MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 4/2011
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: 5.9. 2011
Místo jednání: jednací místnost č. 265
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: Bc. Barbora Kahánková
Neomluveni: 0
Program jednání:

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

aktualizace Základní listiny
smlouvy o vzájemné spolupráci obcí
předložení nového katalogu poskytovatelů
utvoření nové pracovní skupiny „Poskytovatelé“
společná jednání 12. 9. 2011
různé

Ad1)
Základní listina byla znovu projednána po úpravách, členové projednali sporné body a
byla doporučena schůzka s právním oddělením a dořešení některých bodů ZL. Řídící
skupina se dohodla na termínu 9.9. 2011 k případné úpravě bodů na ZL (příloha č. 1).
Ad 2)
Smlouva o vzájemné spolupráci s obcemi – byla předložena po úpravách. Obce budou
oficiálně pozvány dopisem na veřejné jednání všech pracovních skupin 12.9. 2011.
Ad3)
Byla předložena finální podoba katalogu poskytovatelů sociálních služeb.
Ad 4)
Pracovní skupina „Poskytovatelé“ - organizace byly osloveny e-mailem a většina
poskytovatelů souhlasila se založením této skupiny.
Program prvního jednání:
• představení projektu plánování
• informace k připravovanému elektronickému katalogu

•
•
•

volba vedoucího pracovní skupiny
projednání základní listiny
průběh setkávání skupiny a účast zástupců na ostatních skupinách

Ad 5)
Členové řídící skupiny byli seznámeni s úkoly a organizačním zajištěním setkání všech
pracovních skupin dne 12.9. 2011.
Program :
• aktualizace základní listiny
• Potvrzení stávajících vedoucích pracovních skupin
• informace o otevření stravovny (p. Rysová)
• informace o kurzu sebeobrany pro seniory (p. Mikundová)
• pozvánka na pochod všech generací (p. Rysová)
Ad 6)
Odměny vedoucím pracovních skupin budou odsouhlaseny a vyplaceny od 1.11. 2011.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 5. 9. 2011:
2011/04 ŘS se po projednání shodla na
odsouhlasení změn ve smlouvě a Základní listině.
2011/05 ŘS po projednání ukládá Bc. Mikundové
konzultovat s právním oddělením sporné body v ZL – termín do 9.9. 2011.
2011/06 ŘS po projednání ukládá Ing. Klímové a Bc. Rysové
ověřit u starostky obce Ženklava jejich zájem o zapojení se do plánování – úkol trvá.

Zapsala: Váňová, Bc. Mikundová

Ověřila: Ing. Klímová
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