Příloha č. 1
Monitorovací zpráva
Cíle

Opatření

Aktivity
1.1.1 Finanční podpora stávajících
služeb – zahrnutí do rozpočtu města

Cíl1.
Poskytování
kvalitních služeb
pro všechny
skupiny obyvatel
a jejich další
zkvalitňování
(S.1.1, S.1.3)

1.1.
Podpora stávajících
služeb a jejich rozvoj
(S.1.1, S.1.3)

1.2.
Zajištění osobní
asistence pro děti se
zdravotním
postižením, případně
odlehčovací služby
1.3
Řešení
podporovaného a
chráněného bydlení
(S.1.3.2)

Měřitelné ukazatele
- smlouvy o poskytnutých
dotacích schválené v RM
a ZM
- počet uživatelů
jednotlivých sociálních
služeb

1.1.2 Časové rozšíření
poskytovaných služeb denního
stacionáře Kopretina (S.1.3)
1.1.3 Vypracování prognózy
možností zařazování žáků ZŠ
Motýlek a dalších speciálních škol
v okrese do zařízení sociálních
služeb na území regionu okresu
Nový Jičín
1.2.1 Vyhlášení dotačního programu
pro zajištění osobní asistence nebo
terénní odlehčovací služby pro
zdravotně postižené

1.3.1 Navržení alternativ pro řešení
podporovaného a chráněného
bydlení

2009
Rozděleno 1.161.000,- Kč
Uzavřeno 11 smluv o dotaci,
viz příloha č. 2
4 darovacích smlouvy –
19.000,- Kč

Termín
plnění

2009

nebyla provedena
2009
- úprava provozní doby
denního stacionáře

- zpracovaná prognóza
- zpracovaný návrh
opatření
- vyhlášený dotační
program
- smlouva o poskytnuté
dotaci schválené v RM a
ZM
- zahájení služeb osobní
asistence v Kopřivnici
- počet uživatelů v nové
službě
- zpráva pro RM - varianty
možného řešení
- usnesení RM

probíhají jednání s Purpurou
(5 schůzek)
příprava projektu
oslovování okolních obcí

2012

7.4.2009 vyhlásila RM zřízení
služby osobní asistence nebo
terénní odlehčovací služby pro
zdravotně postižené osoby
v Kopřivnici – cílová skupina
děti
podrora Podané ruce, os. –
20.000,- Kč

2009

navrhujeme posunutí termínu
tohoto úkolu viz příloha č. 3
(zápis z jednání se SSSmK)

2009
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Cíl1.
Poskytování
kvalitních služeb
pro všechny
skupiny obyvatel
a jejich další
zkvalitňování
(S.1.1, S.1.3)

1.4
Řešení stravování vč.
dietní stravy pro
seniory a další
uživatele (S.1.1.3)

1.4.1 Dostavba stravovacího provozu
a společenského zázemí DPS
(S.1.1.3)

- nový stravovací provoz
pro seniory
- vaření dietní stravy pro
všechny věkové kategorie
- zajištění celodenní stravy
pro pobytové služby
SSSmK, terénní péči a
ostatní uživatele
sociálních služeb
- zázemí pro společenské
aktivity a ergoterapeutické
činnosti v DPS
- statistika počtu vydané
stravy
- statistika poskytovaných
služeb (počet klientů)

- pracovní jednání - vedení
města, ORM, OSV a
projektové firmy Moravia
Konsult Olomouc a.s.
- řešeny projektové práce
(projektová dokumentace
včetně konstruktivních zál.),
kapacitní požadavky
stravování a DS, vybavení
stravovny a DS
- aktuální postup přípravy a
realizace je zpracován na
projednání do zastupitelstva
města dne 13.5.2010.
Výstavba stravovna je
navržena jako řešení I.etapy
DS.

