MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 3/2011
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: 18.7. 2011
Místo jednání: jednací místnost č. 265
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: ing. Zdeněk Klečka
Neomluveni: 0
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

informace o klíčové aktivitě č. 3
dopis pro poskytovatele – sestavení PS poskytovatelé
návrh smlouvy pro spolupráci s obcemi
rozšíření ŘS o obce – způsob rozšíření – základní listina
program veřejného setkání v září – všechny PS
různé

Bc. Mikundová seznámila členy ŘS s upraveným programem jednání – viz. Výše, který
ŘS odsouhlasila.
Ad1)
Mgr. Magdaléna Holubová – koordinátora klíčové aktivity č. 3 informovala o
personálním zajištění aktivity a harmonogramu akcí na nejbližší období:
• v průběhu 8/2011 bude připraven finální leták s informacemi pro veřejnost o
kvalitativním mapování
• v září budou odeslány dopisy s letákem prostřednictvím OSV uživatelům,
sociálních služeb s TP v Kopřivnici
• odborníci v týmu: za oblast sociologie Mgr. Alina Cogiel, Ph.D., za oblasti
psychopedie Prof. PaedDr. Milam Valenta, Ph.D. a prof. Ing. Jan Slavík , CSc.
• 12.2011 – ohnisková skupina (v Kopretině), únor další
• cca od 9/2011 budou probíhat – nestandardizované rozhovory a zúčastněné
pozorování
• tým výzkumníků – Bc. Eva Makovcová (od 6/2011), Bc. Monika Juchelková a Bc.
Et Bc. Jana Špačinská (od 7/2011)
• probíhá sběr tvrdých dat, z kterých budou určeny cílové skupiny

•
•

pí. Rysová požádala o vysvětlení a upřesnění, kdo bude cílová skupina, zda
výzkum nebude zkreslován např. rodiči (finančním stavem rodiny) a výsledky
budou mít vypovídající hodnotu
Ing. Klímová zdůraznila nutnost časového snímku pro spolupráci se sociálním
odborem – září/říjen.

Ad 2)
Dopis poskytovatelům – sestavení pracovní skupiny „Poskytovatelé“ – viz. příloha č. l:
• návrh – rozeslat do širšího okolí, především těm, kde máme uživatele, dotační či
finanční vazby
• bylo určeno pevné datum pro schůzku s poskytovateli – 2. 9. 2011–14.00
hod.,před jednáním všech pracovních skupin (16.00 hod.)
• je potřeba domluvit se na obcích, zda se chtějí zapojit do ŘS nebo PS
Doporučení – konzultace s právním odborem

Ad3)
Návrh smlouvy o vzájemné spolupráci – příloha č. 2
• členové předali připomínky k návrhu smlouvy
• Mikundová zapracuje připomínky a bude smlouvu konzultovat s právním
oddělením – doplnit o připomínky členů řídící skupiny včetně konzultace s
právním oddělením
• Základní listina bude součástí smlouvy
• bylo dohodnuto, že úpravy budou konzultovány a odsouhlaseny s členy ŘS
elektronicky

Ad 4)
Základní listina plánu sociálních služeb (ZL) – novelizace – příloha č. 3:
• řídící skupina navrhuje zrušit původní listinu a nahradit jí novou
• doplnit ZL o návrhy členů ŘS a projednat s právním odborem. Předložit všem
pracovním skupinám ke schválení. Předložit orgánům města ke schválení
společně se smlouvou pro obce.
• pro složení ŘS musí být zachováno pravidlo triády
• bylo dohodnuto, že úpravy budou konzultovány a odsouhlaseny s členy ŘS
elektronicky
Ad 5)
Program veřejného setkání v září – schválení Základní listiny.
Ad 6)
Další jednání ŘS bylo dohodnuto na 5.9. 2011 v 15:30 hodin
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Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 18. 7. 2011:
2011/01 ŘS se po projednání shodla na
elektronické komunikaci a odsouhlasení změn ve smlouvě a Základní listině
2011/02 ŘS po projednání ukládá Bc. Mikundové
1. Připravit dopis pro poskytovatelé – dle doplnění návrhů řídící skupiny do 31.7.
2011
2. Konzultovat s právním oddělením – ZL, Smlouvy o vzájemné spolupráci obcí
a odsouhlasit elektronicky se členy do 5.9. 2011
2011/03 ŘS po projednání ukládá Ing. Klímové a Bc. Rysové
Ověřit u starostky obce Ženklava jejich zájem o zapojení se do plánování do 5.9. 2011

Zapsala: Váňová, Bc. Mikundová

Ověřila: Ing. Klímová
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