MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 1 /2017
z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a
jiným omezením plánování sociálních služeb v Kopřivnici (dále jen PS)
Datum jednání: 14.6. 2017 v 15:30 hodin
Místo jednání: zasedací místnost v 10. p. MÚ Kopřivnice
Přítomni: 21 účastníků – dle presenční listiny (k nahlédnutí na odboru soc. věcí)

Cíl jednání:
definovat problémy osob se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným
omezením, definovat jaké potřeby nejsou na území plánování řešeny.
Jednání zahájila vedoucí Pracovní skupiny Bc. Marie Kurečková, která přivítala
všechny přítomné.
Mgr. Galiová:
• přítomné seznámila s průběhem jednání a požádala o dodržování pravidel pro
hladký průběh jednání,
• shrnula informace pro cílovou skupinu seniorů, které vyplynuly z mapování potřeb
veřejnosti v roce 2016,
(http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Zaverecna_zprava_Koprivnice_socialni_
oblast.pdf ), ze sociologického výzkum spokojenosti občanů města,
(http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf), z
finanční analýzy, z námětů občanů na Fóru zdravého města v roce 2017 (shrnutí
je uvedeno v prezentaci, příloze č. 1, která je součástí zápisu,
Diskuse
Členové pracovní skupiny diskutovali nad předloženými výsledky a o osobách se
zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením , potřebách
v Kopřivnici:
• nedostatek služeb vyplňujících volný čas pro osoby se zdravotním postižením
či s kombinovaným postižením,
• nedostatečná kapacita dosavadních organizací pro OZP, nevybavenost a následná
nevhodnost služby s ohledem na cílové skupiny,
• zájemci o zajištění služby v plánovaném tzv. Komunitním centru nemají dostatek
aktuálních informací o stavu věci, nebyli informování na možnost podání žádosti
o službu, nemožnost podání oficiální žádosti,
• neexistující sociální služba s dočasným pohlídáním zletilých osob se zdravotním
postižením, není zajištěn svoz – nutná závaznost, objednání služby předem na
základě smlouvy, neřeší to akutnost situace,
• potřeba zajištění kvalifikované osoby na hlídání osob se zdravotním postižením,
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zajištění dočasného pobytu zdravotně postižených osob v případě, kdy pečující
osoba nemůže péči zajistit vlastními silami, chybí krátkodobé zajištění péče
v domácím prostředí v krizových situacích i mimo ně, péče o osobu blízkou
je spjata především s rodinnými příslušníky či samoživiteli,
péče o OZP je fyzicky i psychicky náročná, chybí možnost odpočinku pro pečující
osobu, nepočítá se z napjatými vztahy v rodině mezi pečujícím a pečovanou
osobou vzhledem ke spol. domácnosti – „Volný čas pro pečující osobu“,
nedostatečné prostory pro osoby s kombinovanými vadami, otázky ke vzniku
„Komunitního centra“ a „Sociálně terapeutických dílen“ (předání informací pí
Galiové o aktuální situaci a hodnocení projektu „Komunitní centrum“ – projekt
schválen k podpoře, v případě projektu „Sociálně terapeutické dílny“ projekt
odevzdán, nicméně ukončení příjmu žádostí do výzvy prodlouženo do konce
7/2017, poté bude probíhat hodnocení projektů),
problém s nastavenými podmínkami pro přijetí žádosti OZP do zařízení, nutno
službu sjednat na základě smlouvy, cílové skupiny,
nemožnost objednání kompenzační pomůcky ve zdravotnických potřebách
v Kopřivnici (fixační pásek na tracheostomii), není možné objednat, nutné
vyzvednutí v NJ, nedostatečné zásobování prodejny zdravotnických potřeb,
chráněné bydlení řeší nedostatek pracovních příležitostí pro OZP
(cca pro 10 osob), bariéra vzdálenosti a dopravy, OZP chtějí být v pracovním
procesu, avšak v případě, kdy jsou zaměstnáni, nemohou navštěvovat sociálně
terapeutické dílny, schází prostor pro zajištění a vyplnění volného času (kluby,
kroužky…),
pí Kurečková uvedla, že chybí podpora pečujících osob v domácnosti, a to zejména
v oblasti vzdělávání, předávání informací, psychické podpory,oblast zajištění
informací není dostatečně zajištěna, využití kurzů, besed, pomoci pečujícím
osobám v běžných situacích,
není zajištěná komplexní péče pro osoby s demencí, není zmapován počet domovů
pro seniory s Alzheimerem, dotaz na vznik nových domovů s touto cílovou
skupinou, jaký je vývoj domova pro seniory v Kopřivnici, upozornění na 30 let
příslibu města na vznik domova pro seniory,
lidé s duševním onemocněním, kteří se navracejí z psychiatrické nemocnice nemají
dostatečně zajištěnou podporu v domácím prostředí, absence psychiatrických
sester,
zmapování počtu osob hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích,
návaznost na další služby je značně omezená, požadavky cílových skupin, věk aj.
dlouhodobé pobyty v psychiatrické nemocnici s ohledem na nedostatek kapacit
v organizacích poskytující sociální služby, jedná se o sociální hospitalizaci,
vybudování denního stacionáře ve vile na ul. Dukelská, která nyní chátrá,
chybí zapojení do průzkumu zdravotnického zařízení Therápon 98 a.s.,
přemístění denního stacionáře Kopretina do bezbariérových prostor (Komunitní
centrum) a zajištění a vznik sociálně terapeutických dílen,
zajištění zkrácených pracovních úvazků pro pečující osoby,
služba pro osoby, které se z důvodu věku dostaly do svízelné situace – chybí
zajištění nákupu, úklidu, doručovatel – reakce pí Mündleinová – předání kontaktu
na SSSmK, předán katalog SS, tel. na sociální pracovnici

Místostarosta p. Šimíček reagoval na některé body diskuse:
• doporučil zřízení centrálního emailu ve věci „Komunitního centra“ – poskytování
v KC;
komplexních
informacích
o
stavu
žádosti
a
dalším
dění
reakce pí Kurečkové - sdělila, že s lidmi, kteří mají zájem o budoucí službu, je
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v neustálém kontaktu, poskytuje informace, které jsou jí předávány – pí Galiová
poskytla aktuální informace o stavu a průběhu projektu
vybudování denního stacionáře ve vile na ul. Dukelská, která nyní chátrá – dotaz
zodpovězen místostarostou p. Šimíčkem, uvedl, že vila je v současnosti odprodaná
do rukou soukromé osoby

Závěry diskuse
• je potřeba zajistit hlídání OZP v krizových situacích dle akutnosti kvalifikovanými
osobami v přirozeném prostředí, potřeba podpory péče v přirozeném prostředí,
• potřeba zajistit péči pro osoby s demencí,
• potřeba zajištění informovanosti a podpory pečujících osob,
• potřeba zajištění psychiatrických sester,
• potřeba zajištění pracovních příležitostí pro OZP.
Jednání ukončila p. Kurečková. Poděkovala všem přítomným za aktivní účast na
jednání.

Zapsala:

Martina Švrčková, DiS.

Ověřila:

Bc. Marie Kurečková
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