MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 2/2012
z jednání pracovní skupiny „Osoby v tíživé životní situaci“
(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: 17.9. 2012 v 14:00 hodin
Místo jednání: MÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163, 5. patro, č. místnosti 581
Přítomni: dle presenční listiny 19
Program jednání:
•

výsledky odborných analýz - mapování potřeb veřejnosti, finanční analýza
poskytovatelů a kvalitativní mapování potřebnosti sociálních služeb u osob se
zdravotním postižením

•

vymezení nejdůležitějších oblastí pro následující období – stanovení priorit na
základě monitoringu prvního plánu

•

návrhy konkrétních způsobů řešení s ohledem na dosažitelné zdroje – opatření –
na základě stanovení silných a slabých stránek

Ad 1)
Ředitel agentury AUGUR CONSULTING připravil prezentaci z mapování potřeb
veřejnosti a jejich požadavky na sociální služby ve městě, který Bc. Mikundová
přednesla. Touto firmou byla rovněž zpracována finanční analýza poskytovatelů
sociálních služeb. Dne 13.9. 2012 se uskutečnila konference kvalitativního mapování
potřebnosti sociálních služeb u osob se zdravotním postižením. Závěry z konference
přednesla Bc. Blanka Mikundová.
Ad 2)
Vyhodnotila plnění úkolů z 1. střednědobého plánu pro rok 2009 – 2012
- zřízení ubytovny pro sociálně slabé. Na ulici Komenského byla v červnu 2010
otevřena ubytovna pro osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace. Bylo
otevřeno nízkoprahové centrum RACEK.
- rozšíření AD ( 1.1. 2013 bude navýšena kapacita o 3 místa), v řešení je
bezbariérový přístup, oprava příjezdové komunikace k AD
- 13.3. 2009 byla otevřena občanská poradna v Kopřivnici
- Informovanost o sociálních službách ve městě. Proběhly Dny sociálních služeb
(1.6. 2011; 1.6. 2012). Je vytištěn Katalog sociálních služeb, na stránkách města
je umístěn elektronický katalog sociálních služeb, který si poskytovatelé udržují
v aktuálnosti

K úkolům z pracovní skupiny uskutečněné dne 25.6. 2012 :
2012/02/PSO – pracovní skupina ukládá ředitelce SSSmK předložit na dalším jednání
skupiny návrh režimových opatření pro noclehárnu k řešení situace osob bez přístřeší,
kteří jsou zaměstnáni, pracují na nočních směnách a potřebují zajistit odpočinek, vč.
případné personální a finanční náročnosti takového opatření

Paní Šajtarová (azylový dům). Ve spolupráci s nízkoprahovým centrem Racek jsme
stanovili režimové opatření. Tento úkol je tedy splněn.
2012/03/PSO - pracovní skupina ukládá ředitelce SSSmK předložit na dalším jednání
skupiny konkrétní návrh tréninkového bydlení v režimu AD, vč. personální a finanční
náročnosti.
Stupňovité ubytování problémových občanů. Navrhujeme 1 bytovou jednotku v domě
č. 1112 pro uživatelé s mírnějším režimem, s důrazem na samostatnost a větší
odpovědnost. Žadatel by musel projít buď azylovým domem nebo nízkoprahovým
centrem Racek. Navrhujeme minimálně 3 měsíce dohled, zda jsou tito občané aktivní
v hledání práce a schopni sami v tomto bytě bydlet. Pokud by byli schopni udržovat
bytovou jednotku (minimálně rok) bez problému, je možný další stupeň bydlení, tedy
nabídka městské ubytovny. Navrhuje lepší vybavení bytu k motivaci klienta. Náklady na
dovybavení odhadujeme na 200.000,- Kč uvedla paní Šajtarová.
Pí. Tichavská – seznámila přítomné o umístění problémové, nepřizpůsobivé osoby se
zdravotním postižením do střediska sociálních služeb „Domovinky“ (úkol z řídící skupiny
ze dne 30.7.2012). Navrhuje i u těchto osob zvážit možnost stupňovitého bydlení.
2012/04/PSO - pracovní skupina ukládá odboru sociálních věcí do konce srpna
zorganizovat schůzku zástupců města a NDC Racek k diskusi o možnostech
spolupráce města a OS „Máš čas?“ při tréninkovém zaměstnávání osob bez přístřeší.
Dne 28.8. 2012 proběhla schůzka OSV, zástupce nízkoprahového centra RACEK,
zástupců města k tzv. tréninkovému zaměstnávání pro osoby bez přístřeší. Bylo
diskutováno vytypování vhodných pozemků, příjezdová cesta k pozemku , bezpečnost
lidí v okolí pozemku, zajištění hygienických podmínek apod. Pan Raška (RACEK)
zpracuje návrh projektu, který předloží OSV.
Ad3)
Bc. Mikundová promítla slabé a silní stránky PS z minulého období.
Náměty a návrhy PS pro příště období :
-

mobilní hygienická stanice
řešit lokality setkávání bezdomovců. Veřejné tábořiště a přístřeší (budky)
zřízení tzv. „Chudobince“
tréninkové zaměstnávání osob v tíživé životní situace
intervence na Úřadu práce k využívání poukázek
změna pravidel v sociálních bytech. Kauce na splátky. Změna pravidel na
městské ubytovně a zlepšení spolupráce s odborem OSV
podpora předškolních dětí z problémových rodin
podpora občanské poradny a rozšíření provozních hodin
informovanost – srozumitelnost. Vestibul – upoutávka, intranet, www.stránky.
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-

řešení zhoršení zdravotního stavu klientů

Diskuse:
Pí. Šajtarová
Zajistit lékaře, zubaře pro osoby bez přístřeší. Např. uskutečnit jednání zastupitelů
města s místními lékaři o možné pomoci.
Bc. Jalůvková – doplnění do slabých stránek sociálních služeb v Kopřivnici

ohrožení – nejistota financování

PS byla seznámena s náměty pracovní skupiny „Senioři“. Např. vytvoření kontaktního
centra pro závislé. Doplnění odpočinkových laviček, úprava chodníků, bezbariérový
přístup invalidních osob do budov, zajištění větší informovanost seniorů apod.
Jednání ukončila Bc. Mikundová. Příští schůzka pracovní skupiny se uskuteční dne
31.10. 2012 v 16:00 hod.

Usnesení pracovní skupiny „Osoby v těžké životní situaci“dne 17.9. 2012:
2012/05/PSO
Na základě námětů definovat cíle, opatření a konkretizovat úkoly, které budou
předmětem připomínkování na dalším setkání
Z: Mikundová, Tichavská
T: do příštího jednání PS

Zapsala: Katrin Váňová

Ověřil: Stanislava Tichavská
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