MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 2 /2019
z jednání pracovní skupiny Osoby v tíživé životní situaci plánování sociálních služeb
v Kopřivnici (dále jen PS)
Datum jednání: 20.2.2019 v 15:00 hodin
Místo jednání: konferenční místnost v 10 p. MÚ Kopřivnice
Přítomni: 17 účastníků – dle presenční listiny (k nahlédnutí na odboru soc. věcí)
Program jednání:
1) Informace o plnění III. Střednědobého plánu – hodnocení za rok 2018
2) Různé – dle návrhů účastníků
Všechny přítomné přivítala koordinátora plánování Mgr. Blanka Mikundová
Ad 1)
Prezentaci o průběhu plnění aktivit III. střednědobého plánu sociálních služeb města
Kopřivnice přednesla Mgr. Mikundová (viz příloha č. 1) spolu s :
o Mgr. Lenkou Galiovou – realizace výstavby a zajištění provozu sociálně terapeutických
dílen, přemístění Denního stacionáře Kopretina do bezbariérových prostor v Kopřivnici.
o P. Stanislavem Šimíčkem – realizace projektu výstavby domova pro seniory a domova
se zvláštním režimem v Kopřivnici – v okolních domovech je cca 40 kopřivničanů,
celková kapacita nového domova počítá s 84 lůžky (32 Domov pro seniory, 52 Domov
se zvláštním režimem)
o Ing. Evou Mündleinovou - rozšíření kapacity pečovatelské služby, provozované
Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice.
o Bc. Michaelou Hyžákovou– realizace projektu prevence bezdomovectví – rozšíření
sociálně aktivizační služby a vznik sociální služby terénní program v Kopřivnici
Ad 2)
Připomínky v rámci diskuse:
o Sociálně terapeutické dílny a denní stacionář Kopretina
• Dotaz na kapacitu služeb - denní kapacita Kopretiny se snižuje z 20 na 12 uživatelů,
ale rozšiřuje se kapacita pro osoby s těžkým zdravotním postižením, protože nové
prostory budou bezbariérové. Současné prostory neumožňovaly takové uživatele
přijmout do služby. Ke snížení kapacity dochází i s ohledem na předpokládanou
vysokou míru podpory rozšířené cílové skupiny uživatelů. Dílny jsou novou službou
s celkovou okamžitou kapacitou 15 uživatelů a předpokládá se, že větší část
uživatelů stávající Kopretiny se s ohledem na nižší potřebnou míru podpory bude
moci posunout právě do dílen.

o Domov pro seniory

•

Bylo doporučeno s předstihem zahájit informační kampaň pro veřejnost, aby se
předešlo případnému negativnímu vnímání výstavby domova.

o Projekt prevence bezdomovectví
• Zazněla otázka, zde byl využit krizová byt a jaký je postup - bydlení v této formě je
časově omezeno na max. 3 měsíce. V krizovém bytě se zatím vystřídaly 3 rodiny,
které se posouvají dále do bytů města. V případě, že jsou zájemci do bytů prevence
nebo do krizového bytu a není volná kapacita, hledá služba i jiné možnosti, jak
situaci klienta řešit. V prevenci bezdomovectví je bydlení na cca 2 roky, dle potřeby
klientů. Služba zatím disponuje 14 byty a s klienty, kteří v nich bydlí se pracuje.
V loňském roce se služba musela se dvěma klienty rozloučit, jeden nedodržoval
podmínky smlouvy a druhý už potřeboval zdravotní služby, a tak mu byla zajištěna
jiná vhodnější sociální služba. Intenzivně se pracuje i s klienty, kteří mají zájem o
tuto formu bydlení či jen řešit svou situaci.
o Sociálně aktivizační služby pro rodiny
• Zazněla otázka, zda je služba poskytována rodinám ve „Včelíně“. Služba je aktivně
nabízena v terénu (byly oslovovány i rodiny ve „Včelíně“). Všechny sociální služby
jsou dobrovolné a nelze je nařídit ani vynutit. Klient musí smlouvu se službami
podepsat dobrovolně. Služby jsou nabízeny opakovaně. „Včelín“ je bytový dům
s velkým množstvím vlastníků a je problém se dostat do budovy.
o Problematika centra - „Včelín“ a ubytovna „Eliška“
• Otázka bezdoplatkové zóny - v případě vyhlášení bezdoplatkové zóny kdekoliv na
území města, je potřeba se zabývat tím, jaký toto opatření bude mít dopad v širším
kontextu. V případě vyhlášení bezdoplatkové zóny se bude toto opatření vztahovat
jen na nově příchozí. V případě ubytovny „Eliška“ by mohlo dojít k tomu, že někteří
její současní obyvatelé nedosáhnou na žádné bydlení.
o Problematika bezdomovectví v Kopřivnici
• Otázka počtu osob bez domova – služeb Nízkoprahového denního centra Racek
v roce 2018 využilo 113 lidí, z toho 30 osob nově. V zařízení, které na územé města
funguje již 9 let, se klienti mohou okoupat, uvyřit si a vyprat, případně dostanou
oblečeni. Na ulici nejsou tolik vidět jako dříve i proto, že jejich problémy se také
změnily. Dá se říci, že některé klienty i kultivuje.
• Bylo poukázáno nato, že na adrese úřadu je registrováno cca 1600 osob. Nelze
hovořit o tom, že jsou to osoby bez přístřeší. Jedná se pouze o evidenční záležitost
ohledně adresy trvalého pobytu a ve většině případů tito lidé někde bydlí. Tímto
způsobem někteří řeší to, že mají několik exekucí, případně odešli z místa trvalého
bydliště, od rodičů apod. Paradoxně ani lidé s 15 exekucemi nemusejí být ti
nejchudší.
Na závěr jednání Mgr. Mikundová pozvala přítomné na připravované akce města (viz
příloha č. 1).
Mgr. Stryjová pozvala přítomné na 21.9.2019 do Karolíny v Ostravě k oslavě 100 let
Armády spásy v České republice.
Mgr. Mikundová poděkovala všem přítomným za aktivní účast na jednání a jednání
ukončila.

Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová
Ověřila: Mgr. Lenka Galiová
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1.1.1 Zachovat stávající síť sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny
a jejich podpora městem Kopřivnice a Štramberk a obcí Závišice a Ženklava
Kopřivnice – finanční podpora v celkové výši 10.479.950,- Kč
Celkem podpořeno 26 organizací vč. MSK = 32 sociálních služeb, 6 ostatních
Dotace: 2.819.800 Kč, z toho 964.000,- Kč do sociálního fondu kraje
Dary: 96.910,- Kč
Příspěvek zřizovatele na sociální služby: 7.576.040,- Kč
Štramberk - plánována finanční podpora pro organizace v rozpočtu v celkové výši cca
152.000,- Kč a příspěvek zřizovatele 650.000,- Kč - skutečnost není předložena.
Závišice - finanční podpora v celkové výši 25.000,- Kč formou dotace
podpořeny 2 organizace.
Ženklava - informace nedodány.
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Opatření 2.1 Vznik sociálně terapeutických dílen
2.1.1 Realizace výstavby sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

stavba byla zahájena 5/2018
234 dní celková rekonstrukce stavebního objektu a výstavba nových
zpevněných ploch pro potřebu bezbariérového přístupu a parkování
cca 8,3 mil Kč
kolaudační rozhodnutí k datu 29.1.2019
nyní vybavujeme vnitřní prostory
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Opatření 2.1 Vznik sociálně terapeutických dílen
2.1.2 Zajištění provozu sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici
na přelomu roku 2018/2019 proběhlo
nabídkové řízení na výpůjčku objektu
29.1. 2019 rozhodnutí Rady města
o výpůjčce Slezské diakonii
12.2. 2019 schválena smlouva
o výpůjčce v Radě města
jsou vedena jednání o dalším postupu
předpoklad poskytování služby od 5/2018
4/2018 jednání se zájemci
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2.2.1 Přemístění Denního stacionáře Kopretina do bezbariérových prostor
v Kopřivnici
3/2018 byla zahájena rekonstrukce objektu – bývalé jesle na ul. Francouzská na Komunitní
centrum
5/2018 návrhy veřejnosti na název komunitního centra,
byl vybrán název Centrum Pětka
do 3/2019 vybavení nábytkem (předpoklad)
5-6/2019 stěhování Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Kamarád, Klokan a Knihovna
(předpoklad)
„nová Kopretina“, která bude určena pro rozšířenou cílovou
skupinu klientů s těžkým zdravotním postižením, by mohla
v bezbariérových prostorách začít působit od 1. července 2019 (předpoklad)
žádosti je možno podávat již nyní ve stávající Kopretině ve Vlčovicích
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3.1.1 Realizace projektu výstavby domova pro seniory a domova se zvláštním
režimem v Kopřivnici
5/2018 dokončena architektonická studie
6/2018 byla v Zastupitelstvu města schválena
Smlouva budoucí o bezúplatném převodu nemovitých
věcí (pozemek a budova stravovny)
smlouva bude uzavřena 120 dnů po pravomocném
stavebním povolení
na přelomu roku 2018/2019 proběhlo na Moravskoslezském kraji opakované výběrové
řízení na zhotovení projektové dokumentace
v rozpočtu kraje pro rok 2019 je připravena částka na kapitálové výdaje - Výstavba
domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice ve výši 12.060 tis. Kč
(projektová dokumentace)
rozpočtový výhled kraje 209 mil Kč na rok 2020
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4.1.1 Rozšíření kapacity pečovatelské služby v Kopřivnici
od 1.6. 2018 rozšířena o 2 nové pracovníky
zvýšil se počet úmrtí dlouholetých uživatelů
zároveň byla zaznamenána vysoká nemocnost pracovníků
navýšení počtu pracovníků výrazně usnadnilo práci v době čerpání řádných dovolených a
také v době několika dlouhodobých nemocenských
teprve ke konci roku 2018 se pracovní tým natolik konsolidoval, že mohl být rozšiřován i
počet uživatelů v terénu
5.1.1 Rozšíření sociálně aktivizačních služeb v Kopřivnici
Armáda spásy zaregistrovala službu k 1.1. 2018 s kapacitou 10 rodin
k 31.12.2018 bylo uzavřeno 5 smluv
kapacita 10 rodin je dána v dotačním programu „Podpora služeb sociální prevence“ na
roky 2018 – 2020 a aktuálně není naplněna.
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6.1.1 Realizace projektu prevence bezdomovectví – vznik sociální služby terénní
program v Kopřivnici
služba je registrována od 1.1.2018
k 31.12.2018 bylo uzavřeno 14 smluv s uživateli
předpokládaná kapacita 15 klientů/rodin je již naplněna
v roce 2018 probíhala propagace služby v městě Kopřivnice (ubytovny, sociální zařízení a
jiná)
v prevenci bezdomovectví je zatím 14 bytů
7.1.1 Den sociálních služeb v Kopřivnici či jiná vhodná propagace poskytovatelů
sociálních služeb
v roce 2018 proběhl Den sociálních služeb v rámci akce
Pohádková první pomoc a Den sociálních služeb (1.6.2018)
odhadovaná účast 1000 osob
cca 640 soutěžních karet dětem)