2011
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1.5
Zajištění péče o
osoby se sníženou
soběstačností (S.1.1,
S.1.3)

1.6
Podpora terénních
služeb pro seniory
(tísňová péče) (S.1.1,
S.1.3)

1.5.1 Rozšíření odlehčovacích
služeb (S.1.2)

- rozšířená kapacita
„domovinky“ o 4 lůžka

1.5.2 Denní stacionář pro seniory
(S.1.2)

- zaregistrovaná nová
služba
- statistika poskytovaných
služeb (počet klientů)

1.5.3 Zřízení domova pro seniory
(S.1.2.1)

- existence domova pro
seniory

1.6.1 Zřízení tísňového volání

- zřízena tísňová linka pro
seniory
- pravidla pro pronájem
schválená v RM
- statistika využití

Kapacita zatím nebyla
rozšířena - změnily se
podmínky oproti době, kdy se
aktivita plánovala .

2011

2012
Zkušebně byla nabídnuta jiná,
podobná forma péče –
odlehčovací služba
ambulantní. Zkušební provoz
trval od 1.3. do 31.12.2009.
Zájem o tuto službu byl nízký.
viz. Stravovna – 1.4.1
Příprava a realizace projektu
Domov pro seniory
v Kopřivnici, zahrnující SO 01
Objekt Stravovny a SO 02
Objekt Domova pro seniory je
zpracován pro jednání do
zastupitelstva města dne
13.5.2010
Senioři seznámeni s možností
tísňové péče Dorkas
(9.7.2009)

Trvalý
úkol

2010
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1.7
Zřízení denního
centra pro osoby bez
přístřeší
(S.1.3.4)

1.7.1 Stavební studie a rozhodnutí o
dalších krocích v RM

- stavební studie
- zpráva pro RM,
usnesení

1.8
Rozšíření azylového
domu (S.1.3.6)

1.8.1 Stavební studie a rozhodnutí o
dalších krocích v RM

- stavební studie
- zpráva pro RM, usnesení

1.8.2 Projektová dokumentace –
rozšíření AD

- zpracovaná projektová
dokumentace

- 6.1.2009 požadavek k
zapojení se do individuálního
projektu „Podpora a rozvoj
služeb sociální prevence v
Moravskoslezském kraji“
- veřejná zakázka - dotace ve
výši 1.613.418,- Kč na dva
roky s účinností od 1.1.2010
na provozování služby
- nalezení partnera Občanské sdružení „Máš
čas?“ a Sdružení azylových
domů v ČR
- 8.9. 2009 Rada města
Kopřivnice schválila zřízení
NDC na ZŠ Náměstí - objekt
není prioritně určen k
provozování této služby dočasné, provizorní řešení
- zahájení provozu k 2.1.2010
- 8.2.2010
Rada města
schválila „Komplexní řešení
služeb sociální prevence na
ulici Horní s finančním
omezením celkových nákladů
do 9,5 mil Kč vč. DPH“, za
maximálního využití dotace
/92,5% uznatelných N/ v rámci
dotace ROP.
- 15.3.2010
Rada města
schválila přípravu projektu AD
- 03 -04/2010
veřejná
zakázka, projektové práce
- 09 -10/2010
dokončení
projektové dokumentace,
žádost o dotaci
- 12/2010
dokončení
dokumentace pro SP

2009

2010
2010
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Cíl1.
Poskytování
kvalitních služeb
pro všechny
skupiny obyvatel
a jejich další
zkvalitňování
(S.1.1, S.1.3)

Cíl 2.
Poskytování
kvalitních
informací všem
uživatelům, jejich
rodinám a blízkým
osobám (S.1.1)

1.9
Podpora zřízení
občanské poradny
(S1.1.2)

1.9.1 Vyhlášení dotačního programu
na zřízení občanské poradny

1.10
Podpora terénní
práce (S.2.3.1)

1.10.1 Rozšíření terénní služby –
Sanace rodiny o jednoho terénního
pracovníka

2.1.
Zlepšení
informovanosti o
poskytování
sociálních služeb
(S.1.1.6)

- vyhlášený dotační
program
- smlouva o dotaci
s vybraným
poskytovatelem schválená
v RM
- statistika o poskytované
službě
- statistika o počtu klientů
(terénní práce – město,
Renarkon, Salus)
- zaměstnán druhý terénní
pracovník
- počet uzavřených
nových smluv s uživateli
- případové konference
(setkání odborníků)

