MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 6/2012
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: 30.07. 2012
Místo jednání: jednací místnost č. 266
Přítomni: dle presenční listiny - 7
Omluveni: Mgr. Schwarz
Program jednání:
1. průběžné informace k dotazníkovému šetření a finanční analýze
2. harmonogram aktivit na další období

Jednání zahájila Mgr. Rysová.
Ad1)
Členům řídící skupiny byly rozeslány výsledky dotazníkové šetření. Bc. Mikundová seznámila
přítomné s nejzajímavějšími výsledky tohoto šetření.
Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 850 respondentů. Po kontrole a vyřazení neúplných
dotazníků bylo statisticky zpracováno 842 (včetně respondentů z Ženklavy, Štramberku, Lubiny,
Závišic, Vlčovic, Mniší).
Firma AUGUR bude o těchto výsledcích informovat v příspěvku na Konferenci, která se bude
konat dne 13.9. 2012.
Ad2)
Byl projednán harmonogram dalších aktivit v rámci plánování. Byly navrženy změny termínů PS
v září a říjnu. Změny budou zapracované do plánu jednání pracovních skupin a rozeslány všem
členům řídící skupiny.
Byl předložen návrh programu pro Konferenci, který do poloviny srpna Mgr. Holubová ještě
upřesní. Pozvánky budou rozesílány v dostatečném předstihu včetně pozvánek pro obce
v rámci okresu, do školských zařízení, odborné i laické veřejnosti – účastníkům pracovních
skupin. Konference proběhne od 14:00 hod. a předpokládané ukončení je stanoveno na 18.30
hod.
Program konference bude probíhat v několika blocích:
1. blok
Komunitní plánování města Kopřivnice
2. blok
Kvalita života a výhled do budoucností u dětí a mládeže se zdravotním
postižením do 26 let z pohledu mezioborové spolupráce

3. blok
Prezentace výsledků klíčové aktivity č. 3
4. blok
Pracovní skupina pro zadavatele a odbornou veřejnost
Příspěvky do bloku komunitního plánování sociálních služeb připraví Bc. Mikundová.
P. Tichavská připomněla problematiku osob sociálně nepřizpůsobivých se zdravotním
postižením. Toto téma bude zapotřebí detailně projednat na PS Osoby v tíživé životní situaci
s cílem navrhnout možnosti řešení.
Další řídící skupina je naplánována na
Rysová.

27.8. 2012 ve 13:00 hod. Jednání ukončila Mgr.

Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 30.7.2012 :
2012/11 ukládá
Bc. Mikundové zapracovat změny do harmonogramu jednání pracovních skupin a rozeslat jej
členům řídící skupiny
2012/12 ukládá
Bc. Mikundové připravit prezentace na konferenci
2012/13 ukládá
p. Tichavské projednat tématiku osob sociálně nepřizpůsobivých se zdravotním postižením na
PS Osoby se zdravotním postižením.

Zapsala: Váňová, Bc. Mikundová
Ověřila: Ing. Klímová
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termíny schůzek pracovních skupin, řídící skupiny a dalších aktivit v rámci projektu plánování sociálních služeb na rok 2012

Září

PS
Poskytovatelé

PS
Senioři

PS
Osoby v tíživé
situaci

PS
Osoby se ZP

Ostatní
jednání a
akce

18.9. 2012
10:00 hod

17.9. 2012
9:30 hod

17.9. 2012
14:00 hod

10.9. 2012
16:00 hod

13.9. 2012
Konference
– výsledky
mapování

29.10.2012
9:30 hod

31.10.2012
16:00 hod

29.10.2012
16:00 hod

Říjen
Listopad
Prosinec

1.11.2012
10:00 hod
3.12. 2012
15:30 hodin

Je možné, že dle potřeby bude ještě třeba přidat počet setkání a program je stanoven jen orientačně, bude se sestavovat dle aktuální situace.
Zpracovala: Mikundová, 8/2012

