MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 4/2012
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: 14.05. 2012
Místo jednání: jednací místnost č. 266
Přítomni: dle presenční listiny - 7
Omluveni: Bc. Monsport
Program jednání:

1.
2.
3.

průběh dotazníkového šetření
příprava Dne sociálních služeb
různé

Jednání řídící skupiny otevřela Bc. Rysová.
Ad 1)
Bc. Mikundová seznámila přítomné s průběhem dotazníkového šetření veřejnosti firmou
ARGUR Consulting, s.r.o. Byla odeslána k připomínkovaná 3. verze. Tazatelé budou
sami s občany vyplňovat dotazníky. Byly zapracované připomínky členů řídící skupiny i
zastupitelů.
Bc. Rysová se dotázala, zda projdou tazatelé školením a zda bude školení pro tazatelé
probíhat ve spolupráci se sociálním odborem. Je potřeba, aby tazatelé uměli rozpoznat
rozdíl mezi sociální prací, sociální službou, sociálním zázemím apod.,aby získané údaje
od občanů byly přesné.
Sběr dat bude podle časového harmonogramu ukončen 2. června 2012. Jako tazatelé
z řad občanů se přihlásili na pracovní skupině pan Raška a pan Krejčí. AUGURU byly
odeslány kontakty zájemců.
Ad 2)
Vyplněné dotazníky ke Dni sociálních služeb zatím vrátilo 10 organizací. Z důvodu
termínu odevzdání je pravděpodobné, že se přihlásí ještě další sociální služby. Termín
odevzdání je 27.5. 2012.
Bc. Mikundovou byl předán členům řídící skupiny návrh na jízdní řád do obcí na Den
sociálních služeb, který proběhne dne 1.6. 2012. Budou 3 časové termíny jízd

s ohledem na to, že nebyly v minulém roce spoje příliš vytížené. Nástupní místo před
hotelem TATRA. Občané dostanou od odboru sociálních služeb razítko do kartičky pro
cestu zpět.
Moderovat celou akci bude pí. Iva Rašková. Publicita bude zajištěna plakáty, které
budou vyvěšeny v Kopřivnici i v obcích. Tisknout plakáty bude firma ZEMAN ART,
nabídla nejlepší cenu. Budou vytištěny 2 druhy plakátů. Návrh byl předložen členům
řídící skupiny. Je nutné ještě doplnit loga, aby byly splněny podmínky povinné publicity
v projektech. Program zahrnuje představení sociálních služeb, aktivity pro děti,
žonglování, taneční vystoupení dětí, ukázky sebeobrany seniorů, vyhodnocení
mezigenerační soutěže, ukázky canisterapie budou probíhat odpoledne. Výstava služeb
poskytovatelů bude ve velkém stanu.
Pro poskytovatele bude stánek s občerstvením vedle modrého stanu města. Je
dohodnuta muzikoterapie, která v případě špatného počasí bude v Pomněnce KDK, děti
by měly program ve velkém sále, vyhlášení mezigeneračních soutěží by proběhlo
v knihovně.
Bc. Mikundová se zúčastní dne 22.5. 2012 poslední schůzky s DDM před akcí.
Bc. Rysová – pro informovanost občanů je vhodné zajistit pracovníka, který by byl
schopen odpovědět na otázky občanů o současných stavbách ve městě. Nebo připravit
na stánky materiály, informace, letáčky, plány týkajících se např. rozšíření azylového
domu, dokončení cyklostezek, informace pro občany v oblasti zajištění sociálních
služeb v Kopřivnici a okolí.
Výstavní panely budou v omezeném počtu. Jednotlivé organizace budou vyzvány
k tomu, aby počítali s touto omezenou možností. Některé organizace mají své stojánky
na propagační letáky, které rádi na této akci využijeme např. VZP.
Zahájení Dne sociálních služeb je plánováno na 8:30 hod. před KDK. Stavba party
stanů bude před KDK do 7:00 hod. bude možné doplnit stan o stoly a židle.
Ad3)
Bc. Mikundová uvedla, že bylo proplaceno 7 hodin
v rámci projektu za měsíc duben 2012.

vedoucím pracovních skupin

S Mgr. Holubovou – koordinátorkou aktivity č. 3 proběhlo jednání o přípravě
Konference, která proběhne v září 2012, kde bude vyhodnocení mezioborové
spolupráce, výsledky ohniskových skupin, informace jak město spolupracuje ve
zdravotní oblasti např. s firmou Therapon Kopřivnice. Diskusní stůl je zatím plánován na
odpoledne. Bloky pro všechny od 10.00 hod. (Michalík, Slavík, Valenta). Bc. Rysová a
ing. Klímová doporučily posun Konference na pozdější hodiny (13:00 – 15:00).
Hlavní téma konference - Prezentace výsledků mapování s týmem mezioborové
spolupráce (odpovědná Mgr. Holubová).
Bc. Rysová je třeba již dnes hledat zástup za Bc. Monsporta, který avizoval odchod
z funkce vedoucího pracovní skupiny. Návrhy 3 kandidátů budou projednány na
pracovní skupině občanů v tíživé situaci, která se bude konat 25.6. 2012.
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Ing. Klečka – hledání místnosti v rámci KDK v pořádání univerzity III.věku.
Nedoporučuje ZŠ. Projednání s KDK (paní Kazlepkovou) o využití větších místností –
úkol pro Bc. Rysovou.
Členové ŘS byli vyzvání k aktivní spolupráci při zajištění DSS. Příští jednání řídící
skupiny proběhne dne 4.6. 2012 ve 13.00 hod.a bude přizvána Mgr. Holubová,
koordionátorka aktivity č. 3.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 14. 5. 2012 :
2012/08 po projednání ukládá Bc. Mikundové
Zajištění proškolení tazatelů v oblasti sociálních služeb ve spolupráci s firmou AUGUR.
2012/09 po projednání ukládá Bc. Rysové
Projednat s místní knihovnou rozšíření počtu míst popř. zajištění větší místnosti pro
akademii III.věku.

Zapsala: Váňová, Bc. Mikundová

Ověřila: Ing. Klímová
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