MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 3/2012
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: 31.10. 2012 v 16:00 hodin
Místo jednání: MÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163, 10. patro
Přítomni: dle presenční listiny 17
Program jednání:
•

rozpracování a návrhy konkrétních aktivit pro opatření vzešlá na předchozích
jednáních

Pracovní jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny paní Tichavská.
Mgr. Rysová představila novou vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.
Lenku Galiovou, která nastínila financování sociálních služeb pro další období
z pohledu kraje. Mgr. Galiová je členkou řídící skupiny plánování sociálních služeb MSK
a vedoucí pracovní skupiny obcí.
Mgr. Galiová informovala o tom, že kraj připravuje v rámci svého Komunitního plánu
proces vyjednávání o síti sociálních služeb s obcemi. Bude vycházet z finanční analýzy,
kterou si kraj nechal zpracovat.
Mgr. Mikundová připomněla závěry z minulého jednání.
Ve všech pracovních skupinách je zdůrazněn požadavek na rozšíření občanské
poradny o jeden den. Pan Mgr. Pešat předložil finanční rozpočet navýšený o 270.000,Kč ročně při rozšíření provozní doby o jeden den.
Vícestupňové bydlení – tréninkové byty, podporované bydlení - posunout termín
realizace na 3 Q roku 2013 z důvodu současné rekonstrukce AD. Do té doby mapovat
potřeby a zařazení klientů do této fáze vícestupňového bydlení.
Návrh projektu tréninkového zaměstnávání. Je potřeba vyspecifikovat cílovou
skupinu, doplnit popis a zdůvodnění aktivity. Vznikne tréninkového zaměstnávání nebo
registrovaná služba sociální rehabilitace pro cca 20 osob ročně. Pan Raška doplní
finanční náročnost, předpokládaný rozpočet a rizika. Termínově předloží do 7.11. 2012.

Podpora a zvýšení informovanosti:
Den sociálních služeb – pracovní skupina se shodla spojit DSS s jinou akcí, ale
každoročně. např. se sportovními kluby, neziskovými organizacemi, Dny zdraví, Den
prevence apod.
Informační materiál - letáčky, katalogy, mapy, kalendáře. Loga sponzorů, kteří přispějí
na výrobu propagačních materiálu. Plakát poskytovatelů sociálních služeb s mapou.
Velikost A2.
Zajistit lékařskou péči pro osoby bez přístřeší:
Podnět poskytovatelů sociálních služeb: zajištění lékařské péče pro osoby bez přístřeší.
Není ale specifikováno, kolik klientů je bez ošetření, když je problém, tzn. počet klientů,
četnost ošetření. Z diskuse vyplynulo, že je zajištěna péče obvodních lékařů, nikoliv
však odborníků, psychologů, zubařů, psychiatrů apod.
Pracovní skupina doporučuje zmapovat pro kolik lidí je tato péče aktuální. Pí. Šajtarová
uvedla, že klienti v AD vždy donesou potvrzení o dezinfekci nebo pokud ho nemají a
pracovníci AD jim lékaře doporučí, vždy donesou toto potvrzení.
Pan Raška připomněl, že jsou velké problémy s psychiatrem, vidí to jako velký problém.
Někteří lékaři nemají etické chování ke klientům bez přístřeší. Neprofesionální chování,
předepisování léků o které si klienti řeknou. Zneužívání medikace.
Nastavení vícestupňového bydlení :
- návrh na dílčí změny pravidel při přidělování bytů sociálně potřebným
- pomohla by splátková forma kauce, nižší kauce pro lidi v sociální nouzi
Momentálně je projednávána změna pravidel, je předpoklad jejich schválení v ZM
v 12/2012. Pravidla musí být nastavena tak, aby byla jasná, nediskriminační a pro
všechny stejná.
Mobilní hygienická stanice
Zjišťovány podmínky pro případné zřízení:
Hygienická kontejnerový systém: pronájem 5500,- měsíčně (bez DPH), nutná přípojka
na elektřinu, odpad a vodu.
Při zakoupení od 160.000 – 200.000,- Kč bez DPH. + náklady na čištění a provoz.
Toto opatření z důvodů finančních a především nenavrženého přijatelného místa
vhodného k umístění pracovní skupina doporučila zrušit.
Návrh - pro vozíčkáře bez přístřeší zajistit žetony na veřejné toalety, které by dostávali
v rámci terénní sociální práce. Paní Tichavská zjistí funkčnost nových veřejných wc na
území města.
Přiměřeného bydlení pro staré nebo nemocné obyvatele Kopřivnice v nepříznivé
sociální situaci:
- potřeba tzv. chudobince
- potřeba místa, kam by MP mohla vykázat v případě potřeby „bezdomovce“
Pro definování opatření a cílových skupin je potřeba mít statistická data. Odhad (pro
nejnižší formu bydlení) je cca 20 osob bez přístřeší v seniorském věku či se závažnými
zdravotními problémy.
Pracovní skupina se dohodla na dalším jednání na toto téma a to na 19.11. 2012 ve
14:00 hod.
Mgr. Mikundová požádala o statistiky, kolika lidí se asi bude tato problematika
přiměřeného bydlení do budoucna týkat. Tzn. upřesnit nebo potvrdit do 7.11. 2012.
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Vizi a poslání komunitního plánu nechat v předložené verzi dle pracovních skupin.
Paní Tichavská poděkovala za účast a ukončila jednání.

