MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 6 /2013
z jednání řídící skupiny
Datum jednání: 17.10. 2013 v 14:00 hodin
Místo jednání: zasedací místnost č. 266, 2 p., MÚ Kopřivnice
Přítomni: dle presenční listiny
Jednání zahájila Mgr. Dagmar Rysová
Program jednání:
1. Hodnocení nominací "Osobnost roku v sociální oblasti"
2. Informace o přípravě Společenského večera pracovníků a dobrovolníků
v sociální oblasti
3. Kopřivnice další témata dle návrhu členů komise
Ad 1)
P. Mikundová předložila členům Řídící skupiny návrhy nominací (příloha č.1).
Na nominacích členové komise neshledali žádné nedostatky a shodli se na zveřejnění
bez uvedení jména nominujícího.
Hlasování veřejnosti proběhne 21.10. 2013 do 4.11.2013 do 12:00 hodin
prostřednictvím ankety, uvedené na webových stránkách města Kopřivnice a nebo
prostřednictvím anketních lístků, které budou k dispozici na informacích Městského
úřadu, Městském informačním centru, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, u
poskytovatelů sociálních služeb.
Diskuse k formě anketního lístku – anonymní s možností slosování při vyplnění údajů.
Řídící skupina přepočítá 4.11. 2013 v 15:00 hodin všechny anketní hlasy
Ad 2)
Informace o přípravě společenského večera přednesla Mikundová.
- zjistit předběžný zájem účasti formou dopisu s podpisem místostarostky
- prověřit možnosti benefice na akci a zájem kam případnou podporu směřovat
- oslovit moderátora – Monsport
- sestavit cca hodinový program
- hudba k tanci a poslechu max. do 24:00 hodin
Ad 3)
Další ŘS:
• 4.11.2013 v 15:00 hodin - sčítání anketních lístků

Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 2.9.2013 :
2013/15
Řídící skupina po projednání schvaluje zveřejnění všech doručených nominací bez
uveřejnění jména navrhovatele a ukládá p. Mikundové připravit slosovatelné anketní
lístky a nominace zveřejnit
2013/16
Řídící skupina schvaluje anonymní hlasování formou slosovatelných anketních lístků,
v případě uvedení jména a kontaktních údajů – e-mailu nebo telefonu

Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová
Ověřila: Zuzana Obrátilová
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Příloha č. 1 Zápisu 6/2013 ŘS
Zaslané nominace
Nominováni byli (seřazeno dle abecedy):
1. Jiřina Mikulenková
Nominovaná pracuje na odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Kopřivnice a má na starosti
sociální skupinu seniorů. Organizuje mnoho akcí pro seniory (seniorské večírky, sportovní dny,
šlápoty, cyklovýlety a jiné aktivity). Rovněž se podílí na obhajobě Zdravého města a Agenda 21. Za
tyto aktivity a fantastický přístup k lidem ji navrhuji na osobnost roku 2013 v sociální oblasti.
Navrhovatel: Jiří Krejčí
Jedná se o dlouholetého pracovníka v sociální oblasti. Paní Mikulenková má velmi profesionální a
zároveň lidský přístup ke všem cílovým skupinám. Veškeré současné aktivity, zvláště pak pro
generaci seniorů, jsou svým obsahem a organizačním zajištěním velice nadstandardní a mnohdy
zajišťované nad rámec běžné pracovní doby. Paní Mikulenkové Jiřině patří poděkování za celkový
přínos v sociální oblasti pro město Kopřivnice.
Navrhovatelka: Ing. Jana Klímová
2. Blanka Mikundová
Od založení v r. 1997 až do r. 2006 vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub
Kamarád (dříve volnočasový klub, dnes sociální služba), zakládající členka o.s. „Máš čas?“
sdružujícího dobrovolníky Klubu Kamarád, členka komise prevence kriminality a protidrogové
prevence, stála u vzniku startu Komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici (členka
triády), metodik prevence kriminality, iniciovala mnoho úspěšných projektů prevence (v r. 1998 14
z 18i), aktivní členka komise projektu Zdravé město a místní agenda 21.
Navrhovatel: Pavel Obrátil
3. Anna Navrátilová
Paní Anna Navrátilová již několik let vykonává funkci předsedkyně Městského klubu důchodců
v Kopřinici, který má cca 50 členů. Svým obětavým a citlivým přístupem se snaží udržet tento
kolektiv babiček v pohodě, stmeluje jej, zajišťuje program organizováním zájezdů, přednášek a
vytváří pěknou atmosféru, aby se členky klubu s radostí dostavovaly na schůzky a byly mezi lidmi
alespoň na chvíli oproštěny od různých starostí a v tomto věku i nemocí a bolestí. Všechnu tuto
práci vykonává paní Anna nezištně, věnuje jí mnoho svého volného času a svým přístupem
dokazuje, že má srdce na správném místě.
