Plánování sociálních služeb v Kopřivnici

Zápis č. 01/2010 – Setkání řídící skupiny
Datum konání: 26.4.2010 ve 13.00 hodin
Místo konání: místnost č. 612 MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163
Přítomni:
8 členů řídící skupiny 9 + starosta města - 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. informace o krajském plánu
2. příprava veřejného projednávání
3. naplňování úkolů střednědobého plánu sociálních služeb
4. plánované akce města
5. diskuse – náměty
6. usnesení
Jednání řídící skupiny vedla Bc. Blanka Mikundová.
Přivítala přítomné, seznámila s průběhem zasedání, komise, představila vedoucí odboru
sociálních věcí ing. Janu Klímovou.
1. Informace o Krajském plánu sociálních služeb předala p. 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

•

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)
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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)
2. Příprava veřejného projednávání
Veřejné projednávání se uskuteční 3.5.2010 v 10:00 hodin a v 15:30 hodin v 10.patře MěÚ
Program:
• Úvodní slovo – zástupce vedení města
• Cíl setkání
• Informace o krajském plánu
• Monitorování aktivit
• Diskuse
• Pozvání na Fórum ZM
• Závěr
Propagaci akce zajistí Bc. Mikundová.
Pomoc při organizaci zajistí OSV, Zuzana Bárová, Dis. pomůže u prezentace
Ostatní členové pomohou s propagací – šíření informací mezi členy jednotlivých pracovních
slupin.
Bc. Mikundová připraví prezentaci plnění úkolů.
3. Naplňování úkolů střednědobého plánu sociálních služeb
Bc. Mikundová seznámila členy řídící skupiny s plněním úkolů stanovených v plánu – viz
příloha č.1 tohoto zápisu.
Podrobnosti o výstavbě stravovny a domova důchodců předal starosta města ing. Josef jalůvka, o
bezbariérovém městě informace doplnila místostarostka města Dagmar Rysová, informace o
mapování potřeb s OS Purpura předala ing. Klímová.
4. Informace o připravovaných akcích
Bc. Mikundová předala informace k připravovanému Dni 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?“.
Místostarostka 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
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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.
5. Diskuse
Z diskuse vyplynuly tyto náměty a návrhy:
• Prověřit možnosti dobré praxe organizací, které se zabývají dobrovolnictvím ve Vsetíně
• Informace o tísňové péči veřejnosti prostřednictvím KTK
• Označení nových prostorů pro seniory cedulí „Klub seniorů“
• Návrh na natočení besedy v KTK o bezdomovectví a Rackovi s cílem osvěty – co je a
není možné a z jakých důvodů v této problematice
6. Usnesení
Členové řídící skupiny se dohodli na tomto usnesení:
2010/RS/01 pracovní skupina po projednání
bere na vědomí
zprávu OSV o průběhu přípravy krajského plánu sociálních služeb
2010/RS/02 pracovní skupina po projednání
1. schvaluje
termín konání veřejného setkání všech pracovních skupin plánování sociálních služeb na
3.5.2010 v 10:00 hodin a v 15:30 hodin
2. schvaluje
program setkání dle návrhu a
3. ukládá
Bc. Blance Mikundové zajistit propagaci a organizaci veřejného setkání všech pracovních skupin
plánování sociálních služeb
2010/RS/03 pracovní skupina po projednání
1. bere na vědomí
monitorovací zprávu „Naplňování úkolů v roce 2009 1. Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Kopřivnici“ dle přílohy č. 1 a
2. ukládá
Bc. Blance Mikundové vytvořit prezentaci o plnění plánu na veřejné projednávání
2010/RS/04 pracovní skupina po projednání
Ukládá
odboru sociálních věcí zabývat se náměty z bodu č. 5 a při příštím zasedání řídící skupiny podat
informace o jejich realizaci

Zapsala: Bc. Blanka Mikundová

Ověřila:
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