MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 3/2012
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: 16.04. 2012
Místo jednání: jednací místnost č. 266
Přítomni: dle presenční listiny - 9
Omluveni: 0

Program jednání:

1.
2.
3.
4.

příprava setkání pracovních skupin
podrobnosti k průběhu zpracování analýz – dotazníkové šetření veřejnosti
příprava Dne sociálních služeb
diskuse

Ad 1)
Přítomné přivítala a seznámila s programem jednání Ing. Jana Klímová. Řídící skupina
se dohodla na předložených termínech pracovních skupin a řídící skupiny. Byla
upřesněna hodina setkání řídící skupiny. 14.5. 2012; 4.6. 2012; 16.7. 2012; 27.8. 2012;
3.12. 2012 v 9:30 hod.; 3.10. 2012; 7.11. 2012 v 11.00 hod. Opravená tabulka bude
následně rozeslána jednotlivým členům.
Nejbližší akce:
25.4. 2012 jednání všech pracovních skupin
14.5. 2012 řídící skupina
1.6. 2012 Den sociálních služeb
18.6. 2012 pracovní skupina – osoby v tíživé situaci - předání informací o projektu
rozšíření Azylového domu
3.5. 2012 Ohniskové skupiny v MŠ a ZŠ Motýlek

Program jednání všech skupin 25.4. 2012
• Dotazníkové šetření – viz bod 2)
•

Informace o průběhu ohniskových skupin podá vedoucí aktivity č. 3 Mgr.
Holubová na setkání všech PS. Probíhají osobní telefonní rozhovory a pozvání
do ohniskovým skupin z řad občanů, kteří tuto možnost využili v rámci
dotazníkového šetření na přelomu roku 2011/2012 včetně občanů obcí a měst
zapojených v rámci projektu.

•

Informace o projektu Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační
spolupráce předala Bc. Rysová. Dotace na tento projekt 90.000,- Kč je
z Moravskoslezského kraje + 40.000,- Kč z rozpočtu města. Připojily se dvě
aktivní skupiny a to Kopřivničtí skauti a místní knihovna. Proběhnou akce
SENIORCOMP kurs obsluhy PC a „Staňte se členy nové skautské družiny“
(mladých seniorů). Městská knihovna - přednášky Akademie III. věku,
mezigenerační výtvarná a literární soutěž. Literární téma: -„Jablko nepadá daleko
od stromu“, výtvarné téma: „Strom života mé rodiny“

•

Bc. Mikundová informovala o elektronickém katalogu sociálních služeb –
občanům budou prezentovány ukázky práce v katalogu. Na jednání budou
připraveny letáčky s aktuální adresou elektronického katalogu budou
k dispozici u prezenčních listin.

•

Pozvání na den sociálních služeb (viz bod 3)

Ad 2)
Veřejnou zakázku na dotazníkové šetření veřejnosti a zpracování analýz poskytovatelů
v rámci procesu plánování sociálních vyhrála firma AUGUR Consluting s.r.o. Bylo
přijato 5 nabídek – AUGUR Consluting s.r.o. nabídl nejlepší záměr v rámci šetření. Bc.
Rysová uvedla, že i v minulosti byly s touto firmou dobré zkušenosti. Oceněný byl i
osobní přístup firmy k této veřejné zakázce. Průzkum bude prováděn v domácnostech
v období května – června 2012.
Budou osloveni jak občané města Kopřivnice, tak i přilehlých obcí (Ženklavy, Závišic,
Štramberka). Firma nabídla průzkum vzorku z 850 respondentů. Smlouva s firmou
AUGUR Consluting s.r.o. byla podepsaná 30.3. 2012. Zástupce vybrané firmy bude
přítomen na jednání všech pracovních skupin 25.4. 2012, kde představí průběh šetření.
Ad 3)
Jsou připraveny pozvánky na Den sociálních služeb, který se bude konat v pátek 1.6.
2012 ve spolupráci s DDM Kopřivnice. Téma: Cestování, cestovní kancelář.
Jsou předjednány 2 velké party stany. Začátek akce je v 8:30 hod. a ukončení akce v
17.00 hod před KDK. Pro poskytovatelé bude zajištěno občerstvení (bagety, káva,
minerálky). V rámci mezigenerační spolupráce budou na DSS ukázky sebeobrany
(zajistí klub seniorů). Bude zajištěn svoz autobusy i do místních částí.
Ad 4)
• Námět Bc. Rysové - vyhodnocení literární a výtvarné soutěže v rámci DSS.
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•
•
•

•
•

Bc. Mikundová – oslovíme sociální službu Podané ruce – ukázky canisterapie.
Do konce 16. týdne budou předány základní informace o DSS včetně informací
pro obce ke zveřejnění.
Bc. Mikundová požádala členy řídící skupiny o návrhy propagačních předmětů ke
Dni sociálních služeb a pro občany na jednání pracovních skupin: Bc.Monsport
navrhl bloček s odkazem na stránky elektronického katalogu, Bc. Rysová –
přívěšky s žetony do nákupních košíků, bločky s magnetem, propisky.
Bude nutné do zpravodajů a rozhlasových relací dát upozornění, že firma
AUGUR Consluting s.r.o. zajišťující dotazníkové šetření veřejnosti v měsíci
květnu a o způsobu, jakým se budou prokazovat občanům.
P. Topičová (Ženklava) nabídka pomoci s kontaktováním občanů v obcích

Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 16.04. 2012 :
2012/04 po projednání ukládá Bc. Mikundové
opravit tabulku s termíny a rozeslat členům ŘS
2012/05 po projednání ukládá Bc. Mikundové
prověřit možnost vyhlášení výsledků soutěží projektu Kopřivnický rok aktivního stárnutí
a mezigenerační spolupráce na Dni sociálních služeb a případně tuto aktivitu zařadit do
programu akce.
2012/06 po projednání ukládá Bc. Mikundové
připravit na jednání všech pracovních skupin informační letáček s webovou adresou
e-katalogu.
2012/07 po projednání ukládá Bc. Mikundové
připravit informace pro obce o výzkumném šetření a Dni sociálních služeb ke zveřejnění
v místních informačních zpravodajích.

Zapsala: Váňová, Bc. Mikundová

Ověřila: Ing. Klímová
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Plánované termíny schůzek pracovních skupin a dalších aktivit v rámci projektu plánování sociálních služeb na
rok 2012
PS
Poskytovatelé

PS
Senioři

PS
Osoby v tíživé
situaci

PS
Osoby se ZP

Ostatní
jednání a
akce

13.9. 2012
Konference
– výsledky
mapování

25.6. 2012
15:30 hod.

Červen

Září

26.9. 2012
13:00 hod

24.9. 2012
9:30 hod

24.9. 2012
13:00 hod

24.9. 2012
16:00 hod

Říjen

15.10.2012
13:00 hod

15.10.2012 17.10.2012
9:30 hod
13:00 hod
3.12. 2012
15:30 hodin

17.10.2012
16:00 hod

Prosinec

Termíny a počet setkání jsou stanoveny orientačně a mohou se dle aktuální situace změnit.

Zpracovala: Váňová , 5/2012

