MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 2 /2015
z elektronického jednání řídící skupiny
Datum jednání: 12.5. 2015
Místo jednání: elektronicky (formou e-mailové korespondence)
Přítomni: Šimíček, Mikundová, Galiová, Tichavská E., Obrátilová, Klečka
Omluvena: Tichavská S.
Nepřítomni: Vajda, Mlčálová, Schwarz

Program jednání:
Hodnocení nominací "Osobnost roku v sociální oblasti"
P. Mikundová členy komise e-meilem z 11.5.2015 požádala o jejich vyjádření
k možnosti elektronického konání ŘS:
„Vážení členové řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb,
dnes by se měla konat řídící skupina kom. plánování s cílem odsouhlasit zaslané
nominace. Celkem přišlo 5 nominací. Vzhledem k tomu, že jsem to ještě nestihla
zpracovat, navrhuji, abychom hodnocení nominací odsouhlasili elektronicky. Tedy ŘS
proběhne elektronickou formou přes e-maily. Pokud bude většina souhlasit, nejpozději
zítra Vám rozešlu návrhy a znění usnesení k odsouhlasení. Elektrtonická ŘS by tedy
proběhla 12.5.2015.
Prosím o zaslaní souhlasu s elektronickým konáním ŘS. Vaše stanovisko prosím
zašlete obratem.“
Z deseti členů se sedm vyjádřilo souhlasně, ostatní se nevyjádřili. Proto se jednání
uskutečnilo elektronicky.
Mikundová předložila členům Řídící skupiny návrhy nominací (příloha č.1) e-mailem
12.5.2015:
„Dobrý den,
v příloze posílám návrh nominací vč. znění hlasovacího lístku bez grafické úpravy.
Pokud přečtete celý hlasovací lístek, budu ráda, za případné opravy chyb. Návrhy
nominací jsem víceméně neupravovala. Ještě budou seřazeny abecedně (nyní je p.
Galiová na konci, což je špatně). Prosím Vás o vyjádření souhlasu -nesouhlasu s
usnesením v níže uvedeném znění do zítřka, tj. 13.5. 2015.
Souhlasím s usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 12.5.2015:
2015/03

Řídící skupina po projednání schvaluje zveřejnění všech doručených nominací bez
uveřejnění jména navrhovatele a ukládá p. Mikundové připravit slosovatelné anketní
lístky a nominace zveřejnit
2015/04
Řídící skupina schvaluje anonymní hlasování formou slosovatelných anketních lístků,
v případě uvedení jména a kontaktních údajů – e-mailu nebo telefonu
Děkuji Za Vaše stanovisko.“
Elektronickou odpověď poslalo 6 členů ŘS. Jeden člen navrhoval, aby anketa nebyla
anonymní. K tomuto námětu se nepřihlédlo.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 12.5. 2015 :
2015/03
Řídící skupina po projednání schvaluje zveřejnění všech doručených nominací bez
uveřejnění jména navrhovatele a ukládá p. Mikundové připravit slosovatelné anketní
lístky a nominace zveřejnit
Hlasování: 6 pro
2015/04
Řídící skupina schvaluje anonymní hlasování formou slosovatelných anketních lístků,
v případě uvedení jména a kontaktních údajů – e-mailu nebo telefonu
Hlasování: 6 pro

Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová
Ověřila: Mgr. Lenka Galiová
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Příloha č. 1
Hledáme „Osobnost roku 2014 v sociální oblasti v Kopřivnici
Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje
návrhy veřejnosti na ocenění konkrétních osob v sociální oblasti za mimořádnou, kvalitní,
obětavou a uznávanou činnost. Souhlasíte –li s tím, že si tito lidé zasluhují veřejné ocenění a
poděkování můžete svým hlasem podpořit konkrétního člověka. Svým hlasem oceníte nejen
jejich přínos, ale vyjádříte podporu všem, kteří vykonávají velmi záslužnou a mnohdy
náročnou práci v sociální oblasti.
Nominováni jsou (seřazeno dle abecedy):
1. Ludmila Kryšková
Paní Ludmila zahájila svou činnost v sociální oblasti jako pracovník Charity Kopřivnice, kde
pracovala v kumulované funkci účetní, sociální a terénní pracovník v přímé péči o klienty. Právě
v kontaktu s lidmi a snaze jim pomáhat v jejich náročných životních situacích, způsobených
nemocí či stářím, našla své životní poslání. Od počátku roku 2007 nastoupila na Středisko
následné lůžkové péče na Poliklinice v Kopřivnici, kde pracuje dosud na pozici zdravotně
sociálního pracovníka. Její klientelu tvoří zejména senioři, kteří potřebují doléčení a rehabilitaci
a nejsou schopni po zákroku v nemocnici návratu do domácí péče. Jejím úkolem je rovněž
komunikace s příbuznými pacienta a hledání možností dalších forem péče ať už v domácím
prostředí pacienta či v pobytových sociálních službách. Aktivně a s ochotou sobě vlastní nabízí
možnosti, pomáhá s podáním žádostí i vyřízením následné služby. Tato její pomoc je
vykonávána velmi citlivým a individuálním přístupem k jednotlivým klientům i jejich rodinným
příslušníkům. Za dobu 9 let svého působení na Středisku následné péče si získala důvěru i
uznání zejména klientů i respekt svých kolegů a nadřízených.