(rozdáno
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7.1.3 Další formy propagace
aktuální informace jsou zveřejňovány pravidelně na webu města (komunitní plánování,
aktivní senior, týden pro rodinu, e-katalog) a na facebookových stránkách města a Zdravého
města kopřivnice.
v roce 2018 bylo vydáno cca 41 článků v Kopřivnických novinách (město, odbor,
služby) a 15 tiskových zpráv. Články i tiskové zprávy seznamují s projekty, sociálními
službami a akcemi v sociální oblasti, vč. akcí v rámci programu Aktivní senior
v KTK proběhlo celkem 6 zpráv o projektech a aktivitách v sociální oblasti, vč. seniorských
aktivit, v rámci rubrik Zprávy ve zkratce, Starostování a 13 samostatných reportáží
vznikla webová stránka Centra Pětka
vč. facebookové stránky a facebooková
stránka pro Aktivního seniora
anketa Osobnost v sociální oblasti v Kopřivnici
veřejné nominace k ocenění konkrétních osob
a společenský večer s předáním ocenění se konal
18.10.2018, osobností se stala paní Irena Kučerková
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Priorita 8. Podpora pečujících osob
8.1.1 Přednášky pro pečující osoby a další zájemce
Kulatý stůl - beseda na téma Sexualita dětí s mentálním postižením ve spolupráci se ZŠ a
MŠ motýlek - 16.5.2018

8.2.1 Provedení mapování konkrétních potřeb pečujících
Na jednání pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením,
znevýhodněním a jiným omezením proběhla práce ve skupinách ke stanovení konkrétní
způsobu mapování. Bude vytvořena pracovní skupina pro tento úkol.
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Různé - diskuse
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Připravujeme
Aktivní senior 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Spotřebitelské právo v denním životě (21.2.2019)
Senior bez nehod (6.3.2019)
Seniorcomp – úvodní schůzka (18.3.2019)
Hra s příběhy – kurzy tvůrčího psaní (31.3.2019)
Jarní seniorské odpoledne (25.4.2019, předprodej od 4.4.2019)
Outdoorové dopoledne na Vanaivanu (16.5.2019)
Cyklovýlet (5.6.2019)
Od jamky k jamce – minigolf (26.6.2019)
Pohádkový les na Kamenárce (20.4.2019)
Den Země (26.4.2019)
Týden pro rodinu (11.5.-19.5.2019) – začínáme Férovou snídaní (11.5.2019)
Festival volnočasových organizací (26.5.2019)
Slavnostní otevření komunitního Centra Pětka (5-6/2019)
Kopřivnické dny techniky (8.9.6. 2019)
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Děkujeme za pozornost.
Hezký zbytek dne.
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