MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 1 /2012
z jednání všech pracovních skupin
(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: 25.4. 2012 v 15:30 hodin
Místo jednání: zasedací místnost v 10 p. MěÚ Kopřivnice
Přítomni: 51 účastníků – dle presenční listiny
Program jednání:
1 - informace o dotazníkovém šetření k mapování potřeb veřejnosti
2 - informace o průběhu a konání ohniskových skupin mapování pro osoby se ZP
3.- informace o projektu Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce
2012
4. - informace o e-katalogu
5. - informace o přípravě Dne sociálních služeb
6. - různé
Všechny přítomné přivítala Bc. Dagmar Rysová - místostarostka města Kopřivnice.
Ad 1)
Pan Svoboda přítomné seznámil s připravovaným dotazníkem a sestavením odborných
analýz firmou AUGUR Consluting,s.r.o., která funguje na trhu již 16 let a pro město
Kopřivnici již zajišťovala 3 sociologická šetření a výzkumy veřejného mínění. První
analýza se bude týkat mapování potřeb občanů obcí s rozšířenou působností ve vztahu
k sociálním službám. Druhá analýza bude zaměřena na financování sociálních služeb.
Školenými tazateli mohou být i občané města. Výběrový vzorek bude čítat 850 obyvatel
včetně místních částí a spádových obcí.
Tazatelé budou proškoleni a stanou se tak spolupracovníky firmy AUGUR. Aktivní
členové Komunitního plánu, kteří mají chuť se stát placeným spolupracovníkem se
mohou nahlásit u paní Mikundové.
Finanční analýza stávajících sociálních služeb včetně síťování sociálních služeb bude
probíhat formou dotazníku, který bude zpracováván s 20 registrovanými sociálními
službami a 10 dalšími subjekty. Bude zkoumána efektivita a nákladnost jednotlivých
služeb. Výzkum se týká všech občanů nejen těch, kteří sociální služby užívají.
Diskuse k tématu:
Pí. Chudová - organizace „Máš čas?“ Jaká věková skupina bude oslovována.

První skupina bude od 16 let do 30 let. Dotazník není určen pro děti.
Pan Trtík – jak sociální odbor pomůže při problémech se společnými prostory družstva,
spotřeba el.energie ve společných prostorech apod.
Toto lze řešit konkrétně se sociálním odborem či odpovědným odborem za tuto oblast.
Je možné využít i poradenství např. služby Občanské poradny fungující na MÚ
v Kopřivnici.
Bc. Rysová – vyzvala přítomné k oslovení spolupracovníků, seniorů, zdravotně
postižených apod. ke kontaktu s firmou Augur a spolupráci při vyplňování
dotazníkového šetření.
V minulých letech na základě požadavků občanů vznikla Občanská poradna je možné,
např. na základě požadavků pana Trtíka, aby vznikla Poradna pro seniory.
Dotazník je možné poslat k připomínkování a doplnění na Vámi uvedené adresy do
konce 18. týdne. Můžete nahlásit u prezentace případné další doplňující otázky včetně
nahlášení zájemců – placených tazatelů - této dotazníkového akce.
Ad 2)
Mikundová informovala o průběhu mapování:
Proběhly ohniskové skupiny k mapování – 1.12. 2011. Vyhodnocování mapování těchto
skupin provádí doc. Valenta, doc. Slavík.
3.5. 2012 proběhnou další ohniskové skupiny pro rodiče dětí ZŠ a MŠ Motýlek a
veřejnost a pro pracovníky školy a další odbornou veřejnost a zástupce zadavatele.
Celkem se uskuteční v tento den 4 ohniskové skupiny a proběhne zpětná vazba pro
účastníky ohniskových skupin z 1.12.2011.
Tato aktivita vznikla na základě potřeb rodičů a uživatelů ZŠ a MŠ Motýlek, pro zjištění,
které sociální služby mají být na území města, o které mají občané největší zájem.
