MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 7/2012
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: 27.08. 2012
Místo jednání: jednací místnost č. 266
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: ing. Jan Socha, Zdeněk Vajda
Program jednání:
1. výsledky analýzy, mapování, plánování programu pracovních skupin, plánování
konference
2. různé

Jednání řídící skupiny zahájila Mgr. Rysová.
Ad1)
Bc. Mikundová předložila závěrečnou zprávu finanční analýzy poskytovatelů sociálních služeb
dodanou zpracovatelskou firmou AUGUR. Je to velmi rozsáhlý materiál. Problém je v tom, že
služby jsou tak různorodé, že je těžké dělat jejich srovnání, protože každá služba je hodně jiná
a dá se těžko porovnat. Ale je to základní přehled služeb a jsou zde doporučené veličiny, které
by se měly do budoucna sledovat.
Ing. Klímová - je to spoustu informací, s kterými jsme pracovali a dávali dohromady. Očekávali
jsme větší vypovídající hodnoty. V malém regionu jako jsme my jsou služby těžko srovnatelné.
Materiál bude přílohou komunitního plánu.
Mgr. Rysová - zda není v úvaze poslat celý materiál všem poskytovatelům.
Zuzana Obrátilová - Všechny výsledky jsou veřejné, měl by být tento materiál také veřejný pro
všechny i z toho principu, že je financován z operačního programu.
- Bc. Mikundová - na pracovní skupinu Poskytovatelé bude přizván pan Svoboda, aby
prezentoval výsledky své firmy AUGUR - finanční analýzy.
Bc. Mikundová – zjistí od pana Svobody, jak má zajištěnou zpětnou kontrolu dat a správnosti
údajů.
Závěr: poskytovatelům pošleme pozvánku s účastí firmy ARGUR na jednání pracovní skupiny
a pan Svoboda bude prezentovat výsledky finanční analýzy.
Bc. Mikundová - do elektronického katalogu zajistíme natažení dokumentu finanční analýzy a
umístíme dokument k prohlížení.

Program konference byl zaslán všem členům řídící skupiny. Je složena ze dvou částí.
Konference bude pro laickou i odbornou veřejnost. Pokračováním konference je odborný
workshop, kde budou odborníci diskutovat s vedením města, vedoucími pracovních skupin,
členy řídící skupiny, odbornou veřejností o závěrech mapování osob se zdravotním postižením.
Pozvánky dostanou PS Osoby se ZP, obce, zastupitelé, účastníci ohniskových skupin, speciální
centra, základní praktické školy- NJ, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, krajský úřad, rodiče
MŠ a ZŠ Motýlek, Kopretina, obvodní lékaři, dětští lékaři apod.).
Změna termínu. Pracovní skupina zdravotně znevýhodněných občanů byla zrušena. Z důvodu
stejného programu a témat s konferencí. Termíny ostatních pracovních skupin zůstaly
nezměněné. Změna je pouze v místě jednání. PS budou probíhat v 5 patře (č. 581)