V rámci dotačního programu
OSV01/2009
Smlouva uzavřena 13.3.2009,
dodatek 1.7.2009 – celkem
241.000,-

2009

Příprava projektu

2010

2009

2.1.1 Den sociálních služeb

- propagace všech
dostupných sociálních
služeb pro kopřivnické
občany

- uskutečnil se 16.6.2009
- zapojeno 29 poskytovatelů

2.1.2 Aktualizace Katalogu sociálních
služeb

- aktualizovaný katalog
sociálních služeb

- úkol bude odložen na rok
2011 – chybí finanční
prostředky

2.1.3 Vytvoření dohody o spolupráci
s obcemi:
a) ve správním obvodu
b) v širším regionu
s cílem využívání společných
sociálních služeb a služeb
souvisejících (Salus, DC, ZŠ a MŠ
Motýlek – vč. svozů žáků)

- pracovní setkání
zainteresovaných subjektů
- dohoda o poskytovaných
službách s obcemi

- proběhlo setkání obcí v
rámci dne sociálních služeb
- v rámci mapování budou
probíhat další jednání v roce
2010
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Cíl 3.
Odstraňování
bariér a podpora
sociálního
začleňování
(S.1.3)

3.1 Rekonstrukce
jedné ze základních
škol na bezbariérovou
( S.1.3.1)

3.2
Zlepšení kvality
volného času skupin
ohrožených sociálním
vyloučením a
patologickými jevy
(S.1.1.1)

(opatření bude postupně naplňováno v rámci projektu
„Bezbariérové město“, který zpracovává ORM)

3.2.1 Hledání partnera pro
dobrovolnickou činnost k podpoře
trávení volného času
handicapovaných občanů

- dohoda s konkrétní
organizací

3.2.2 Vyhledání vhodných prostor
pro volnočasové a zájmové aktivity
seniorů (S1.1.1.)
3.2.3 Úprava vhodných prostor pro
volnočasové a zájmové aktivity
seniorů (S1.1.1.)

- schválení vybraných
prostor v RM

3.2.4 Vyhledání vhodných prostor
pro neorganizované trávení volného
času mládeže (S.2.1.3.)
3.2.5 Úprava vhodných prostor pro
neorganizované trávení volného času
mládeže

- schválení vybraných
prostor v RM

- rekonstrukce části chodníků pro
chodce a realizace nových, převážně na
ul. Obránců míru. Úpravy autobusových
zastávek na bezbariérové
- rekonstrukce přechodu před Městským
úřadem na bezbariérový, snížení
obrubníků, nasvětlení, zřízení
středového ostrůvku
SSSmK má obecnou
2009
dohodu
s dobrovolnickou
organizací ADRA.
Dobrovolníky využívá
pro pečovatelskou a
odlehčovací službu.
- nový prostor
2009 - 2010
zpřístupněn ve 12/2009
na ul. Sokolovská 393

- nové prostory pro
volnočasové aktivity

Dosud se nepodařilo
vytipovat žádný vhodný
prostor

2010 - 2011

- nové prostory pro
neorganizované trávení
volného času
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3.3
Řešení bydlení při
dodržení principů
hospodaření
s bytovým fondem pro
tyto skupiny:
domácnosti, jež mají
problémy se získáním
a udržením
přiměřeného bydlení,
dětí vracející se
z dětských domovů a
výchovných zařízení,
občané vracející se
z nápravných
zařízení.
(S.1.3.5)

2010-2011

3.3.1 Zajištění sociální intervence
v domech v majetku města

- pravidla pro provádění
sociální intervence
v městských bytech,
schválená v RM
- zavedení terénních
sociálních služeb
- statistika z TP

- působnost terénní
pracovnice na OSV
- spolupráce s OMM –
oddělením bytového
hospodaření

3.3.2 Hledání konkrétního řešení
nebo partnera pro zřízení ubytovny
pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením s kapacitou cca 30 BJ
(kvalifikovaný odhad OSV)

-rozhodnutí o realizaci
schválené v ZM

- v listopadu 2009
2010
Rada města schválila
věcný záměr využití
objektu č.p. 622 na ulici
Komenského jako
ubytovnu města
Kopřivnice
- postupné
zprovozňování od
června 2010

Zpracovala: Bc. Blanka Mikundová
05/2010
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Příloha č. 2
Příloha Monitorovací zprávy
Počet uživatelů finančně podporovaných služeb z rozpočtu města Kopřivnice v roce
2009

Organizace

Název projektu

Výše poskytnuté
dotace

Počet klientů/kontaktů/intervencí
z Kopřivnice v roce 2009

Tyfloservis,
o.p.s.