Usnesení pracovní skupiny „Osoby v těžké životní situaci“dne 31.10. 2012:
2012/06/PSO
Pracovní skupina ukládá všem přítomným do 7.11.2012 předložit chybějící údaje
k jednotlivým aktivitám, které navrhují a na jejichž realizaci mají zájem.

Zapsala: Katrin Váňová

Ověřil: Stanislava Tichavská
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Příloha č. 1

PS „Osoby v tíživé životní situaci“
Cíl
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich
další zkvalitňování
Popis a zdůvodnění cíle:
2. Podpora informovanosti a propagace
Popis a zdůvodnění cíle: Potřeba informovanosti široké veřejnosti o nabídce sociálních
služeb a souvisejících aktivit a jejich opakovaná propagace. Opakovaná osvěta je
nezbytná s ohledem na to, že lidé vyhledávají informace ve chvíli, kdy je nezbytně
potřebují. Informace je potřeba předávat prostřednictvím různých komunikačních
prostředků s ohledem na komunikační potřeby a možnosti jednotlivých cílových skupin.
3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování
Popis a zdůvodnění cíle:

Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel a
jejich další zkvalitňování
Opatření 1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další rozvoj
Aktivita 1.1.1 Poskytování sociálních služeb prostřednictvím SSSmK p.o.
Popis a zdůvodnění aktivity:
Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace: každoročně
Předpokládané náklady na realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol: SSSmK
Spolupráce: Město Kopřivnice
Rizika:
Kritéria hodnocení:
Aktivita 1.1.2 Dotační program města pro poskytovatele sociálních služeb a
organizace pomáhající v sociální oblasti
Popis a zdůvodnění aktivity:
Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace: každoročně
Předpokládané náklady na realizaci:
Finanční zdroje: Město Kopřivnice, ???
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice, OSV
Spolupráce: poskytovatelé
Rizika:
Kritéria hodnocení: počet uzavřených smluv

Aktivita 1.1.3 Podpora občanské poradny a rozšíření její provozní doby
Popis a zdůvodnění aktivity: rozšíření provozní doby o jeden den v týdnu
Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace: 2013 a dále každoročně
Předpokládané náklady na realizaci: 520 tisíc Kč ročně
Finanční zdroje: dotace Města Kopřivnice, MPSV, MSK, ???
Zodpovědnost za úkol: CZP MSK, o.s.
Spolupráce: Město Kopřivnice
Rizika:
Kritéria hodnocení: rozšíření provozní doby o jeden den v týdnu, statistické
vyhodnocení počtu kontaktů
Aktivita 1.1.4 Rozšíření služeb azylového domu SSSmK o vícestupňový model
bydlení
Popis a zdůvodnění aktivity: Zřízení tréninkového bytu jako součást služby
azylového bydlení. Forma azylového bydlení s mírnějším režimem, s větší mírou
samostatnosti a odpovědnosti při řešení vlastní tíživé situace kladené na uživatele,
s větší mírou soukromí.
Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů: 2 osoby ročně
Předpokládané období realizace: 3 Q 2013, 2014 a dále každoročně
Předpokládané náklady na realizaci: 200 tisíc Kč
Finanční zdroje: příspěvek Města Kopřivnice, MPSV, MSK
Zodpovědnost za úkol: SSSmK, p.o.
Spolupráce: Město Kopřivnice – OSV, OMM
Rizika: finanční prostředky, není byt
Kritéria hodnocení: statistické vyhodnocení počtu uživatelů v tréninkovém bytě
Aktivita 1.1.5: Vznik tréninkové zaměstnávání (sociální rehabilitace) pro
dlouhodobě nezaměstnané, zejména osoby bez přístřeší
Popis a zdůvodnění aktivity: Tréninkové zaměstnávání pro dlouhodobě
nezaměstnané osoby, zejména bývalé klienty služeb sociální prevence (AD, NDC)
v Kopřivnici s cílem znovunabytí či zlepšení pracovních kompetencí, zlepšení
komunikace prostřednictvím pracovně-terapeutických technik, psychoterapeutických aktivit a skupinové sociální práce.
Dopad: Zlepšení uplatnění na otevřeném trhu práce
Předpokládaný počet uživatelů: 20 osob ročně
Předpokládané období realizace: 2013/14 a dále každoročně
Předpokládané náklady na realizaci:
Finanční zdroje: zřízení v rámci grantového programu OP LZZ a dále za podpory z
dotace Města Kopřivnice, MPSV, MSK
Zodpovědnost za úkol: OS „Máš čas?“.
Spolupráce: Město Kopřivnice – OSV, OMM, ORM
Rizika:
Kritéria hodnocení: statistické vyhodnocení počtu uživatelů, kontaktů a intervencí
v rámci služby, počet uplatněných klientů na otevřeném trhu práce

