MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 5/2012
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: 4.06. 2012
Místo jednání: jednací místnost č. 266
Přítomni: dle presenční listiny - 7
Omluveni: Obrátilová, Bc. Monsport
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

vyhodnocení Dne sociálních služeb
průběh ohniskových skupin
seznámení s programem konference 13.9. 2012
průběh dotazníkového šetření

Jednání zahájila Bc. Rysová.
Ad1)
Bc. Mikundová předložila vyhodnocení Dne sociálních služeb, který proběhl 1.6.2012 – viz.
příloha č. 1.
Všem členům řídící skupiny poděkovala paní místostarostka za aktivní přístup při přípravě a
průběhu DSS. Mezigenerační spolupráce se seniory byla hodnocena jako velmi přínosná.
Bc. Rysová navrhuje zvážit změnu termínu konání akce. Např. spojit dny sociálních služeb
s týdnem mobility.
Bc. Mikundová zjistí reakce škol např. formou ankety nebo dotazem na poradě ředitelů, zda je
pro ně akceptovatelná změna popř. zda vyhovuje termín září, říjen . Je možné dopředu
naplánovat finanční zajištění akce např. zápůjčku stanu (cca 30.000,- Kč) při sestavování
rozpočtu na příští rok.
Ad2,3)
Průběh ohniskových skupin, které proběhly v květnu zhodnotila Mgr. Holubová. Proběhly 4
ohniskové skupiny. Výsledky budou prezentovány na Konferenci 13.9. 2012.
Mgr. Holubová seznámila členy řídící skupiny s připravovanou konferencí k mapování, která je
naplánovaná na 13. září 2012. Bude probíhat ve 4 blocích. Návrh informačního dopisu a cílů jak
zjistit zájem veřejnosti je uveden v příloze č.2. Anketa pro připravovanou konferenci včetně
kontaktního formuláře je uvedena v příloze č. 2. Členové řídící skupiny doplnily své náměty a

Mgr. Holubová tyto zapracuje do připravovaného materiálu. Doplnila, že během letních měsíců
vyjdou informace v Kopřivnických novinách, kabelové televizi ( připravovaný spot k danému
tématu), budou rozesílané dopisy s pozvánkou. Účast specialistů zajistí Mgr. Holubová – např.
odborníci z poradenského zařízení s poruchami autistického spektra (Ostrava), MUDr. Jaroslav
Matýs – příspěvek u vybraných zdravotních diagnóz z pohledu pedopsychiatra, ZŠ a MŠ
Motýlek apod.
Program konference se bude upravován dle ankety. Bloky budou časově rozděleny. Blok č. 3
(prezentace výsledků klíčové aktivity č. 3) bude pilířem Konference.
Bc. Mikundová předložila nabídku paní Bednářové (krajský úřad), pozvat na konferenci i jiné
města jako ukázku vzájemné spolupráce s obcemi. Bylo rozhodnuto pozvat obce jen v rámci
okresu.
Ad4)
Zpracování odborných analýz – mapování potřeb veřejnosti a finanční analýza poskytovatelů
v rámci procesu plánování sociálních služeb. Do 1.7. 2012 bude ukončen sběr tvrdých dat pro
veřejnost dotazníkového šetření.
Bc. Mikundová předložila návrh dotazníku pro poskytovatele. Do 6.6. 2012 se členové řídící
skupiny vyjádří. Poskytovatelé budou vyplňovat jen cílené otázky. Tazatelé AUGURU budou
jezdit k poskytovatelům a vyplní tento dotazník přímo s poskytovateli. Paní Schwarz s pí.
Mikundovou zpracují připomínky pro firmu AUGUR.
Další řídící skupina je naplánována na 16.7. 2012 v 10:00 hod.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 4.6.2012 :
2012/14 po projednání ukládá Bc. Mikundové
zjistit reakci ředitelů a případné změny termínu DSS - T: 9/2012
2012/15 po projednání ukládá Mgr. Holubové
zapracovat do návrhu Konference změnu časového harmonogramu od 14.00 hod.
2012/16 po projednání ukládá členům
Bc. Mikundové s Mgr. Schwarz zapracovat připomínky do dotazníku AUGURU

Zapsala: Váňová, Bc. Mikundová
Ověřila: Ing. Klímová
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