MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 04 /2016
z jednání řídící skupiny
Datum jednání: 1- 2.9.2016
Místo jednání: elektronicky
Přítomni: Galiová, Klečka, Mikundová, Šimíček, Obrátilová, Tichavská S., Vajda
Program jednání:
Jmenování členů pracovních skupin
Jednání po předchozí domluvě s členy řídící skupiny bylo zahájeno 1.9.2016 v 11.32 hod
rozesláním e-mailu s návrhy na jmenování členů pracovních skupin v souladu s aktuální
Základní listinou plánu sociálních služeb na území města Kopřivnice a správního obvodu
obce s pověřeným obecním úřadem (dále jen ZL) a zněním usnesení ke schválení.
Členové Řídící skupiny byli vyzvání, aby zaslali své stanovisko k usnesení do 2.9. do 11:00
hodin.
Jednání bylo ukončeno přijetím posledního e-mailu 2.9. v 8:32 hod. Do hlasování se
nezapojili 3 členové Řídící skupiny.
Členům řídící skupiny byly zaslány seznamy přihlášených členů do pracovních skupin.
Všichni, kteří se přihlásili byli do seznamů zařazeni. Za zadavatele jsou jmenováni
zastupitelé, kteří projevili zájem nebo pracovníci odboru soc. věcí a zdravotnictví bez
uvedení jména. Za poskytovatele jsou jmenovány organizace a konkrétní služba. Za
uživatele jsou navženy konkrétní osoby z cílových skupin, které projevily zájem a mají trvalé
bydliště na území kopřivnice. Z obcí zapojených do plánování nikdo neprojevil zájem.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 2.9.2016 :
2016/08
Řídící skupina v souladu s aktuální ZL jmenuje členy pracovní skupiny "Osoby se
zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením":
1. Asociaci zdravotně postižených
2. Středisko sociálních služeb Kopřivnice, p.o. - Denní stacionář Kopretina
3. Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj - Mobilní hospic, Odlehčovací
služby , Odborné sociální poradenství - Poradna pro pečující a pozůstalé
4. ILCO Novojičínska spolek stomíků
5. Slezskou diakonii - Effatha Nový Jičín - sociálně terapeutické dílny, RÚT Nový Jičín sociální rehabilitace
6. Slezskou diakonii - Eden Nový Jičín - denní stacionář, Archa Nový Jičín - chráněné
bydlení
7. Slezskou diakonii - Matana - raná péče

8. Slezská diakonii - Karmel Tichá - Domov pro osoby se zdravotním postižením, denní
stacionář
9. Vladimíra Resnera, trvale bytem Kopřivnice
10. Úřad práce České republiky - krajskou pobočku v Ostravě - kontaktní pracoviště
Kopřivnice
11. Základní školu a Mateřskou školu Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p.o.
12 Petra Štěpána, trvale bytem Kopřivnice
13. Domov Nanovo – chráněné bydlení Kopřivnice
14. Zuzanu Obrátilovou, tvale bytem Kopřivnice
15. Městský úřad Kopřivnice, odbor soc. věcí
16. Městský úřad Kopřivnice, odbor soc. věcí
17. Jinak o.p.s. – podpora samostatného bydlení
2016/09
Řídící skupina v souladu s aktuální ZL jmenuje členy pracovní skupiny „Senioři“:
1. Josefu Tománkovou, trvale bytem Kopřivnice
2. Ing. Zdeňka Klečku, trvale bytem Kopřivnice
3. Jiřinu Mikulenkovou, trvale bytem Kopřivnice
4. Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. - pečovatelská služba, odlehčovací
služby
5. Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj - Mobilní hospic, Odlehčovací
služby , Odborné sociální poradenství - Poradna pro pečující a pozůstalé
6. RSDr. Karla Kuboše, trvale bytem Kopřivnice
7. Ing. Zdeňka Chlubnu, trvale bytem Kopřivnice
8. Ing. Luďka Poláška, trvale bytem Kopřivnice – Lubina
9. Mgr. Dagmar Rysovou, trvale bytem Kopřivnice
10. Charitu Kopřivnice
11. Domov Hortenzie p.o., Frenštát pod Radhoštěm – domov seniorů
2016/10
Řídící skupina v souladu s aktuální ZL jmenuje členy pracovní skupiny "Osoby v tíživé
životní situaci":
1. Město Kopřivnice – Klub Kamarád – Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež
2. Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. - azylový dům, noclehárna
3. Jiřího Jedličku, trvale bytem Kopřivnice
4. "Máš čas", z.s. - Nízkoprahové denní centrum Racek
5. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - Občanská poradna odborné sociální poradenství
6. Renarkon – terénní program Novojičínska
7. Salus o.p.s. – azylový dům
8. MÚ Kopřivnice, odbor soc. věcí
9. MÚ kopřivnice, odbor soc. věcí, oddělení soc. právní ochrany dětí
10. Úřad práce České republiky - krajskou pobočku v Ostravě - kontaktní pracoviště
Kopřivnice
Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová
Ověřila: Stanislava Tichavská
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