MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 2 /2017
z jednání pracovní skupiny Osoby v tíživé životní situaci plánování sociálních
služeb v Kopřivnici (dále jen PS)
Datum jednání: 6. 11. 2017 v 15:00 hodin
Místo jednání: konferenční místnost v 10 p. MÚ Kopřivnice
Přítomni: 27 účastníků – dle presenční listiny (k nahlédnutí na odboru soc. věcí)
Program jednání:
1. seznámení se současnou a budoucí činností Armády spásy v Kopřivnici
2. Renarkon, o. p. s. – aktuální změny
3. představení Centra pro rodinu Kopřivnice, z. s.
4. diskuze nad konkrétními aktivitami, které vzešly z potřeb občanů
Jednání zahájila Mgr. L. Galiová, která přivítala všechny přítomné. V úvodu rovněž
představila nového zaměstnance Městského úřadu Kopřivnici, odboru sociálních věcí a
zdravotnictví - paní Minksovou, která bude zastupovat paní Mikundovou po dobu její
dlouhodobé nepřítomnosti.
Ad 1)
Činnost Armády spásy v České republice, z. s. (dále jen AS) představila ředitelka
projektu Prevence bezdomovectví Mgr. Marcela Stryjová:
- AS poskytuje širokou škálu sociálních služeb ve 120 zemích (noclehárny, azylové
domy, domovy se zvláštním režimem, služby následné péče, sociální bydlení
atd.),
- projekt AS - Sociální bydlení – prevence bezdomovectví – jehož cílem je
samostatný občan,
• uživateli jsou rodiny s dětmi, jednotlivci, samoživitelé, senioři atd.,
• spolupráce s klientem je vždy na základě uzavřené smlouvy,
• v současné době má Armáda spásy k dispozici celkem 242 bytů, ve
kterých žije 652 uživatelů,
• je zde pravidlo „3x a DOST“ – nutnost dodržování pravidel,
• podmínky vstupu do projektu jsou obvykle tyto: uživatel musí mít trv.
bydliště
na
daném
území,
nesmí
mít
dluhy
na nájemném u obecního úřadu, musí být schopen připojit
se k energiím,
• pokud je nastavena spolupráce s městem, ve kterém působí,
uživatelé jsou vybíráni na základě poradního sboru,
• klienti by měli ve službě být max. 5 let,
• AS se zaměřuje i na další spolupráci s klienty - např. na pravidelné
docházce dětí do školy, získání a udržení si zaměstnání apod.,
• tato služba je velmi efektivní,

•
•

problémy: uživatelé často nechtějí řešit svou situaci, velmi často jsou
zadlužení, nejsou motivováni k práci, mají nedostatečné rodinné
vzorce, nízké vzdělání apod.,
vize: rozšíření služby do dalších měst.

Mgr. Galiová doplnila informace – popsala změny v poskytování sociálních služeb na
území města Kopřivnice
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád - do 31.12.2016 organizační
složka města, provozovatel město; od 1.1.2017 provozovatel Armáda spásy v České
republice z.s.
- Činnosti organizace Salus, o.p.s. - k 31.12.2017 ukončení poskytování
sociálních služeb – Azylový dům pro matky s dětmi, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi; od 1.1.2018 nahrazeno 2 novými sociálními službami –
provozovatel Armáda spásy v ČR z.s.: Sociální bydlení – Prevence bezdomovectví
Kopřivnice (sociální služba - terénní programy) a Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. Součástí poskytovaných služeb Armádou spásy by v r. 2018 měla být
i tzv. Potravinová banka.
Organizaci Renarkon, o. p. s. představil Michal Indruch:
- v budově na ul. Francozská 1181 v Kopřivnici funguje poradenská místnost, služba
je určena lidem zasaženým toxikomanií (rodinní příslušníci, učitelé apod.), nově je
činnost poradny rozšířena i na alkoholové závislosti, závislosti na herních
automatech, počítačových hrách apod., cca od března bude poradenská místnost
v budově Městského úřadu Kopřivnice,
- chystá se zvýšení osvěty o činnosti poradenského místa, a to zejména s důrazem
na rozšíření informovanosti o možnostech řešení i jiných druhů závislosti než
závislost na drogách,
- do budoucna by organizace chtěla vyjít vstříc orgánům sociálně-právní ochrany dětí
v možnosti testování matek malých dětí na přítomnost drog.
Centrum pro rodinu z. s. představila Mgr. Tereza Millerová:
- jedná se o novou organizaci,
- posláním je podporovat rodinu, manželství a mezilidské vztahy na základě
tradičních hodnot
- činnosti:
•
příprava na manželství a rodičovství (Kurz „Škola partnerství“, školská
primární prevence),
•
příprava snoubenců,
•
podpora fungování rodiny (kurz efektivního rodičovství; manželské večery;
víkendy pro ženy, muže; přednášky; semináře),
•
poradenství a mediace,
•
aktivity pro seniory.
Mgr. Lenka Galiová:
• popsala jednotlivé priority, následné opatření a aktivity, které vzešly z potřeb
občanů (především aktivity týkající se této PS):
- zachovat stávající síť sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a jejich
podpora a rozvoj,
- podpora rodin s dětmi ve schopnostech řešit svou nepříznivou sociální (bytovou,
finanční, výchovnou, vzdělávací atd.) situaci,
- podpora jednotlivců a rodin v řešení jejich nepříznivé bytové situace a s tím
souvisejících problémů (finance, nezaměstnanost apod.),
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•
•
•
•

- podpora informovanosti a propagace sociální práce, sociálních služeb a
souvisejících aktivit,
představila síť sociálních služeb (služby, které jsou na území města Kopřivnice;
služby, které využívají občané města Kopřivnice, nachází se však mimo toto
území),
uvedla, že III. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice by měl být
dokončen na počátku roku 2018, pracovním skupinám bude předložen
k připomínkování,
připravuje se nový katalog sociálních služeb,
informovala i o aktivitách PS Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a
jiným omezením a Senioři.

Jednání ukončila Mgr. Galiová. Poděkovala všem přítomným za aktivní účast na jednání.

Zapsala: Bc. Žaneta Minksová, DiS.
Ověřila: Mgr. Lenka Galiová
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