Sociální rehabilitace osob s
těžkým zrakovým postižením

15 000,00 Kč

6( rehabilitační kurz - 1 klient, 7 setkání,
intervence 6 klientů - 9 intervencí)

OS "Máš
čas?"

Nultá fáze terénního programu
pro lidi bez přístřeší

38 000,00 Kč

47 osob/415 kontaktů

Renarkon,
o.p.s

Terénní program Kopřivnice

60 000,00 Kč

76 klientů, 870 kontaktů

Charita

Charitní ošetřovatelská a
pečovatelská služba Kopřivnice

75 000,00 Kč

42 uživatelů

Kontaktní místo v Kopřivnici
při Občanské poradně Nový
Jičín
Centrum pro
zdravotně
Kontaktní místo v Kopřivnici
postižené
při Občanské poradně Nový
MSK, o.s.
Jičín (dofinancování za období
3-6/2009) – dodatek ke
smlouvě
Salus, o.p.s

Domov Salus

Podané ruce Poskytování služeb osobní
o.s.
asistence
Slezská
Denní stacionář Nový Jičín –
diakonie,
sociální služba a doplňková
Denní
doprava
stacionář
Nový Jičín
Slezská
Podpora provozu týdenní
diakonie,
stacionáře v Domově Tichá
Domov Tichá
OS při
dětském
Svoz dětí do zařízení
centru
Kopřivnice
celkem

186 000,00 Kč

546 (kontakty a intervence)
55 000,00 Kč

630 000,00 Kč
20 000,00 Kč

40 000,00 Kč

20 000,00 Kč

30 000,00 Kč
1 199 000,- Kč

27 (10 matek + 17 dětí)- AD, 3 KC,
7 - soc. aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
2 (+ 1 dlouhodobě hospitalizovaný)236,5 hodin
4 (kapacita 20 osob)

1 (kapacita je 6 osob)
51 dětí

Příloha č. 3
Zápis
z pracovního jednání odboru sociálních věcí a Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.
Datum jednání: 21.4.2010
Místo jednání: kancelář č. 201
Účastníci jednání: ing. Mündleinová, ing Klímová, Bc. Mikundová
Předmět jednání: Monitoring 1. Střednědobého plánu sociálních služeb
1) Projednány jednotlivé body plánu sociálních služeb, které se týkají SSSmK:
Aktivita