Podpora informovanosti a propagace
Opatření 2.1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a
souvisejících aktivit prostřednictvím informačních kampaní
Aktivita 2.1.1 Den sociálních služeb
Popis a zdůvodnění aktivity:
Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů: 200
Předpokládané období realizace: 1x za dva roky nebo každoročně???
Předpokládané náklady na realizaci: 55.000,- Kč
Finanční zdroje: město Kopřivnice, hledání vhodného dotačního programu
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice, OSV
Spolupráce: poskytovatelé
Rizika:
Kritéria hodnocení: statistické vyhodnocení počtu účastníků
Aktivita 2.1.2 Mapa poskytovatelů
Popis a zdůvodnění aktivity:
Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů: ????
Předpokládané období realizace: 2014
Předpokládané náklady na realizaci: ????,- Kč
Finanční zdroje: město Kopřivnice
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice, OSV
Spolupráce: poskytovatelé
Rizika:
Kritéria hodnocení:

Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování
Opatření 3.1 Řešení zhoršování zdravotního stavu osob bez přístřeší
Aktivita 3.1.1: Zajištění lékařské péče pro osoby bez přístřeší – mapování,
zjišťování potřeb
Popis a zdůvodnění aktivity: Zajištění všeobecné lékařské péče a zubní péče pro
osoby bez přístřeší.
Dopad: Zlepšení zdravotního stavu osob bez přístřeší
Předpokládaný počet uživatelů: ???
Předpokládané období realizace: do června 2013
Předpokládané náklady na realizaci: ???
Finanční zdroje: město Kopřivnice, hledání vhodného dotačního programu
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice, OSV ????
Spolupráce: ???
Rizika:
Kritéria hodnocení: statistické vyhodnocení počtu uživatelů, kteří tuto péči využijí
Opatření 3.2 Zlepšování nastaveného vícestupňového bydlení v Kopřivnici
Aktivita 3.2.1 Změna pravidel v přidělování sociálních bytů
Popis a zdůvodnění aktivity: Zajištění, aby v pravidlech o přidělování sociálních
bytů v Kopřivnici byla možnost zaplatit kauci na byt formou splátek či jiné vhodné
řešení….

Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů: ???
Předpokládané období realizace: 2013
Předpokládané náklady na realizaci:
Finanční zdroje: město Kopřivnice
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice OMM
Spolupráce: Město Kopřivnice OSV
Rizika:
Kritéria hodnocení: schválena nová pravidla

Opatření 3.4 Řešení přiměřeného bydlení pro osoby, které se vzhledem k věku,
zdravotnímu stavu a příjmům ocitli v nepříznivé sociální situaci, ohrožené chudobou
nebo nepříznivou sociální situací, způsobenou životními návyky a způsobem života
vedoucím ke konfliktu se společností (Chudobinec)
Aktivita 3.4.1 Schválení v orgánech města nejvhodnější varianty řešení přiměřeného
bydlení s adekvátní péčí (návrh projektu)
Popis a zdůvodnění aktivity: Nalezení nejvhodnější varianty řešení přiměřeného
bydlení s adekvátní péčí, se zajištěním nezbytné míry pomoci pro danou
problematiku. Vydiskutování způsobu zajištění provozu a požadavků na prostory.
Dopad: vyjasnění požadavku
Předpokládaný počet uživatelů: 20
Předpokládané období realizace: 2013/2014
Předpokládané náklady na realizaci: 0,- Kč
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice OSV, ???
Spolupráce: SSSmK, NDC Racek,????
Rizika: nedojde k politické dohodě
Kritéria hodnocení: schválený projekt v orgánech města
Aktivita 3.4.2 Vytipování vhodného objektu
Popis a zdůvodnění aktivity: Nalezení nejvhodnějšího objektu k zajištění řešení
projektu
Dopad: možnost realizovat projekt
Předpokládaný počet uživatelů: 20
Předpokládané období realizace: 2014/2015
Předpokládané náklady na realizaci: 0,Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice OMM
Spolupráce: Město Kopřivnice OSV
Rizika: nenalezení vhodného objektu
Kritéria hodnocení: nalezení vhodného objektu a odsouhlasení jeho využití
k projektu v orgánech města
Aktivita 3.4.3 Realizace projektu
Popis a zdůvodnění aktivity:
Dopad: zlepšení situace osob v nepříznivé sociální situaci, ohrožených chudobou
nebo nepříznivou sociální situací, způsobenou životními návyky a způsobem života
vedoucím ke konfliktu se společností

Předpokládaný počet uživatelů: 20
Předpokládané období realizace: 2015/2016
Předpokládané náklady na realizaci: na základě sestaveného projektu
Finanční zdroje: město Kopřivnice, vhodný dotační program
Zodpovědnost za úkol: ?????
Spolupráce: Město Kopřivnice OSV, ORM
Rizika:
Kritéria hodnocení: schválena nová pravidla

Vize:
Kopřivnice - město spokojených a aktivních občanů.
Poslání plánu sociálních služeb:
Kopřivnice informuje a zapojuje uživatele, poskytuje kvalitní sociální služby pro
všechny v prostředí vzájemné důvěry.
Struktura
plánu