2. Irena Kučerková
Paní Irena Kučerková je po dopravní nehodě osmatřicet let upoutaná na vozíku. Do místní
pobočky Svazu invalidů vstoupila v roce 1977 a od roku 1991 pracovala ve výboru svazu
šestnáct let jako pokladní. Stála u vzniku organizace Asociace zdravotně postižených
(http://azp.webnode.cz), která vznikla v březnu roku 2003 jako nástupnická organizace Svazu
invalidů. Od roku 2007 stanula v čele Asociace, která sdružuje téměř tři stovky zdravotně
handicapovaných členů z Kopřivnice a přilehlých měst a obcí. Jako předsedkyně se zasloužila o
stabilizaci práce výboru a důvěrníků, kteří zprostředkovávají informace mezi vedením
organizace a jejími členy. Její zásluhou vychází dvakrát ročně zpravodaj pro všechny členy,
měsíčně se pořádají dvě až tři kulturní, sportovní nebo společenské akce. Výkladní skříní
činnosti Asociace jsou Sportovní hry zdravotně handicapovaných dětí a dospělých, které se
v květnu letošního roku uskuteční už po osmnácté. Do Kopřivnice se každoročně sjedou na dvě
stovky sportovců z Prahy, Klatov, Přerova, Prostějova, dále z Hrabyně, Orlové, Ostravy,
Nového Jičína ale i slovenských Košic. A za tím vším stojí mravenčí práce předsedkyně, která
navzdory svým 75 letům a zdravotnímu handicapu je hnacím motorem celé organizace a to i
přesto, že ovdověla a nedávno se podrobila náročné operaci.
3. Anna Kuhejdová
Registrovaná dobrovolnice v Dobrovolnickém centru ADRA, paní Anna Kuhejdová se věnuje
pravidelným dobrovolnickým návštěvám od listopadu roku 2006. Pro dobrovolnictví se rozhodla
zcela svobodně a sama, dlouhodobě hledala příležitost, jak pomáhat druhým. K dobrovolnictví ji
nasměrovala přednáška Michala Čančíka z Frýdku – Místku, tehdejšího vedoucího
Dobrovolnického centra. Za dobrovolnickou činností to měla do Frýdku – Místku daleko a tak se
svou kamarádkou paní Miladou Dostálovou stály u zrodu dobrovolnictví ve Středisku následné
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péče Therápon v Kopřivnici. Anna je svědomitá a dlouholetá dobrovolnice, která je zvyklá
navštívit několik pacientů během svého příchodu do střediska. Mezi sestrami je už vítanou
pomocnicí. Zdravotní sestry už dlouho ví, že si padesáti sedmi letá dobrovolnice mezi lidmi umí
sama poradit. Někde se posadí a vyptá, jak se daří, jinde pohladí, povzbudí, otře zpocené čelo
pacienta. Pacientům těla léčit neumí, ale stará se o lidskou duši. Je to takový anděl s lidskou
tváří. Možná proto, že sama není zcela zdráva, umí se velmi dobře vcítit do potřeb nemocných.
Anička do střediska dochází průměrně 4krát do měsíci. Je velmi samostatná a poradí si i
s případným odmítnutím pacienta. Patří mezi skupinu dobrovolníků, kteří se rádi zapojí a
pomohou také při skupinové ergoterapii. Patří mezi velmi výjimečné dobrovolnické osobnosti.
Obdivuhodný je její citlivý a vnímavý přístup k pacientům. Za svého působení Anna věnovala
přibližně 450 dobrovolnických hodin osobním setkání u hospitalizovaných pacientů. Je to velmi
skromná a duchovní bytost.
4. Vlastimila Michálková
Registrovaná dobrovolnice v Dobrovolnickém centru ADRA, paní Vlastimila Michálková pracuje
v oblasti elektrotechniky jako expediční pracovník. Volný čas věnuje nejen své rodině, ale také
pacientům ve středisku následné lůžkové péče. Vlasta jezdívá za pacienty z Příboru, pozdě
odpoledne, poté co ukončí placené zaměstnání. K dobrovolnictví ji přivedla touha angažovat se
v oblasti zdravotnictví a náborový letáček, který přečetla na autobusové zastávce. Za ta léta už
si zvykla na systematickou a pravidelnou návštěvu (jedenkrát týdně, obvykle jí vyjdou 3-4
návštěvy do měsíce) a patří to k jejím milým povinnostem. Je to už devátý rok, co se svobodně
rozhodla k těmto návštěvám nemocných. Po chodbách zdravotnického zařízení pluje zcela jistě.
