Zápis č.1 – Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování
sociálních služeb

Datum konání: 29.10.2007
Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici
Přítomni: 16 členů nebo zástupců poskytovatelů sociálních služeb, dle prezenční listiny,
která je uložena na OSV – sociální prevence

Program: 1. Způsob zapojování organizací, které poskytují služby v sociální oblasti do
komunitního plánování sociálních služeb
2. Způsoby zapojování uživatelů a veřejnosti
3. Problematika financování sociálních služeb v Kopřivnici
4. Příprava mapy sociálních služeb

1. Blanka Mikundová vysvětlila principy komunitního plánování.
Přítomným byla předložena základní listina komunitního plánu sociálních
služeb v Kopřivnici. Současně byli všichni požádání o prostudování této
listiny. S případnými dotazy se prosím obracejte na Blanku Mikundovou.
Dále Blanka Mikundová požádala přítomné zástupce organizací poskytující
sociální služby, aby se zapojili do práce v jednotlivých pracovních skupinách.

2. Přítomni byli seznámeni s organizační strukturou KPSS. Na setkáních
s uživateli sociálních služeb a veřejností byly vytvořeny tři pracovní skupiny.
Těchto setkání proběhlo již sedm. Dále pak byli přítomni informování
probíhajícím dotazníkovém šetření mezi seniory. Dotazník byl distribuován na
pochodu seniorů, a bude distribuován na dni seniorů. Zástupci poskytovatelů
byli požádáni o spolupráci při anketách, které budou probíhat v nejbližší době.

3. O možnostech získávání financí hovořila Hana Švecová z Centra podnikání a
rozvoje v Kopřivnici. Představila práci infocentra a nabídla přítomným
odbornou pomoc při tvorbě projektu v neziskovém sektoru. Informace můžete
získat také na adrese www.prokopr.cz nebo přímo u paní Švecové
po předběžné dohodě na tel.556 493 691 a na e –mailové adrese
hsvecova@nette.cz.
Ivana Rašková z oddělení strategického plánování seznámila přítomné
s propojením strategického plánu a komunitního plánu. Informovala přítomné
o práci dvou projektových manažérů na městském úřadě a o možnosti pomoci
při tvorbě projektu. Zmínila se také o existenci zásobníku projektů na
stránkách www.dataplan.cz.
Součástí tohoto zápisu je zápis ze školení neziskových organizací, kde jsou
podrobné informace.
O tom jak bude vypadat financování sociálních služeb v příštím roce hovořila

vedoucí OSV Jiřina Mikulenková. Upozornila přítomné, že „Žádost o dotaci na
provoz sociálních služeb“ je potřeba doručit na OSV do 30.11.2007
Místostarostka hovořila také o financích na příští rok. Zmínila se o
potřebě zajistit ve městě občanskou poradnu a rozšířit služby pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením.

4. Zuzana Obrátilová představila mapu sociálních služeb. Mělo by se jednat o
mapu města s vyznačenými sociálními službami nebo službami v sociální
oblasti a z druhé strany popis jednotlivých služeb s kontakty. Michal Raška
upozornil na nutnost aktualizace, doporučil zřízení informací o službách
v sociální oblasti na stránkách komunitního plánování.

Rádi bychom se na závěr tohoto zápisu omluvili ředitelce střediska sociálních
služeb města Kopřivnice paní Mündleinové a vedoucí Azylového domu paní
Fabiánové, že jim nedopatřením nebyly doručeny pozvánky na toto setkání.
Z tohoto důvodu také nemohly být přítomny.
Zapsala: Zuzana Obrátilová

Výstupy ze školení pro NNO
v oblasti projektového řízení, aneb Jak napsat projekt

V tomto materiálu najdete seznam www stránek a kontaktů, díky kterým můžete lehce
získat informace o možnostech získávání externích zdrojů na Vaši činnost a další užitečné
formace.