Ad 3)
S aktivitami v rámci roku rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce v Kopřivnici
seznámila přítomné paní Mikulenková z odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
S termíny akcí budou občané ještě dodatečně seznámeni formou reklamy
v Kopřivnických novinách, v rozhlasových relacích, v KTK, i na plakátech.
Diskuse k tématu:
Ing. Trtík – možnost spolupráce s p. Mikulenkovou - přehled zákonů v problému
fungování družstva. Poděkování za seniorské odpoledne, které proběhlo v měsíci
dubnu.
Pan Krejčí – Akademie III. věku – zda by nešlo rozšířit kapacitu, nelze se dostat do
kurzů pro malý počet míst.
Bc. Rysová – trénování paměti probíhá 2x do roka, školený lektor paní Kazlepková,
zajišťuje chod těchto akcí. Ze strany občanů je opravdu velký zájem, pochvala patří
hlavně knihovně.
Ing. Klečka – řešení vidí v zajištění větší místnosti pro Akademii III. Věku v rámci KDK.
Požádal o pomoc MÚ při rozšíření počtu míst. Bc. Rysová navrhla využití např.
místností ZŠ Milady Horákové.
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Ad 4)
Bc Mikundová představila elektronický katalog pro město Kopřivnici. Kontaktní adresu
na katalog dostali přítomní u prezentace. Stránka je přístupná také z www stránek
města Kopřivnice, sociální oblast, elektronický katalog sociálních služeb. Je určen
k vyhledávání konkrétní sociální služby v Kopřivnici a okolí. Stránky je možné dle
návrhů občanů v elektronickém katalogu dále doplnit. Součástí je i hodnocení sociálních
služeb, kde může občan vyjádřit svůj názor.
Diskuse k tématu:
Dotaz pí. Pýchová - u stránek schází odkazy na tlumočníky do znakové řeči.
Bc. Mikundová – bude doplněno
Ad 5)
Bc. Rysová – mezigenerační spolupráce již funguje třetí rok, kdy je spojený Den
sociálních služeb a Den dětí.
Den sociálních služeb proběhne 1.6. 2012 před KDK.
Je to ukázka práce sociálních služeb, představení pomůcek pro zdravotně postižené,
soutěže pro děti a podobně
Ad 6)
Bc. Mikundová předložila návrh setkávání pracovních skupin pro rok 2012.
13. září 2012 proběhne Konference a hodnocení mapování a předložení analýz.
Hlavní setkání pracovních skupin je plánováno na září, kde budou již výsledky
z dotazníkového šetření.
Bc. Rysová - sociální služby v Kopřivnici pro rok 2012 nejsou finančně ohroženy a jsou
zajištěny tak, aby mohly dále s přijetím úsporných opatření fungovat.
Diskuse:
Pí. Macháčková - v plánu sociálních služeb máme dostavbu Domova důchodců, jak to
vypadá?
Bc. Rysová - zatím nejsou finanční prostředky k dostavbě. Je požádáno na MPSV, MF,
zkoušíme tzv. „PPP“ projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru. Město
zvažuje pečlivě všechny možnosti.
Pí. Mikulenková - pro občany města je možné zajistit péči v horizontu 4 měsíců,
rozhodující je posouzení soběstačnosti klienta a zdravotní stav. Jsou možnosti v jiných
blízkých zařízeních okresu např. Odry, Nový Jičín, Frenštát p. R., ale je nutno čekat na
zařazení do služby.
Pan Černý – proč není využita budova např. bývalé oční polikliniky Štramberk, proč
nevyužít pro bydlení pro seniory např. školu Náměstí.
Bc. Rysová - budovy nejsou majetkem města Kopřivnice, ani města Štramberku. Ve
škole Náměstí již běží záměr - vznik Základní umělecké školy v Kopřivnici.
Pozvánky na nejbližší akce města:
Fórum zdravého města - 23.5. 2012
Den sociálních služeb - 1.6. 2012
Zapsala: Katrin Váňová

Ověřila:
3

