Zápis č. 6 – Setkání řídící skupiny k plánování sociálních služeb v Kopřivnici

Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:
Omluven:

19.8.2008
místnost č. 267 MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163
7 členů dle prezenční listiny, která je uložena na OSV – sociální prevence
Zuzana Obrátilová

Program: - návrh nového člena triády
- doplnění SWOT analýzy k plánu sociálních služeb
- projednání programu k setkání pracovních skupin dne 11.9.2008

Člen triády Karel Radiměřský ukončil svou činnost v procesu plánování sociálních služeb a
na jeho místo byla navržena paní Barbora Opavská. Se zapojením paní Opavské do procesu
plánování sociálních služeb přítomní členové řídící skupiny souhlasili.
Členům řídící skupiny byly před setkáním poskytnuty k nastudování materiály, které
obsahovaly výsledky výzkumů – Mapování potřeb v rámci zajištění sociálních služeb
v Kopřivnici, dotazníkové šetření mezi seniory, anketa s klienty a rodiči denní stacionáře
Kopretina a anketa s kopřivnickými rodiči žáků Základní školy Motýlek.
Na základě těchto materiálu přednesla Blanka Mikundová všem přítomným návrhy
jednotlivých úkolů pro plánování sociálních služeb.
Členové tyto návrhy připomínkovali a došli k těmto závěrům.
Senioři
1. řešení stravování
2. zajistit péči o osoby se sníženou soběstačností a to několika způsoby:
a) rozšíření odlehčovacích služeb
b) jedna z alternativ dostavby domova pro seniory
c) denní stacionář pro seniory
d) terénní služby (tísňová péče)
3. zlepšení informovanosti o poskytování sociálních služeb
a) u lékařů
b) u poskytovatelů sociálních služeb
4. volný čas seniorů – aktivních skupin mimo pobytová zařízení
Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením
1. osobní asistence pro děti se zdravotním postižením, případně odlehčovací služby
2. rozšíření služeb denní stacionáře Kopretina (zajištění služeb jako sociální zařízení,
ne pouze jako zařízení školní)
3. příprava výstavby chráněného bydlení

Osoby v tíživé životní situaci
1. řešení bydlení
a) rozšíření azylového domu
b) zajištění bydlení pro nízko příjmové skupiny obyvatel
2. denní centrum pro osoby bez přístřeší
3. podpora služeb prevence
a) poradenství – občanská poradna

b) terénní práce

Tyto návrhy budou přednoženy všem členům pracovních skupin, kteří je budou moci
připomínkovat a to na společném setkání všech tří pracovních skupin dne 11.9.2008 v 15:30
hod. v konferenční místnosti městského úřadu. Jednotlivé pracovní skupiny budou pracovat
samostatně u vyhrazených stolů. Jejich dodatky pak budou zpracovány společně.
Další setkání řídící skupiny se uskuteční dne 8.9.2008 v 11:00 hod.

Zapsala: Blanka Mikundová

