 748
366 000

188
5 000

32
850

12 283
327 000

113
3 000

32
850

6 498
173 000

188
5 000

32
850

Závišice
Ženklava
celkem

Při finančním výpočtu spoluúčasti obcí vycházíme z počtu obyvatel k 31.12.2014 a z
celkových nákladů na jednotlivé položky procesu, které mohou využít i obce pro své
občany (katalog poskytovatelů) a které jsou pro plánování nezbytné (mapování potřeb
obyvatel na daném území, analýza poskytovatelů).
Navrhovaná částka je jednorázová a předpokládá se její úhrada na počátku procesu.
Předpokládaná spolupráce je minimálně na úrovni řídící skupiny a bude probíhat
pravidelně.

Zpracovala: Mgr. Mikundová

Příloha č. 3, zápis ŘS 01/2016

Pravidla oceňování osobnosti roku 2015 v sociální oblasti v |Kopřivnici
Pravidla ocenění
Město Kopřivnice ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a s řídící skupinou
plánování sociálních služeb vyhlašuje III. ročník ankety „Osobnost roku 2015 v sociální
oblasti v Kopřivnici“.
Cíl:
Ocenění je určeno pracovníkům, dobrovolníkům a občanům působícím v sociální oblasti za
mimořádnou, kvalitní, obětavou a uznávanou činnost, za kterou si zasluhují veřejné ocenění a
poděkování. Za jejich profesionální a zároveň empatický přístup jak ke klientům, tak ke kolegům a
osobám o něž pečují a je tedy určena všem, kteří mají své srdce na pravém místě.
Kdo může být nominován k ocenění:
Oceněni budou občané města Kopřivnice nebo občané působící v Kopřivnici, kteří mimořádně
přispívají ke zlepšení situace osob ohrožených sociálním vyloučením1 ať dlouhodobou prací nebo
mimořádným činem.
V anketě mohou být nominováni:
• zaměstnanci sociálních služeb,
• pracovníci vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských a
podobných zařízeních,
• dobrovolníci působící v sociální oblasti v Kopřivnici,
• lidé působící ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci neziskových
aktivit, vykonávající činnost pro občany města Kopřivnice vč. místních částí,
• pečující osoby z Kopřivnice vč. místních částí (které působí nad rámec péče o svého
rodinného příslušníka).
Způsob nominování k ocenění:
Nominace mohou podávat fyzické i právnické osoby prostřednictvím formuláře zveřejněného na
stránkách www.koprivnice.cz, v sekci sociální oblast. Formulář je možno získat také na odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. Po obdržení nominací organizátor ověří pravdivost údajů. Nominace
se podávají v písemné podobě.
Termín a místo pro podání nominace:
Termín doručení vyplněného formuláře je do 11. 4. 2016 do 13:00 hodin na podatelnu MÚ
Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
Ostatní podmínky:
Organizátor může vyzvat nominujícího k doplnění informací do přihlášky. Organizátor následně
zajistí souhlas nominované osoby s nominací. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku,
která by byla neúplně, případně nepravdivě vyplněna.

1

z důvodu nepříznivé sociální situace, kterou je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů
trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů
1

Způsob hodnocení nominací:
Na základě doporučení veřejnosti vybere Rada města Kopřivnice „Osobnost roku 2015 v sociální
oblasti v Kopřivnici“.
•
•

•

Proces hodnocení nominací provede řídící skupina, která vyhodnotí úplnost a správnost
nominací.
Hlasování veřejnosti proběhne od 18. 4. do 1. 5. 2016 do 12:00 hodin prostřednictvím
ankety uvedené na webových stránkách města Kopřivnice a nebo prostřednictvím anketních
lístků, které budou k dispozici na informacích Městského úřadu, Městském informačním
centru, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, u poskytovatelů sociálních služeb a
v Městské knihovně.
Řídící skupina přepočítá všechny anketní hlasy a výsledky hlasování předloží dne 9. 5. 2016
Radě města dne Kopřivnice k rozhodnutí o stanovení „Osobnosti roku 2016 v sociální
oblasti v Kopřivnici“.

Vyhlášení výsledků:
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 13. 5. 2016 na veřejné akci „Jarmark poskytovatelů
sociálních služeb!“
Pravidla byla schválena v RM dne …….. usnesením č. …….
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Osobnost roku 2015 v sociální oblasti v Kopřivnici
Formulář k nominaci na ocenění
Jméno a příjmení nominované/ho:
Adresa nominovaného*:
Kontaktní telefon nominované/ho*:
Kontaktní e-mail nominované/ho*:
Zaměstnavatel**:
Pracovní zařazení**:
Stručné představení nominovaného a důvody, které vedou k navržení na ocenění: :
(alespoň 10 řádků, v případě nedostatku místa uveďte na samostatnou přílohu)

Jméno a příjmení osoby, která ocenění navrhla:
Kontaktní telefon osoby, která ocenění navrhla*:
Kontaktní e-mail osoby, která ocenění navrhla*:
Nominovaný i nominující berou na vědomí, že s nimi mohou být pořizovány fotografické snímky a
rozhovory v rámci dokumentace akce, které mohou být přiměřeně využity organizátorem akce pro
účely prezentace a propagace akce, včetně případných dalších ročníků, a s pořizováním takových
záznamů souhlasí.
Podpis nominujícího: ………………………………………………………………
Souhlasím s nominací a s jejím zveřejněním.
Podpis nominovaného: ………………………………………………………………
* údaj nebude zveřejňován
** u zaměstnanců v sociálních službách je tento údaj povinný, u ostatních není povinný
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