Ví, že nemusí být všude přijata, ale i s tím si umí poradit. A jaké pracovní techniky má Vlasta
vlastně k dispozici? Například jednoduchý rozhovor je tím nejlepším nástrojem. Prvním krokem
je ochota pacienta vyslechnout, co má daný člověk na srdci a v druhém kroku povzbudit hovor o
tom, na čem záleží. Mluví o běžných věcech – domově, rodině, popřípadě o tom, oč si pacient
právě dělá starost. Někdy pacienti ocení také novinky z okolí, podání nápoje, společnou řeč nad
kávou z automatu. Vlasta je dlouholetá spolehlivá dobrovolnice. Je samostatná, citlivá a umí si
lidi velmi dobře získat. Je to velmi pracovitá a jemná žena, která po obdivu netouží. Jejím
nevyřčeným krédem je orientace na druhé, vždyť na světě nejsme sami pro sebe, ale žijeme
tady s druhými.
5. Stanislava Tichavská
Paní Tichavská je dlouholetou sociální pracovnicí, kdy vykonávala funkci vedoucí oddělení péče
o rodinu a děti, později vedoucí oddělení hmotné nouze a v současné době je sociálním
pracovníkem s všeobecnou působností. Je vedoucí pracovní skupiny v plánování sociálních
služeb pro osoby v tíživé životní situaci. Sociální poradenství poskytuje osobám ve všech
věkových kategoriích. Téměř vždy dovede poradit nebo nasměrovat osobu tam, kde potřebný
problém dále vyřeší. Ve svém poradenství využívá svých dlouholetých zkušeností nejen
z osobního života. Své zkušenosti ochotně předává mladším nastávajícím spolupracovníkům,
dle svých možností poradí i pracovníkům jiných organizací. Je obdivuhodné, že při své nelehké
životní situaci, kdy pečuje o svého těžce postiženého syna, rozdává pomoc i druhým lidem.
6. Zdeňka Galiová
Paní Zdeňka Galiová již přes 30 let pracuje v sociální a zdravotní oblasti, z toho přes 25 let
v sociálních službách v rámci města Kopřivnice. Během výkonu své práce se věnovala více
cílovým skupinám, od dětí předškolního věku přes rodiny s dětmi, lidi s mentálním postižením
od 18 do 45 let až po seniory. Byla také u zřízení azylového domu Domova pro matky a děti
v nouzi Salus o.p.s., kde několik let pracovala jako pracovnice v sociálních službách. Po 8
letech vnímala, že by mohla být prospěšná i jiné cílové skupině, a proto využila možnosti
nabídky zaměstnání ve Středisku sociálních služeb v Kopřivnici, kde působila jako pečovatelka.
Poté se věnovala mladým lidem s handicapem v denním stacionáři Kopretina ve Vlčovicích. Od
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roku 2013 pracuje opět v zařízení Salus o.p.s. jako pracovnice v sociálních službách a sociální
asistentka terénních sociálně aktivizačních služeb. Své zaměstnání nikdy nevnímala paní
Galiová jako pouhou práci, ale spíš jako poslání. Při výkonu svého povolání byla a je vůči
uživatelům vstřícná, empatická a milá. Všechny tyto stránky její osobnosti jsou důvodem, proč
je u uživatelů sociálních služeb tak oblíbená a vyhledávaná.
Hlasovací lístek
Označte křížkem osobnost, kterou chcete podpořit. OZNAČTE JEN JEDNO JMÉNO.
V případě více označených jmen je lístek NEPLATNÝ!!!!
Pořadové Moje
Jméno a příjmení osoby navržené k ocenění
číslo
volba
1.
Ludmila Kryšková
2.
Irena Kučerková
3.
Anna Kuhejdová
4.
Vlastimila Michálková
5.
Stanislava Tichavská
6.
Zdeňka Galiová
Svým hlasem můžete podpořit předložené návrhy. Hlasujte prostřednictvím této ankety a svůj
hlas odevzdejte nejpozději do 29.5.2015 do 12:00 hodin na těchto sběrných místech:
INFORMACE městského úřadu, městská knihovna, Městské informační centrum, odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, e-mail: kpss@koprivnice.cz
Dotazník je možné vyplnit na webové adrese: :
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice. Zde najdete
také schválená Pravidla ocenění.
Děkujeme Vám za zájem o sociální oblast a za Váš čas!
Anketa je anonymní, ale v případě, že chcete být zařazeni do slosování o zajímavé ceny,
uveďte prosím Váš kontakt. Losování proběhne 15.6.2015 na veřejné akci „Víte kde a jak
pomáháme? Pomáhejte také.“, kde bude také slavnostně předáno ocenění „Osobnost
roku 2014 v sociální oblasti v Kopřivnici“.
VÝSLEDKY hlasování budou také k dispozici v místním tisku a na webové adrese:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice. S Vámi o
všem? Ovšem!

jméno a adresa:....................................................................................................
tel.:........................................ e-mail:..................................................................
Kontakt: Mgr. Blanka Mikundová, koordinátorka sociální prevence, tel.: 556 879 470,
blanka.mikundova@koprivnice.cz
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