Komentář k plnění

1.1.2 Časové rozšíření
Úprava provozní doby denního stacionáře nebyla provedena. Byl
poskytovaných služeb denního prověřen zájem rodičů uživatelů o rozšíření provozní doby. Ze
stacionáře Kopretina (S.1.3)
strany rodičů nebyl zjištěn vážný zájem, z tohoto důvodu a
s ohledem na ekonomické faktory a dostupnost veřejné dopravy
nebyla provozní doba rozšířena
Středisko navrhovalo vyčlenit 1 byt pro tyto potřeby, ale zatím ze
1.3.1 Navržení alternativ pro
řešení podporovaného a
strany rodin uživatelů není takový požadavek. Je potřeba pracovat
chráněného bydlení
s rodinami a připravit je na to, aby svým dětem takovou službu
umožnili. Je to otázka delší doby, proto navrhujeme posunutí
termínu tohoto úkolu.
1.5.1 Rozšíření
Kapacita zatím nebyla rozšířena, protože se změnily podmínky
odlehčovacích služeb (S.1.2)
oproti době, kdy se aktivita plánovala. Kapacita je dostatečná.
S platností zákona o sociálních službách se začala uplatňovat
pravidla z tohoto zákona a dodržovat doba pobytu v odlehčovacích
službách – 3 měsíce, čímž se kapacity uvolnily.
1.5.2 Denní stacionář pro
Zkušebně byla nabídnuta jiná, podobná forma péče – odlehčovací
seniory (S.1.2)
služba ambulantní. Zkušební provoz trval od 1.3. do 31.12.2009.
Zájem o tuto službu byl nízký (zpočátku 3 uživatelé, později jeden),
služba byla vysoce nákladná. Od konce roku je pozastavena
rozhodnutím RM. S ohledem na podobnost služeb, neplánuje se
zatím otevření denního stacionáře pro seniory. V případě, že by se
služba měla zřizovat, je třeba dobře specifikovat cílovou skupinu
1.6.1 Zřízení tísňového volání V Kopřivnici je možno využít tísňové péče Dorkas. Nabídka
prezentací poskytovatele v červenci 2009.
proběhla v DPS
Informace k dispozici na OSV. Tuto službu dosud nikdo nevyužil.
3.2.1 Hledání partnera pro
SSSmK má obecnou dohodu s dobrovolnickou organizací ADRA.
dobrovolnickou činnost k
Dobrovolníky využívá pro pečovatelskou a odlehčovací službu.
podpoře trávení volného času
handicapovaných občanů
2) Předána informace o připravovaném projektu „Mezioborová spolupráce jako prostředek k
mapování potřebnosti sociálních služeb osob se zdravotním postižením na Novojičínsku“, který OSV
připravuje ve spolupráci s p. Magdalenou Holubovou – o.s. Purpura a při kterém počítá také s účastí
v odborném týmu s pracovníkem SSSmK – Kopretiny.
Zapsala. Bc. Blanka Mikundová

Příloha č. 4
Plánování sociálních služeb v Kopřivnici

Zápis č. 01/2010 – Setkání pracovních skupin
Datum konání: 3.5.2010 v 10:00 a 15:30 hodin
Místo konání: zasedací místnost v 10 p. MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163
Přítomni:
57 osob - dle prezenční listiny, která je uložena na OSV – sociální prevence
Cíl setkání vychází z plánu udržitelnosti procesu plánu sociálních služeb, kde jsme se společně
zavázali plán průběžně vyhodnocovat.
Program.: 1. úvodní slovo – zástupce vedení města
2. informace o krajském plánu
3. naplňování úkolů střednědobého plánu sociálních služeb
4. diskuse – náměty
5. plánované akce města
Stejný v obou časech.
Jednání pracovních skupin vedla Bc. Blanka Mikundová.
1. Úvod – cíl setkání
Přítomné přivítal starosta města ing. Josef Jalůvka.
Místostarostka města Dagmar Rysová, seznámila přítomné s cílem setkání a jeho průběhem,
poděkovala za aktivní přístup a vyzvala k následné diskusi. Připomněla důvody, proč byl plán
sociálních služeb vytvořen.
2. Informace o Krajském plánu sociálních služeb
Informace předala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ing. Jana Klímová.
Plán se připravuje na období 2010-2013 a bude předán obcím k připomínkování v nejbližším
období.
Odbor sociálních věcí zaslal na MSK náměty na zařazení některých aktivit do krajského plánu.
Podpora rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici:
• Domov pro seniory
• Nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší
Návrh na podporu investic na zřizování a provoz nových i stávajících služeb:
• sociální prevence v Kopřivnici
o Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
o Rozšíření azylového domu
o Rozšíření noclehárny
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•

sociální prevence v rámci okresu Nový Jičín
o Sociálně-terapeutické dílny
o Dům na půl cesty

•

sociální péče v rámci Moravskoslezského kraje
o Domov se zvláštním režimem pro specifické skupiny obyvatel (duševně nemocní)
na úrovni okresu, kraje
o Podpora samostatného bydlení (pro cílové skupiny na základě mapování)
o Chráněné bydlení (pro cílové skupiny na základě mapování)

