MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 9/2012
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: 11.12. 2012
Místo jednání: jednací místnost č. 266
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: Mgr.Rysová, Obrátilová, p. Vajda, RNDr. Mlčáková, Mgr. Schwarz

Program jednání:
1. projednání II. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území města
Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice, Ženklava na období
2013 – 2016
2. Různé
Pracovní jednání zahájila Mgr. Blanka Mikundová.
Ad 1)
Mgr. Mikundová ŘS předložila změny harmonogramu schvalování II. střednědobého
plánu v radě města a zastupitelstvu. Seznámila řídící skupinu se změnou termínu
setkání všech pracovních skupin s ohledem na zajištění co největšího počtu účastníků a
na žádost některých spolupracujících subjektů. Setkání bylo přeložena na 7.1. 2013,
kde bude zahájeno připomínkové řízení (ukončení do 28.1. 2012), 18.2. 2013 bude
materiál předložen ke schválení do Rady města.
14.12. 2012 Mgr. Mikundová projedná a doplní II. střednědobý plán o požadavky obcí
Závišice a Ženklavy na osobních schůzkách se starosty těchto obcí.
Mgr. Galiová seznámila členy s průběhem jednání předkládání plánu v Radě města,
včetně připomínek jednotlivých členů Rady, které budou zapracovány do původního
návrhu. V příloze zápisu jsou cíle, aktivity a opatření v pracovní podobě tak, jak byly
předloženi radě města 4.12.2012.
Ad 2)
Mgr. Galiová seznámila přítomné členy řídící skupiny s dopisem p.Špačka a jeho
návrhem projektu SENIOR-TAXI, který navrhuje jako soukromý subjekt. Předpokládá
provoz taxi služby pro seniory nad 60 let s finanční podporou města Kopřivnice. Uvedla
příklad z města Bohumína, kde funguje tzv. radniční taxi.

Ing. Klečka, zástupce pracovní skupiny seniorů, necítí tuto službu jako nutnou a
nezbytnou. Momentálně na území města existuje služba TAXI 30 (800 802 802), kterou
senioři využívají. Pro zdravotně postižené je zřízená s Centrem pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje (CZP) asistenční doprava. Vzhledem k tomu, že PS senioři se
na svých jednáních touto otázkou zabývala a v současné době není zahrnuto jako
priorita komunitního plánu a s ohledem na to, že zde existují pro osoby se ZP
alternativní služby CZP, členové řídící skupiny nedoporučují tento požadavek
podporovat i s ohledem na to, že se jedná o podnikatelskou aktivitu. Projekt není ani
podrobně rozpracován, takže není jasné, jakou podporu by město mělo poskytnout.
Mgr. Galiová informovala, že budou probíhat další jednání k řešení domova pro seniory
v Kopřivnici. Jednáním byl pověřen tajemník MÚ.
Jednání ukončila Mgr. Mikundová, poděkovala členům řídící skupiny za aktivní
celoroční práci.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 11. 12. 2012 :
2012/20
Řídící skupina po projednání nedoporučuje podporovat projekt p. Špačka.

Zapsala: Váňová, Mgr. Mikundová
Ověřil: ing. Klečka
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