Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ konaného dne 11.6.2007

Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV – sociální prevence)
Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod a projednání programu
Schválení organizační struktury a jednacího řádu pracovní skupiny
Podrobné projednání analýza poskytovaných sociálních služeb v této oblasti
Návrhy otázek pro anketu
Diskuse a náměty
Závěr setkání

1. Přítomní byli seznámeni s programem setkání a v úvodu jim byly připomenuty
výstupy z pracovní skupiny, která se utvořila při první společné schůzce všech osob
zapojených do komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS). V krátkosti
byly rovněž připomenuty cíle KPSS.
2. Přítomní byli seznámeni s návrhem organizační struktury a jednacího řádu a následně
požádáni o připomínky. Všichni se na znění organizační struktury a jednací řádu
shodli. Přesné znění viz příloha
3. Doplnění kladů:
- Jóga v denním životě - rehabilitační cvičení,
- kluby důchodců,
- Charita,
- Podané ruce – osobní asistence,
- Universita třetího věku,
- podpora kulturního a sportovního vyžití seniorů,
- Asociace zdravotně postižených.
V kladech změnit Dům s pečovatelskou službou na Středisko sociálních služeb
Doplnění záporů:
- řešení dietní stravy a stravování o víkendech
- bezbariérové přístupy
- nevyhovující prostory pro klub důchodců včetně asociace zdravotně postižených
Nápady a připomínky
- vyřešení přechodů pro chodce na ulici Obránců míru
- WC na hřbitově je uzavřeno
4. Přítomní byli rozděleni do dvou skupin: skupina č. 1 - uživatelé sociálních služeb nebo
jejich zástupci, skupina č. 2 - zástupci poskytovatelů a zadavatele. Současně byly
všem vysvětleny pojmy Uživatel, Poskytovatel a Zadavatel. Skupina č. 1 formulovala

a pokládala otázky poskytovatelům a zadavateli. Skupina č. 2 formulovala a pokládala
otázky uživatelům.
5. Všechny otázky byly na závěr předčítány, všichni se k nim v diskusi mohli znovu
vyjádřit a současně na ně bylo přítomnými odpovídáno. Některé byly upraveny a
vznikly i další. Přesné znění otázek i odpovědí viz příloha.
6. Setkání bylo ukončeno s tím, že termín dalšího setkání pracovní skupiny bude včas
sdělen dohodnutým způsobem (e-maily, Kopřivnické noviny, plakáty atd.)

Zapsala 11.6.2007 Zuzana Obrátilová

Otázky poskytovatelů a zadavatele uživatelům:

1. Jakou formou by měly být zjišťovány potřeby obyvatel v oblasti sociálních
služeb?
- anketa (přímé oslovení tazatelem)
- dotazník (jakým způsobem distribuovat a zajistit návratnost?)
- jiné možnosti
Varianta zvolená uživateli:
- dotazník distribuovaný každé domácnosti do poštovní schránky a následný
sběr dotazníku přímo v domě (po předchozí informační kampani).

2. Víte kde zjistíte informace o existenci sociálních služeb – jejich druhů ve městě?
Uživatelé požadují nabídku těchto variant odpovědí:
- ano (plus kde)
- ne
- nevím

3. Uvítali byste poskytování sociálních služeb dobrovolníky?
Odpověď: Pokud by byli tito dobrovolníci organizováni, tak ano.

4. Byli byste ochotni v rámci svých možností pracovat jako organizovaní
dobrovolníci?
Odpověď: Ano.

5. V případě, že byste potřebovali sociální službu, jakou finanční částkou byste byli
schopni se na ní podílet?
Odpověď: Špatné pořadí položení otázky ve vztahu k předchozím otázkám o
dobrovolnících, ale v případě takto položené otázky chceme výběr z možností.

6. Využili jste někdy některou ze sociálních služeb ve městě (osobně nebo někdo
z rodiny) a kterou?
Odpověď: Chceme výběr z možností.

7. Jakou službu si myslíte, že využijete v horizontu 5 let?
Odpověď: Těžko říct co budeme potřebovat. Chceme možnost výběru z variant.

Otázky uživatelů poskytovatelům a zadavateli.

1. Kde lze zjistit komplexní informace o získání podpory na pomůcky?
Odpověď: Na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

2. Kdy budou vytvořeny nové prostory pro klub seniorů? (Členové skupiny měli na
mysli bývalý Dům dětí a mládeže na ulici Sokolovská).
Odpověď: Bohužel je to otázka financí, byl vypracován projekt a náklady na celkovou
rekonstrukci včetně bezbariérového přístupu činí 20 milionů korun.
Doplňující otázka: Proč není rekonstrukce prováděna postupně?
Odpověď: Bohužel se s touto variantou nepočítá.

3.

Existuje možnost otevření plícní ambulance v Kopřivnici?
Lze zajistit lékařské pohotovostní služby o víkendech? (i zubní)

Odpověď:
Zřízení ordinací závisí na smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami. Co se týká
zajištění pohotovostní služby, rozhodnutím Moravskoslezského kraje došlo ke zrušení
této služby ve městě a byla přesunuta do nemocnice v Novém Jičíně z důvodu
komplexního ošetření.

4. Šlo by posílit informovanost o volnočasových aktivitách pro seniory? (mimo
internet)
Po diskuzi s se přítomní shodli, že informovanost je dostatečná.

5. Je – bude zpracována analýza demografického vývoje Kopřivnice a jednotlivých
částí?
Odpověď: Zatím není a ani se s ním nepočítá.

6. Je možné informovat o ekonomických aspektech návrhů aktivit a realizovaných
aktivit pro seniory? (Členy pracovní skupiny by zajímalo jak jsou vynakládány
finanční prostředky určené pro sociální oblast).
Odpověď: Na dalších pracovních skupinách budeme o financích hovořit.

7. Existuje konkrétní webová stránka KPSS? A která?
Odpověď: Bohužel ještě ne, ale pracuje se na jejím vyhotovení a měla by být na
stránkách města viditelně označena.

8. Nemohla by se zřídit půjčovna a sběrna použitých zdravotních pomůcek?
Odpověď: Bylo by vhodné oslovit neziskové organizace a pokusit se společně vytvořit
jakousi formu poradenství a půjčovnu.

9. Bude se tento dům č.p.1074 prodávat?
Odpověď: Zatím ne, jsou dvě vlny prodeje a dům č.p.1074 tam zařazen není.

10. Co se bude dít s budovou bývalého MěÚ?
Odpověď: Budova byla zaměřena, aby mohlo dojít k rozdělení na dvě č.p. a v současné
době se jedná o prodeji budovy bývalých kanceláří na zřízení domu lékařů (dětské
lékařky atd.)