Za kolektiv členek klubu navrhuje: Bohuslava Dvořáková
4. Zuzana Obrátilová
Paní Zuzana spolu se svým manželem pečuje o zdravotně postiženou dceru. I při této náročné
životní situaci si nachází čas na zaměstnání i pro aktivity pro ostatní. Od roku 2003 je zakládající
členkou Občanského sdružení „MANDLOVÉ OČI - sdružení rodin a přátel osob s Downovým
syndromem“, kde pomáhá při pořádání víkendových pobytů, jednodenních akcí a jiných setkávání
pro rodiče a děti během roku. Vždy je ochotná, kdykoli se na ni někdo z rodičů obrátí o radu či
pomoc. Dlouhodobě spolupracuje na plánování sociálních služeb v Kopřivnici, je vedoucí pracovní
skupiny Osob se zdravotním postižením. Na setkáváních hájí zájmy zdravotně postižených dětí a
jejich rodičů. Tyto aktivity vykonává ve svém volném čase, zcela nezištně a se srdcem na dlani. Je
oporou a vzorem pro nás ostatní rodiče, kteří jsme v podobné životní situaci. Svým přístupem
ostatní povzbuzuje a dodává jim naději do budoucnosti.
Navrhovatelka: Zdeňka Konvičková
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5. Martin Poruba
Martin Poruba, 31 let. V sociálních službách začal pracovat jako vychovatel v azylovém domě pro
rodiče s dětmi „Salus“ v Kopřivnici. Za čtyři roky si zde získal oblibu lidí, kteří se ocitli v tísni,
především pak dětí. Od roku 2007 pracuje v denním stacionáři „Kopretina“ ve Vlčovicích. Jako
muž má v sociálních službách nezastupitelné místo. Přízeň si získal u uživatelů i jejich rodinných
příslušníků svou přirozeností, vstřícností, obětavostí, spolehlivostí, rozvážností při řešení situací a
smyslem pro humor, který občas této profesi chybí. Při práci využívá své organizační schopnosti,
kreativitu, zručnost a schopnost zaujmout. Své profesi věnuje čas nad rámec pracovní doby,
odměnou mu bývá spokojenost uživatelů. V práci i životě se snaží být poctivý a zásadový, což se
v dnešní době příliš nenosí.
Navrhovatelka: Lenka Porubová
6. Bc. Michal Raška
Pan Michal Raška je dlouhodobým aktivním pracovníkem na poli sociálních služeb v Kopřivnici.
Od roku 2001 do roku 2006 působil jako pracovník v Klubu Kamarád, nízkoprahovém zařízení pro
sociálně znevýhodněné děti a mládež, kde je dodnes velmi aktivním dobrovolníkem. V dalších
letech působil jako streetworker v Kopřinici pod Renarkonem o.p.s. Při svých cestách ulicemi města
se jeho zájem začal zaměřovat na osoby bez přístřeší a jejich nelehkou životní situaci. Z průzkumů
probíhajících v letech 2008-2009 vyšla aktuální potřeba řešení problémů lidí bez přístřeší. Pan
Michal Raška věnoval mnoho osobního času a energie, aby mohlo být v roce 2010 otevřeno
Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší Racek pod občanským sdružením „Máš čas?“,
které Michal Raška spoluzakládal a v současnosti je jeho předsedou. Sdružení pod vedením pana
Michala Rašky podporuje aktivity dotýkající se sociální prevence, sociální péče a pomoci lidem
v hmotné nouzi. Přestože práce s cílovou skupinou lidí bez přístřeší není vždy kladně přijímána ze
strany veřejnosti a zároveň zajistit financování sociální služby se zdá být čím dál těžší, zůstává pan
Michal Raška zapáleným pracovníkem nabízejícím pomoc lidem, kteří si vlastními silami nejsou
schopni pomoci a vyhledává další možnosti, jak zlepšit život v našem městě.
Navrhovatelka: Bc. Zuzana Jalůvková
7. Anežka Šajtarová
Paní Anežka Šajtarová pracuje v sociálních službách – konkrétně v sociálních službách Azylový
dům a noclehárna na ul. Horní 1114 již 20 let. Byla jedním z prvních zaměstnanců azylového
domu, kde začala pracovat (tehdy pod hlavičkou města Kopřivnice) od února roku 1993, zpočátku
jako řadový pracovník. Od 1. 7. 1994 se stala zaměstnancem nově vzniklého Střediska sociálních
služeb města Kopřivnice, do něhož byl AD začleněn. Po odchodu p. Habovčíka pracuje od 1. 8.
2000 jako vedoucí Azylového domu.
Cílovou skupinou, kterou se zabývá, jsou osoby, které se z objektivních i subjektivních důvodů
ocitly na okraji společnosti (ztráta zaměstnání, kontaktu s rodinou, ztráta bydlení, závislosti na
alkoholu či jiných látkách, osoby trestané apod.).
Najít si k těmto mnohdy problémovým osobám takový vztah, který zakládá přirozenou autoritu a
respekt a navozuje možnost spolupráce při řešení kritických životních situací klientů – je doménou
p. Šajtarové. Do této sociální práce vkládá veškeré své schopnosti – odbornou zdatnost, důslednost
a nezbytnou - v jejím případě vrozenou empatii a snahu pomoci.
Velmi dobře se vyrovnala se změnou v pojetí této sociální služby, která přišla s účinností zákona o
sociálních službách od 1. 1. 2007. S městem spolupracuje při plánování sociálních služeb, kde
svými praktickými zkušenostmi a postřehy přispívá k reálně formulovaným potřebám v této
oblasti. Navštěvuje akce Sdružení azylových domů v ČR, zkušenosti dobré praxe z jiných
pracovišť se snaží aplikovat v našich podmínkách.
Za dobu, kterou se věnuje tomuto povolání si získala zasloužený kredit nejen u řady klientů, kterým
dala naději a pomohla při návratu do běžného života ale také mezi svými kolegy, nadřízenými i
odborníky na tuto problematiku.
Navrhovatelka: Jiřina Mikulenková
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