http://www.nszm.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=1022 = vstupní stránka DataPlánu
DataPlán je nový internetový software, který slouží městům, obcím, mikroregionům a krajům
k tomu, aby ve veřejné správě měly pořádek a přehled. Navíc jsou hlavní informace
prostřednictvím internetu bez problému přístupné široké veřejnosti. DataPlán slouží mimo
jiné také jako ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ, který lze využívat při plánování projektů v dané
oblasti.
Na školení jsme se s představiteli NNO shodli na společném postupu a jako první krok jsme
zvolili doplnění tohoto ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ v DataPlánu.
(http://dataplan.nszm.cz/index.shtml?apc=1238035q) - na této adrese se Vám zobrazí výčet
odkazů mezi kterými je i ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ V UZEMÍ. Zde si můžete prohlédnout
projektové záměry města. Abychom společně mohli lépe pracovat, prosím, aby jste i Vy do
tohoto seznamu přispěli svými záměry a to přes odkaz VLOŽIT NÁVRH PROJEKTU. Tímto
způsobem vznikne seznam projektových záměrů kopřivnických NNO, jejichž propojením může
vzniknout unikátní projekt, díky kterému můžeme společně získat prostředky na Vaši činnost.

Vložte prosím Váš záměr projektu do DataPlánu nejpozději
do POLOVINY LISTOPADU!!
JAK NA TO?
Z úvodní strany uživatel kliknutím na
přejde na
informace o tomto nástroji. Po kliknutí na odkaz VSTUPNÍ STRÁNKA, který je umístěn dole
na této straně se objeví seznam měst, která také využívají tuto databázi. Po kliknutí na odkaz
Kopřivnice
si každý může prohlédnout nejen Zásobník projektů v území (orp), ale i
neméně zajímavé další odkazy.
Vedle odkazu na zásobník projektů se také nachází odkaz Vložit návrh projektu, pomocí
kterého prosím vložte Váš záměr. Jde jen o vyplnění několika kolonek, tak abychom byli
schopni posoudit, jestli zde již existuje podobný záměr někoho jiného.

Ivana Rašková, DiS.
Koordinátorka
Projektu PZM a MA21

Tel.: 5561879 671
: 731 134 199

e-mail: ivana.raskova@koprivnice.cz

Níže jsou uvedeny další zajímavé odkazy, které byly na školení zmíněny a také zde najdete i
užitečné kontakty.
http://dbfz.neziskovky.cz/search.aspx
http://www.neziskovky.cz/
http://www.kr-t.cz/granty.html
http://www.msmt.cz/mladez
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni
fondy.cz/uploads/documents/Programy_2007_2013/ROP_MS/ROP_Moravsk
oslezsko_PD_04_2007.pdf
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/component/option,com_docman/Itemid,110/
http://www.strukturalnifondy.cz/uploads/documents/Programy_2007_2013/OP_Vzdelavani/OPVK_
PD_04_2007.pdf
http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=950

KONTAKTY
Mgr. Hynek BÖHM
Institut EuroSchola
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec
www.euroschola.cz
mail: hynek.bohm@euroschola.cz
775 297 415

ŠKOLITEL

Ivana Rašková, DiS.
Koordinátorka Projektu Zdravé město
a místní Agenda 21
mobil: 731 134 199
tel.: 556 879 671
METODICKÁ POMOC
ivana.raskova@koprivnice.cz
---------------------------------------Městský úřad Kopřivnice
Oddělení strategického plánování
Štefánikova 1163
http://zdravemesto.koprivnice.org

Ivana Rašková, DiS.
Koordinátorka
Projektu PZM a MA21

Tel.: 5562879 671
: 731 134 199

e-mail: ivana.raskova@koprivnice.cz

Ing. Hana Švecová
projektová manažerka
hsvecova@nettle.cz
tel: 556 493 691, fax: 556 492 589
Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o.
Štefánikova 244
742 21 Kopřivnice
cpr@nettle.cz, www.prokopr.cz
Bohdan Kotouček
projektový koordinátor
Tel: 556 879 674
bohdan.kotoucek@koprivnice.cz
---------------------------------------Městský úřad Kopřivnice
Oddělení strategického plánování
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
Ondřej Miklas
projektový koordinátor
Tel: 556 879 672, 733 145 667
ondrej.miklas@koprivnice.cz
----------------------------------Městský úřad Kopřivnice
Oddělení strategického plánování
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

Ivana Rašková, DiS.
Koordinátorka
Projektu PZM a MA21

METODICKÁ POMOC

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Tel.: 5563879 671
: 731 134 199

e-mail: ivana.raskova@koprivnice.cz

