Zápis č.2. z veřejného setkání k plánování sociálních služeb v Kopřivnici
Datum konání: 20.2.2008 v 15:30 hodin
Místo konání: konferenční místnost v 10.patře MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163
Přítomni: 31 občanů, dle prezenční listiny, která je uložena na OSV – sociální prevence
Program: 1. Úvodní slovo Blanka Mikundová – zhodnocení práce za uplynulý rok
2. Výsledky dotazníkového šetření pro seniory
3. Plán práce pro letošní rok

1. Při vstupu do konferenční místnosti obdržel každý občan informační a propagační
materiály v podobě Mapy služeb v sociální oblasti, nástěnného kalendáře sociálních
služeb v Kopřivnici, plánovacího kalendáře se seznamem poskytovatelů služeb
v sociální oblasti, propisky a tužky. Poté Mikundová přítomné přivítala. Přednesla
svou prezentaci o tom co všechno už se v procesu komunitního plánování sociálních
služeb podařilo. Informovala přítomné, že již v roce 2005 byl vytvořen Katalog
sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici, tento však již v dnešní době není
k dispozici a některé údaje v něm již nejsou platné. V roce 2006 prošla tzv.triáda,
složená ze zástupců zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb,
vzděláváním pro plánování sociálních služeb. V současné době pracuje tato tiráda jako
koordinátor plánování sociálních služeb. Podrobný popis činnosti za rok 2007 je
součástí tohoto zápisu jako samostatná příloha.
Místostarostka Rysová informovala přítomné o strategickém plánu města, jehož
součástí je také komunitní plánování sociálních služeb. Z důvodu, že strategický plán
je dlouhodobou záležitostí, vznikl dvouletý akční plán. V akčním plánu jsou postupně
zařazeny aktivity podle aktuální potřeby.
Za největší prioritu je považováno:
- vytvoření sociálního bydlení (zjistit jaké možnosti bydlení ve městě máme; počet
městských bytů, ubytovna atd.)
- vybudování domova pro seniory (vývařovna),
- rekonstrukce jedné ze základních škol na bezbariérovou,
- vytvoření hygienické místnosti pro osoby bez přístřeší(vypracován projekt Charitou
a Renarkonem),
- najít vhodné prostory pro denní stacionář Kopretina (důležitá je analýza potřeb
klientů),
- volnočasový klub pro děti a mládež (vytipováno několik objektů např. ZŠ Náměstí,
KD, hala v Tatře),
- prostor pro trávení volného času seniorů,
- ubytování pro osoby sociálně vyloučené (rekonstrukce a rozšíření azylového domu),
- zřízení občanské poradny.
Rysová informovala o faktu, že v současné době nelze z žádných fondů čerpat finance
na projekty pro seniory. Z tohoto důvodu také nelze řešit dostavbu domova seniorů
v tak velkém rozsahu jak bylo původně plánováno.

O třech variantách dostavby domova pro seniory informovala přítomné ředitelka
střediska sociálních služeb Mündleinová.
Varianta č. 1 Domov pro seniory
Vzhledem k nulové podpoře výstavby domovů pro seniory a domů s peč. službou a
finanční náročnosti tato varianta padá.
Varianta č. 2 Vybudování Domova pro seniory a doplnění chybějících sociálních
služeb pro občany se zdravotním handicapem (chráněné bydlení)
zpracovává se stavební studie („Slezská projektová společnost“ – termín dokončení
31.3.2008)
Až po tomto termínu budeme znát finanční náročnost a budeme rozhodovat mezi
variantou č. 2 a č. 3.
Varianta č. 3 Rozdělení projektu – varianty č. 2 – na etapy
Tato varianta se jeví jako nejvíce reálná a proto na ní pracujeme.
Do termínu 31.3.2008 chceme pracovat na kroku č. 1 - dostavba vývařovny a
stravovny, včetně dietního stravování.

