MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 1/2011
z jednání pracovní skupiny „Senioři“
(v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013 -2016
- II.plánovací období, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/65.00020)
Datum jednání: 12.12.2011 ve13:00 hodin
Místo jednání: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, nová stravovna
Přítomni: dle presenční listiny 37
Program jednání:
1. informace o stravovacích službách a možnostech stravovny
2. informace o sociálních službách pro seniory
3. současnost a budoucnost městského Klubu seniorů v Kopřivnici – diskuze
o možnostech využití klubu, návrhy na náplň aktivit apod.
4. různé
Ad 1)
• jednání otevřela Bc. Blanka Mikundová .
• úvodní slovo přednesla paní místostarostka Bc. Rysová.
• ředitelka SSSmK Ing. Eva Müdleinová seznámila přítomné s novou stravovnou i
s provozním řádem, který je platný od 1.11. 2011
• byl představen p. Radovan Juchelka - vedoucí stravovacího provozu
• přítomni byli seznámeni s nabídkou stravovny:
o cenou hlavního jídla - 61,- Kč
o rozvoz jídel i do místních částí - ve specielních jídlonosičích do domácností
o vydává se 200 porcí denně
o odběr jídla a jeho platba je ošetřena smluvně
o výdej jak do vlastních jídlonosičů tak i přímo ke konzumaci v nových
prostorách jídelny teplota jídla nesmí být nižší než 61o C
o v příštím roce z hygienických důvodů nebude strava vydávána do jídlonosičů
jiných než thermo , které je nutné dokoupit.
o jídelní lístek je vyvěšen jak na internetu tak přímo v jídelně se14 denním
předstihem.
Ad 2)
• Sociální služby SSSmK
o Dis.Simona Hanzelková představila přítomným sociální služby v SSSmK
o po ukončení jednání byli všichni účastníci pozváni k prohlídce nového zařízení
odlehčovací služby.

o prezentace této služby byla rovněž u vstupu do jednací místnosti
o byly představeny cíle této služby, struktura klientů, možnost 3 – 6 měsíců tuto
službu využít.
o Pečovatelská služba - terénní služba, která je v Kopřivnici zajištěna je ji
možno využít také v místních částech – Lubina, Vlčovice, Mniší.
•

přítomným byly předány mapy sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením

•

Charita Kopřivnice:
o Paní Leona Lošáková –představila činnost a služby organizace na území
města. Zajišťuje terénní službu a ošetřovatelskou služba (úkony ve většině
případů plně hradí pojišťovny) pracují i o víkendech a svátcích je plně
k dispozici občanům.

•

Charita Frenštát
o Paní Linhartová - zdůraznila, že organizace působí jak na území Frenštátu
tak i pro občany např. Vlčovic, Mniší.

•

Seniorcentrum Petřvaldík
o Paní Zedková – nestátní organizace, cca 25 uživatelů
o Představila poskytované služby ve svém zařízení (věková struktura klientů je
cca 80 let) včetně cen za poskytované úkony.

• Nová Horka
o Paní Silberová - na území Kopřivnice se v příštím roce plánuje zřízení nové
sociální služby a to chráněného bydlení - na ulici Záhumenní (bývalý Úřad
práce).
o bude uvítaná pomoc dobrovolníků z řad občanů města.
• Občanská poradna
o Mgr. Hana Schwarz upřesnila nejen poskytované služby, které bezplatně
nabízejí
o ambulantní pomoc v 18 oblastech (např. dluhová oblast, oblast pracovního
práva, oblast sociálních služeb apod.).
Ad 3)
• Současnost a budoucnost městského Klubu seniorů v Kopřivnici představila paní
Jiřina Mikulenková z odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kopřivnice.
o Kluby seniorů se nachází od roku 2009 v Kopřivnici na ulici Sokolovské 393
o Kluby seniorů mají rovněž Vlčovice a Mniší
o P. Mikulenková zhodnotila dosavadní činnosti těchto klubů včetně využití
místnostní pro zájmovou a kulturní činnost.
• Pan Krejčí, který zastupoval kurs sebeobrany (cca 25 seniorů) byl nabídkou města
k využití místnostní pro okruh takto zaměřených seniorů potěšen.
• Rovněž pan Taube, které zastupoval okruh filatelistů (cca 30 lidí) rád využije
prostory ke své zájmové činnosti.
• Pan Veselka by uvítal zřízení např. diskusního klubu seniorů.
• Pan Kapica navrhl zvážit sloučení všech klubů seniorů do jedné organizace.
• Místostarostka Bc. Rysová - upřesnila informace:
o město poskytuje tyto prostory zdarma
o v klubu nejsou placení např. předsedové těchto spolků ani uklizečky
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o harmonogram různých kulturních, sportovních a dalších kroužků je potřeba
zpracovat do časového programu, aby došlo k uspokojení co největšího
počtu seniorů
o město se nebrání pomoci nově vznikajícím kroužkům a využití prostor.
Ad 4)
• Pan Vurst se obrátil s dotazem, kolik stojí sociální služby např. v domovech.
o Ing.Šula, který 7 let pracoval jako ředitel Domova Hortenzie Frenštát na dotaz
odpověděl: ve Frenštátě zaplatí důchodce cca 8.000,- - 10.000,- Kč.
o Cenu za služby v soukromém subjektu, v Seniorcentru Petřvaldíku, sdělila
občanům paní Zedková – cca o 500,- Kč více než ve státních zařízeních.
o Ing. Mudleinová seznámila přítomné s cenami služeb v SSSmK (cca 150,Kč/den – strava, 180,- Kč/den – ubytování)
o Služby pečovatelské cca 100,- Kč/hod. podle nasmlouvaných úkonů
o P. Müdleinová přítomným přiblížila konkrétní peněžní částky, které mohou
zdravotně postižení senioři využívat dle stupně postižení.
o Mgr. Novák doplnil z osobní zkušenosti o ceně nakupovaných služeb v jiných
městech. Cena 2000,- Kč měsíčně za poskytované úkony jsou únosná pro
seniory, kteří jsou sami a nemohou se o sebe již dále starat.
• Bc. Mikundovou bylo zdůrazněno, že občané se mají kam obrátil o pomoc: město
Kopřivnice vydává
o katalog sociálních služeb
o mapu zdravotně postižených apod.
o Trendem v současné době je nákup sociálních služeb tak, aby senior mohl co
nejdéle zůstat v domácím prostředí.
• Připomínky a návrhy účastníků o rozšíření a využití klubu důchodců budou
zpracovány a občané budou informováni o případných dalších aktivitách pro tuto
věkovou skupinu.
• Paní místostarosta Bc. Dagmar Rysová ukončila pracovní jednání s přáním dobré
spolupráce města se seniory.

Zapsala: Katrin Váňová

Ověřil: Ing. Zdeněk Klečka
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