Ad 2)
V rámci MA 212 a agendy Zdravého města se připravuje sociodemografická studie – informace
předala Mgr. Rysová.
Sociodemografická analýza bude zpracována z pohledu geografie a trendů, které jsou ve
společnosti a jak v těchto oblastech postupovat dál. Materiál bude zpracovaný z dostupných
dat, které jsou získatelné ze sčítání obyvatel či jiných zdrojů, a dále bude prováděno
dotazníkového šetření cca 350 respondentů bude osloveno co se týká otázek sociální oblasti,
školství, volného času a bydlení. Speciálně jsou tam otázky na finanční zajištění rodin a
jednotlivců. Do jaké míry jsou samostatní a soběstační se o sebe postarat v jednotlivých
oblastech. Snad nám toto ukáže další směry, kde a jak dále pracovat. Celá analýza by měla být
hotová do konce října a můžeme tedy pracovat s těmito daty i v rámci dalšího komunitního
plánu. Výsledky budou známy před jednáním pracovních skupin v říjnu, což je výhodné i pro
náš projekt a naše záměry. Zakázku vyhrála firma PROCES, která se specializuje na tyto
analýzy.
Informaci o podepsání smluv o spolupráci se všemi obcemi předala Bc. Mikundová. Tím, že
jsme rozšířili pracovní skupinu o zástupce obcí, musíme navrhnout vedoucího řídící skupiny.
Návrh: Mgr. Rysová.
Přítomní se shodli, že funkci vedoucí řídící skupiny bude vykonávat Mgr. Rysová, která tuto roli
přijala.
Bc. Mikundová – provedla kontrolu usnesení z předchozích jednání – splněno.
K příspěvkům a diskusím pracovních skupin:
- Noclehárna - SSSmK předloží režimová opatření k noclehárně bude projednán v září na
pracovní skupině osob v krizi včetně tréninkového bydlení.
- Nízkoprahové denní centrum Racek požádalo o schůzku k diskusi podpory zaměstnání pro
osoby bez přístřeší. Jednání proběhne ve středu 22.8.2012.

Dotazy veřejnosti z posledních PS:
p. Maralík - dotaz na čekací doby u lékařů, zda lze vyjednat zkrácení čekacích dob. Mgr.
Rysová - probíhalo jednání s ředitelem Polikliniky - Therapónu 98. Zpracovává se zdravotní
analýza a výsledky budou předány na konferenci.
Úkol - kontaktovat pana Maralíka, zda problém trvá a pomoci jej vyřešit.
Ing. Klečka - rozšíření kapacity kursu akademie III. věku v rámci KDK. Jednání dopadla ve
prospěch akademie. Město má možnost zajistit větší prostory, bude vyčleněná samostatná
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místnost. Došlo k dohodě s městskou knihovnou. Znovu projednat s paní Kazlepkovou z
knihovny, zda je toto optimální a navrhnout např.další rozšíření míst pro občany, tak lektorů i
témat akademie. Statisticky zjistit počet osob, témat do této doby uskutečněných kursů.
Podněty z obcí – pí. Tichavská.
P. Tichavská – se dotazuje, zda občané obcí ví a mají informace o probíhajících akcích a o
sociální práci. Zda je vhodné zvážit veřejné jednání v obcích a představit např. jednou za rok
práci pracovních skupin a přiblížit občanům poradenské služby, sociální bydlení a projekt jako
takový.
Bc. Mikundová – všechny obce dostaly katalogy, mapy i pozvánky na Den sociálních služeb.
Byly i vypraveny autobusy, které občanům z obcí mohly přiblížit služby, které existují. Na
požádání obcí je možnost toto zajistit. Musí jít ale iniciativy od nich. Rozpočet ostatních obcí
nám není známý, měly by spolufinancovat tyto služby.
Ing. Klečka – jak dopadlo umístění občana v krizi z minulého jednání řídící skupiny. Umístit
občana se zdravotním handicapem se povedlo na středisko sociálních služeb v Kopřivnici (do
Domovinky) informovala Ing. Klímová.
Mgr. Rysová – je podstatné, že o těchto problémových lidech víme a řešíme jejich problémy i
v rámci komunitního plánu. Budou to podněty pro další plánování komunitního plánu. Máme
snahu nabídnout pravidelnou sociální terapii a pomoc s bydlením a základními hygienickými
podmínkami.
Jednání ukončila Mgr. Rysová.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 27.8.2012 :
2012/14 ukládá
p. Mikundové, kontaktovat p. Maralíka a prověřit, zda trvá problém s čekacími lhůtami.
T: 30.10.2012
2012/15 ukládá
p. Klečkovi ve spolupráci s p. Mikundovou, zmapovat statistiku Akademie třetího věku – počet
účastníků, témata
T: 30.10.2012
2012/16 ukládá
p. Mikundové, vyvěsit na stránky e-katalogu poskytovatelů finanční analýzu
T: 15.10.2012
Zapsala: Váňová, Bc. Mikundová
Ověřila: Ing. Klímová
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