MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 2/2011
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: 6.6. 2011
Místo jednání: jednací místnost č. 265
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: Dis. Zuzana Bárová
Neomluveni: 0
Předmět jednání (Program Jednání):

1. zpětná vazba ke Dni sociálních služeb
2. dotazník pro poskytovatele k aktualizaci katalogu
3. sestavení programu na setkání pracovní skupiny „Osoby se zdravotním
postižením, znevýhodněním a jiným omezením“
4. diskuse
Ad 1.
Vyhodnocení Dne sociálních služeb konané dne 1.6. 2011 od 8:30 do 16:30 hod.
včetně dopolední konference přednesla Bc. Blanka Mikundová.
Příloha č. 1
Ad 2.
Byl předložen návrh „Dotazníků pro poskytovatele“ – aktualizace katalogu. Po
zapracování připomínek členů řídící skupiny bude rozeslán k vyplnění s průvodním
dopisem a termínem dodání zpět (do 15.6. 2011), grafický návrh bude zpracován do
30.6.2011, aby byl splněn termín předání do tisku.
Příloha č. 2 – původní dotazník
Příloha č. 3 – upravený dotazník po připomínkách

Ad 3.
Setkání pracovní skupiny „Osoby se zdravotním postižením …“ je stanoveno na 27.6.
2011, začátek 16.00 hod. Úkolem je zajistit hlídání dětí – vychovatelka Žirafy, popř.
pracovníky odboru sociálních služeb, předat informace o mapování potřeb zdravotně
postižených, volba vedoucího pracovní skupiny osob se zdravotním postižením,

informace o kvantitativním sběru informací přes školy (Motýlek Kopřivnice, Kopretina
Vlčovice).
Aktivitu č. 3 představí na setkání Mgr. Magdaléna Holubová.

Ad 4.
Bc. Dagmar Rysová se zajímala o průběh spolupráce s obcemi, zapojení do
pracovních a řídících skupin, dohody s obcemi. Dále o zkušenosti ze dne sociálních
služeb, popř. doplnění nových aktivit pro příští setkání poskytovatelů, např. střelba na
terč pro zrakově postižené apod.
Ing. Jana Klímová – vedoucí OSV poděkovala za aktivní účast všech pracovníků a
zapojení se dne 1.6. 2011.
Předběžně domluvené termíny PS:
-PS „Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením“ – 27.6.
2011 v 16:00 hod.
- ŘS červenec 2011
- veřejné setkání 12.9. 2011 v 16:00 hod.
Úkoly:
1. Rozeslat upravený dotazník dle návrhu členů ŘS pro poskytovatele
Zodpovídá: Mikundová
Termín: 7.6. 2011

2. Zajistit setkání pracovní skupiny 27.6. 2011, hlídání dětí, propagace, občerstvení
Zodpovídá: Mikundová, Váňová
Termín: 27.6. 2011
3. Mgr. Magdaléna Holubová představí Aktivitu č. 3 – mapování na sektání
pracovní skupiny 27.6. 2011
Zodpovídá: Mgr. Holubová
Termín: 27.6. 2011
4. Svolat ŘS
Zodpovídá: Mikundová
Termín: 15.7. 2011

Zapsala: Váňová
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