MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 1 /2015
z jednání všech pracovních skupin plánování sociálních služeb v Kopřivnici
Datum jednání: 27. 4. 2015 v 16:00 hodin
Místo jednání: zasedací místnost v 10 p. MěÚ Kopřivnice
Přítomni: 38 účastníků – dle presenční listiny
Program jednání:
1) Informace o plnění II. střednědobého plánu - roční zhodnocení
2) Osobnost roku 2014 v sociální oblasti v Kopřivnici – možnosti nominací
3) Různé – dle návrhů účastníků
Všechny přítomné přivítal Stanislav Šimíček - místostarosta města Kopřivnice.
Ad 1)
Prezentaci o průběhu plnění aktivit II. střednědobého plánu sociálních služeb města
Kopřivnice přednesla Mgr. Mikundová (viz příloha č. 1). Doplňující informace o občanské
poradně přednesl p. Pešat, o rozšíření služeb azylového domu Střediska soc. služeb
města Kopřivnice informovala p. Štěpánová, o projektu „O krok blíže k zaměstnávání“
informoval Bc. Raška, o Sanaci rodiny informovala p. Jurková. Informace o vzniku
konzultační skupiny obcí předala p. Galiová. Se současnou situací aktivit souvisejících se
zřízením domova pro seniory přítomné seznámil starosta města p. Kopečný. P. Galiová
informovala o aktivitách spojených s Denním stacionářem Kopretina a návazných služeb
(pracovně nazváno „Optimalizace služeb pro osoby se zdravotním postižením“).
Informace o Bezbariérové individuální dopravě předal Mgr. Pešat.
Diskuse k jednotlivým bodům prezentace probíhala průběžně a je zaznamenána v bodě č.
3.
Ad 2)
Mikundová informovala o plánovaných aktivitách na rok 2015 – Den sociálních služeb a
Oceňování osobnosti v sociální oblasti.
Na základě zkušeností z předchozího ročníku byla opět vyhlášena anketa „Osobnost roku
2014 v sociální oblasti v Kopřivnici“ (dále jen Osobnost) dle stejných pravidel (viz příloha
č. 2), za jakých oceňování probíhalo v roce 2013.
o Ocenění je určeno pracovníkům a občanům působícím v sociální oblasti za
mimořádnou, kvalitní, obětavou a uznávanou činnost za kterou si zasluhují veřejné
ocenění a poděkování.
o Oceněni mohou být občané města Kopřivnice nebo občané působící v Kopřivnici, kteří
mimořádně přispívají ke zlepšení situace osob ohrožených sociálním vyloučením, ať
dlouhodobou prací nebo mimořádným činem.
o V anketě mohou být nominováni:
• zaměstnanci sociálních služeb,

pracovníci vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských a
podobných zařízeních,
• lidé působící ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci
neziskových aktivit, vykonávající činnost pro občany města Kopřivnice vč. místních
částí,
• pečující osoby z Kopřivnice vč. místních částí (které působí nad rámec péče o
svého rodinného příslušníka).
o Nominace mohou podávat fyzické i právnické osoby prostřednictvím formuláře
zveřejněného na stránkách www.koprivnice.cz, v sekci sociální oblast.
o Formulář je možno získat také na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
o Nominace se podávají v písemné podobě.
•

Vyhlášení osobnosti proběhne na veřejné akci „Víte kde a jak pomáháme? Pomáhejte
také!“, která se uskuteční 15.6.2015. Jedná se o akci pro veřejnost spojenou se Dnem
sociálních služeb a s doprovodným programem pro širokou veřejnost. V rámci této aktivity
dojde k zajištění informačních stánků, ve kterých se představí jak poskytovatelé sociálních
služeb, tak i místní organizace hledající dobrovolníky.
Po veřejném oceněné nominovaných osob, bude pro tyto osoby a jejich kolegy
(pracovníky a dobrovolníky v sociální oblasti) uspořádáno krátké setkání pracovníků a
dobrovolníků v sociální oblasti.
časový harmonogram:
14.4.2015
do 20.4.2015
7.5.2015 do 16:00
11.5.2015
13.5. – 29.5.2015
1.6. 2015
9.6. 2015
15.6.2015

projednání pravidel „Osobnost roku 2014 v sociální
oblasti v Kopřivnici“ v Radě města Kopřivnice
vyhlášení možnosti nominace konkrétních osob
příjem nominací
hodnocení nominací, vyhodnocení úplnosti a správnosti
nominací v ŘS KP
veřejné hlasování
sčítání anketních lístků ŘS KP
projednání výsledků hlasování v radě města a
rozhodnutí o jmenování osobnosti
slavnostní vyhlášení výsledků veřejné ankety „Osobnost
roku 2014 v sociální oblasti v Kopřivnici“

Ad 3)
Připomínky v rámci diskuse:
o Domov pro seniory
→ je připraven koncesní projekt na výstavbu a provoz domova pro seniory –
v případě realizace koncesního řízení jsou předpokládané náklady 2.mil Kč na toto
řízení,
→ jsou zvažovány další 3 varianty, ke kterým se dělají odborné posudky (1.
přestavba ZŚ Náměstí, 2. budova bývalé obchodní akademie, 3. dostavba na
české v kapacitě cca 40 lůžek),
→ zastupitelé jedou pro informace a předání zkušeností do Ždírce, kde je nově
otevřen Domov pro seniory – jedná se o investici kraje Vysočina,
→ nechceme domov nemocničního typu, ale stavba musí být finančně dostupná a
realizovatelná,
→ finanční stránka je důležitá – město musí takový projekt „financovat“,
→ neudělejme stejnou chybu jako s „kuchyní“,
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→ Výstavba by neměla být na úkor toho, co už funguje
o Zapojování lidí s autismem (i s mentálním postižením) do aktivit ve městě?
→ V rámci malé kopané se podařilo zapojit autistického chlapce
o Informace o dalších bezbariérových úsecích ve městě v letošním roce
→ dokončení Záhumení a Čs armády spolu s rekonstrukce hřiště házené – vytvoření
přechodu a chodníku od Komerční banky k hřišti a autobusové zastávky
o Ocenění vybudování několika nových držáků na kola – bude se postupně
pokračovat
o Prorodiná politika – je řešena prostřednictvím opatření Zdravého města
o Upozornění na zanedbaná místa ve městě
→ Nepořádek mezi vlakovým nádražím a Penny marketem
→ Nepořádek kolem hřiště házené - řeší se převod na město a s tím také
problematika úklidu a údržby – výzva k trpělivosti – spěje se ke konečnému řešení
o Návrh seniorů na zřízení hřiště na petanque - v areálu hřiště házené - brigádně
Pozvánky na akce:
v sociální oblasti:
30. dubna - Den otevřených dveří v NDC Racek (13.00 - 16.30)
28. května - Kulatý stůl Motýlek (od 13:00 hod )
15. června - „Víte kde a jak pomáháme? Pomáhejte také…“ (Den sociálních
služeb)
o akce města
9. května - Férová snídaně - v parku E. Beneše (od 9:00)
20. května - Fórum Zdravého města - v parku E. Beneše (od 14:00 hod )

o

o Aktivní senior 2015
16. května - Jarní den na kolech – „Otvírání Poodří“
27. května - Den outdoorových aktivit pro seniory na Vanaivanu
10. června - Cykloturistický zájezd – „Valašsko, má láska“
24. června - Minigolf
Jednání ukončil místostarosta Šimíček. Poděkoval všem přítomným za aktivní účast na
jednání.

Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová
Ověřila: Mgr. Lenka Galiová
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