V současné době je situace taková, že ani náš stát ani EU nepodporují výstavbu
domovů pro seniory nebo pečovatelské domy, nejsou pro tyto vytvořeny fondy. Tuto
oblast podporují jako doplněk pouze Norské fondy a Švýcarské fondy. Celkový objem
finančních prostředků je ovšem nižší.
Na konec však podotkla, že se v současné době snaží senioři pobývat co nejdéle ve
svém domácím prostředí, pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí.

Vedoucí odboru sociálních věcí Mikuilenková informovala všechny přítomné o výši
finančních prostředků pro sociální služby.
Na příspěvku na péči bylo v r. 2007 vyplaceno v našem správním obvodu 51,521.000,Kč
Zpět do systému sociálních služeb - za provedené úkony v soc. službách se v
Kopřivnici vrátilo 2,450.000,- Kč.
Dá se předpokládat, že v celém správním obvodu Kopřivnice jako obce s rozšířenou
působností se do tohoto systému vrátilo cca 5,000.000,- Kč.
Z toho vyplývá, že v domácnostech uživatelů soc. služeb zůstala částka kolem 45 mil.
Kč na péči, poskytovanou rodinnými příslušníky, sousedy, příp. jinými osobami.
Pokud zastupitelé města schválí 21.2.2008 rozpočet bude odbor sociálních věcí a
zdravotnictví disponovat na tento rok s částkou 76,509 tis. Kč (včetně výplat
sociálních dávek)
Pro plánování sociálních služeb byla navržena částka 100 tis. Kč.

2. Mikundová informovala přítomné o výsledcích dotazníkového šetření pro seniory.
Bylo rozdáno 423 dotazníků, vrátilo se 172 z toho 36 z místních částí. Věkový průměr

respondentů činil cca 67 let.
Většina respondentů uvedla, že v současné době žádnou z nabízených sociálních
služeb.
Na otázku kde by zjišťovali informace v případě, že by potřebovali sociální službu,
byla nejčastější odpověď – na městském úřadě.
Co se týká stravování, polovina dotazovaných by ráda využila možnost zajištění
teplých obědů vývařovnou. Z větší části by se jednalo o jídla dietní.
Bezbariérové přístupy seniorům, podle výsledků šetření, nechybí. Volný čas tráví
senioři jak aktivně tak i pasivně.
Z dotazníkového šetření vyplívá, že byli osloveni pouze aktivní senioři a proto je
potřeba oslovit i ty ostatní. Je vhodné podpořit projekt dostavby vývařovny. Dále také
podpořit vznik domu pro volnočasové aktivity seniorů.

Mikundová informovala přítomné o připravovaném dotazníkovém šetření pro širokou
veřejnost.
Dotazník se skládá ze tří částí: 1. část - otázky pro širokou veřejnost
2. část – seznam poskytovaných sociálních služeb
podle zákona
3. část – volný čas seniorů a zdravotně postižených
Tento dotazník bude distribuován v obálce, společně s Mapou služeb v sociální
oblasti, do každé domácnosti v Kopřivnici a místních částí. Distribuce proběhne
začátkem března.
Pro zajištění návratnosti bude dotazník slosovatelný a jako první cena bude DVD
přehrávač.
Současně bude vyhlášena soutěž o logo plánování sociálních služeb v Kopřivnici.
3. Mikundová ve své prezentaci informovala o plánu činností pro letošní rok.
Plán pro rok 2008:
- analýza potřeb uživatelů – statistické zpracování
dotazníků pro seniory a pro veřejnost,
- analýza současného stavu – popis současného stavu na
základě analýzy potřeb, sociálně demografická analýza,
SWOT
- návrh priorit, opatření a aktivit (práce ve skupinách),
- vytvoření informačního panelu o plánování sociálních
služeb
- veřejné projednání plánu
- schválení plánu v orgánech města

Zapsala: Obrátilová

