Plánování sociálních služeb v Kopřivnici

Zápis č. 01/2010 – Setkání pracovních skupin
Datum konání: 3.5.2010 v 10:00 a 15:30 hodin
Místo konání: zasedací místnost v 10 p. MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163
Přítomni:
57 osob - dle prezenční listiny, která je uložena na OSV – sociální prevence
Cíl setkání vychází z plánu udržitelnosti procesu plánu sociálních služeb, kde jsme se společně
zavázali plán průběžně vyhodnocovat.
Program.: 1. úvodní slovo – zástupce vedení města
2. informace o krajském plánu
3. naplňování úkolů střednědobého plánu sociálních služeb
4. diskuse – náměty
5. plánované akce města
Stejný v obou časech.
Jednání pracovních skupin vedla Bc. Blanka Mikundová.
1. Úvod – cíl setkání
Přítomné přivítal starosta města ing. Josef Jalůvka.
Místostarostka města Dagmar Rysová, seznámila přítomné s cílem setkání a jeho průběhem,
poděkovala za aktivní přístup a vyzvala k následné diskusi. Připomněla důvody, proč byl plán
sociálních služeb vytvořen.
2. Informace o Krajském plánu sociálních služeb
Informace předala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ing. Jana Klímová.
Plán se připravuje na období 2010-2013 a bude předán obcím k připomínkování v nejbližším
období.
Odbor sociálních věcí zaslal na MSK náměty na zařazení některých aktivit do krajského plánu.
Podpora rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici:
• Domov pro seniory
• Nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší
Návrh na podporu investic na zřizování a provoz nových i stávajících služeb:
• sociální prevence v Kopřivnici
o Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
o Rozšíření azylového domu
o Rozšíření noclehárny
•

sociální prevence v rámci okresu Nový Jičín
o Sociálně-terapeutické dílny
o Dům na půl cesty
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•

sociální péče v rámci Moravskoslezského kraje
o Domov se zvláštním režimem pro specifické skupiny obyvatel (duševně nemocní)
na úrovni okresu, kraje
o Podpora samostatného bydlení (pro cílové skupiny na základě mapování)
o Chráněné bydlení (pro cílové skupiny na základě mapování)

Dále odbor navrhl iniciovat:
• Řešení otázky sociálního bydlení – iniciace spolupráce MPSV a MMR k zákonné úpravě
• Řešení podpory dopravy a svozů ve speciálních školách pro děti se zdravotním
handicapem (např. doplnění do zákona o sociálních službách jako sociální službu, dotační
programy v sociální oblasti nebo v oblasti školství)
• Mapování potřebnosti sociálních služeb v procesu sociálního začleňování osob se
zdravotním postižením na Novojičínsku v rámci týmové a mezioborové spolupráce
mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností, poskytovateli sociálních služeb,
speciálními školami a příslušnými odborníky (zaměřeno na osoby se zdravotním
postižením, které jsou závislé na pomoci jiné osoby)

3. Naplňování úkolů střednědobého plánu sociálních služeb
Bc. Mikundová seznámila přítomné s plněním úkolů stanovených v plánu – viz příloha č.1
tohoto zápisu.
Podrobnosti o výstavbě stravovny a Domova důchodců předal starosta, o bezbariérovém městě
informace doplnila místostarostka, informace o mapování potřeb s OS Purpura předala ing.
Klímová, informace o službách, které zastřešuje SSSmK, p.o. doplnila ředitelka ing. Eva
Müdleinová, informace o aktivitách v Nízkoprahovém zařízení pro osoby bez přístřeší „Racek“
předal vedoucí služby Michal Raška, informace o rozšíření Azylového domu doplnila ing.
Klímová, Michal Čančík, vedoucí OS Adra, informoval o problematice dobrovolnictví.
4. Diskuse
Z diskuse vyplynuly tyto náměty a návrhy:
• Podpora vzniku „sociálního podniku“, s Jobklubem pro osoby bez přístřeší, v nouzi
(nouze – taková situace, kterou člověk vnímá jako obtížnou a naléhavou a není ji schopen
řešit vlastními silami) s cílem získání pracovních návyků.
• Větší podpora a spolupráce s dobrovolnickou organizací ADRA
• Vybudování vzorového podchodu
• Vybudování mimoúrovňové křižovatky ve Vlčovicích
• Žádost o zveřejnění vysvětlení výpočtu koeficientu pro výpočet tepla
• Požadavek na častější kontroly Městské policie v parku u náměstí T.G.M. – dodržování
veřejného pořádku
• Zvýšit množství odpadkových košů v parku u náměstí T.G.M.
Náměty, které nesouvisí s poskytováním sociálních služeb budou předány zodpovědným
odborům Městského úřadu.
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5. Informace o připravovaných akcích
Bc. Mikundová pozvala přítomné na připravovaný Den sociálních služeb:
Proběhne 1.6. 2010 v rámci spojení několika akcí - Dne dětí, Dne Integrovaného záchranného
systému, Dny bez úrazů – cyklohrátky – pod společným názvem „Preventění na Den dětí“.
Poskytovatelé sociálních služeb byli osloveni a byla jim nabídnuta možnost zapojit se do této
akce, postavit si své stánky a zapojit se do soutěžního okruhu pro děti s názvem „Víte kde a jak
pomáháme?“.
Mistostarostka pozvala na Fórum zdravého města pod názvem „S Vámi o Všem? Ovšem! aneb
Fórum Zdravého města Kopřivnice.“ Toto diskusní setkání s širokou veřejností se uskuteční
ve středu 19. května 2010 od 16:30 v 10. patře MÚ Kopřivnice. Výstupem diskuse bude tzv.
10 P, neboli Desatero příležitostí města, navržených účastníky akce z různých tématických
oblastí. Těchto 10 P bude podnětem k následnému hledání řešení. Na jednání bude zároveň
přidělen šek v hodnotě 15 000 Kč aktivitě, která bude navržena a vybrána účastníky fóra přímo
na jednání. Mělo by se jednat o aktivitu nebo nápad, který bude zorganizován ve prospěch
obyvatel města nebo konkrétní cílové skupiny. O tom na jakou aktivitu bude tato částka
věnována se bude rozhodovat samostatně mimo hlasování o 10 P.

Zapsala: Bc. Blanka Mikundová

Ověřila:
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