Dále odbor navrhl iniciovat:
• Řešení otázky sociálního bydlení – iniciace spolupráce MPSV a MMR k zákonné úpravě
• Řešení podpory dopravy a svozů ve speciálních školách pro děti se zdravotním
handicapem (např. doplnění do zákona o sociálních službách jako sociální službu, dotační
programy v sociální oblasti nebo v oblasti školství)
• Mapování potřebnosti sociálních služeb v procesu sociálního začleňování osob se
zdravotním postižením na Novojičínsku v rámci týmové a mezioborové spolupráce
mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností, poskytovateli sociálních služeb,
speciálními školami a příslušnými odborníky (zaměřeno na osoby se zdravotním
postižením, které jsou závislé na pomoci jiné osoby)

3. Naplňování úkolů střednědobého plánu sociálních služeb
Bc. Mikundová seznámila přítomné s plněním úkolů stanovených v plánu – viz příloha č.1
tohoto zápisu.
Podrobnosti o výstavbě stravovny a Domova důchodců předal starosta, o bezbariérovém městě
informace doplnila místostarostka, informace o mapování potřeb s OS Purpura předala ing.
Klímová, informace o službách, které zastřešuje SSSmK, p.o. doplnila ředitelka ing. Eva
Müdleinová, informace o aktivitách v Nízkoprahovém zařízení pro osoby bez přístřeší „Racek“
předal vedoucí služby Michal Raška, informace o rozšíření Azylového domu doplnila ing.
Klímová, Michal Čančík, vedoucí OS Adra, informoval o problematice dobrovolnictví.
4. Diskuse
Z diskuse vyplynuly tyto náměty a návrhy:
• Podpora vzniku „sociálního podniku“, s Jobklubem pro osoby bez přístřeší, v nouzi
(nouze – taková situace, kterou člověk vnímá jako obtížnou a naléhavou a není ji schopen
řešit vlastními silami) s cílem získání pracovních návyků.
• Větší podpora a spolupráce s dobrovolnickou organizací ADRA
• Vybudování vzorového podchodu
• Vybudování mimoúrovňové křižovatky ve Vlčovicích
• Žádost o zveřejnění vysvětlení výpočtu koeficientu pro výpočet tepla
• Požadavek na častější kontroly Městské policie v parku u náměstí T.G.M. – dodržování
veřejného pořádku
• Zvýšit množství odpadkových košů v parku u náměstí T.G.M.
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Náměty, které nesouvisí s poskytováním sociálních služeb budou předány zodpovědným
odborům Městského úřadu.
5. Informace o připravovaných akcích
Bc. Mikundová pozvala přítomné na připravovaný Den sociálních služeb:
Proběhne 1.6. 2010 v rámci spojení několika akcí - Dne dětí, Dne Integrovaného záchranného
systému, Dny bez úrazů – cyklohrátky – pod společným názvem „Preventění na Den dětí“.
Poskytovatelé sociálních služeb byli osloveni a byla jim nabídnuta možnost zapojit se do této
akce, postavit si své stánky a zapojit se do soutěžního okruhu pro děti s názvem „Víte kde a jak
pomáháme?“.
Mistostarostka pozvala na Fórum zdravého města pod názvem „S Vámi o Všem? Ovšem! aneb
Fórum Zdravého města Kopřivnice.“ Toto diskusní setkání s širokou veřejností se uskuteční
ve středu 19. května 2010 od 16:30 v 10. patře MÚ Kopřivnice. Výstupem diskuse bude tzv.
10 P, neboli Desatero příležitostí města, navržených účastníky akce z různých tématických
oblastí. Těchto 10 P bude podnětem k následnému hledání řešení. Na jednání bude zároveň
přidělen šek v hodnotě 15 000 Kč aktivitě, která bude navržena a vybrána účastníky fóra přímo
na jednání. Mělo by se jednat o aktivitu nebo nápad, který bude zorganizován ve prospěch
obyvatel města nebo konkrétní cílové skupiny. O tom na jakou aktivitu bude tato částka
věnována se bude rozhodovat samostatně mimo hlasování o 10 P.

Ověřila: Ing. Jana Klímová

Zapsala: Bc. Blanka Mikundová
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