MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 3/2012
jednání pracovní skupiny Poskytovatelů
(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: 1.11. 2012 v 16:00 hodin
Místo jednání: zasedací místnost v 10 p. MěÚ Kopřivnice
Přítomni: dle presenční listiny – 23 účastníků
Program jednání:
-

příprava nového plánu – seznámení s návrhem plánovaných aktivit a jejich
dopracování

-

různé

Pracovní jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Mgr. Schwarz. Mgr. Mikundová
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 na MSK a předsedkyní pracovní skupiny.
Mgr. Galiová poukázala na to, že kraj chystá v rámci svého Komunitního plánu proces
vyjednávání o síti sociálních služeb s obcemi a poskytovateli pro další období. Bude se
vycházet z finanční analýzy, kterou si kraj nechal zpracovat.
Mgr. Mikundová – seznámila pracovní skupinu s výstupy z jednání všech pracovních
skupin, které proběhly v tomto týdnu. K jednotlivým bodům proběhla diskuse.
Diskuse:
Informace o dotačním programu pro sociální oblast předla Mgr. Mikundová:
Dotační program pro sociální oblast se budou schvalovat v radě města v tomto měsíci.
Do konce roku budou také schváleny nové zásady pro poskytování dotací, které budou
platné od 1.1. 2013. Mikundová požádala přítomné, aby v případě podávání žádosti o
dotaci postupovali v souladu s novými pravidly a žádosti po vyhlášení dotačního
programu tedy podávali až po 1.1. 2013. Pokud bude program v Radě města schválen,
I. kolo uzávěrky pro podávání žádostí bude 31.1. 2013.
Diskuse ke Dni sociálních služeb:

– Mgr. Schwarz za Občanskou poradnu vítá možnost konání akce každoročně.
– Pí. Tichavská doporučila akci spojit s nějakou dobrou akcí např. spojení
s politickými stranami, s Dnem neziskových organizací, Dnem hudby, jarmarkem,
či se dnem Integrovaného záchranného systémem apod.
– Návrh p. Rašky - uspořádat ples poskytovatelů sociálních služeb.
– Mgr. Holubová - DSS spojit s oceněním pracovníků v sociálních službách, jak
z řad dobrovolníků, tak z řad poskytovatelů.
– Mgr. Rysová – město by tuto aktivitu podpořilo např. pro rok 2013 formou
společenského večeru v předvánočním období s poděkování za práci lidem
v sociální oblasti.
Návrh rozšíření služeb denního stacionáře Kopretina o cílovou skupinu osob s těžším
zdravotním postižením:
- toto opatření vyžaduje zajistit navazující služby pro stávající uživatele (např.
sociálně terapeutické dílny, podpora zaměstnávaní osob se ZP, podporované
bydlení apod.), což předpokládá další prostory pro nové služby
- dále by byla potřeba zajistit bezbariérovost denního stacionáře, aby mohla být
služba rozšířena pro osoby s těžším ZP
Řešení přiměřeného bydlení pro osoby, kteří vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a
příjmům se ocitli v nepříznivé situaci:
- vytipování vhodného prostoru nebo objektu (např. holobyty …)
- Mgr. Rysová – hledání vhodného partnera na úrovni poskytovatelů sociálních
služeb pro formu podporovaného bydlení s asistencí za jasně daných pravidel
(např. snížený nájem).
- tento problém se týká velkého počtu cílových skupin senioři, zdravotně postižení,
nepřizpůsobiví apod. Je nutné zmapovat cílové skupina a jejich potřeby.
Zřízení prostor pro setkávání osob bez přístřeší s možností přístřeší a hygieny (kemp,
tábořiště).
- navrhnout a vytipovat vhodný prostor,
- zvážit, zda by to měla být sociální služba nebo jen místo, kde by byl nějaký režim
a docházela jen terénní služba,
- p. Raška se domnívá, že těmto lidem se nabídka sociálních služeb a začleňování
dostává. Je to spíše o dodržování nebo nedodržování režimu,
- Pí. Tichavská nabídla spíše rozšíření terénní práce. Jedná se o několik skupin,
které nejsou schopni vzájemného soužití, proto volí bydlení na různých místech
ve městě,
- pracovní skupina navrhuje ponechat v Komunitním plánu hledání alternativních
a nových způsobů pro zajištění zastřešení (přístřešku) pro pobývání a setkávání
osob bez přístřeší.
Závěry diskuse jsou zaznamenány v příloze č. 1
Mgr. Mikundová vyzvala k doplnění již definovaných aktivit a případné další náměty emailem
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Další jednání všech pracovních skupin je plánováno na 3.12. 2012 (je možné, že dojde
ještě ke změně termínu), kde by měl byt schválen konečný návrh Komunitního plánu.
Na závěr Mgr. Rysová poděkovala za účast všem přítomným.
Jednání ukončila Mgr. Schwarz.

Zapsala: Katrin Váňová
Ověřila: Mgr. Hana Schwarz

3

PS „Poskytovatelé“
(znění k 1.11. 2012 – PS)
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

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:

1: 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
Aktivita 1.1.6 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby
Popis a zdůvodnění aktivity: rozšíření stávající kapacity o 3 rodiny sociálně
aktivizační služby, jejíž CS jsou zejména oběti domácího násilí a rodiny s dětmi.
Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů: 16 rodin
Předpokládané období realizace: 2013 a dále každoročně
Předpokládané náklady na realizaci: 78 tisíc Kč – rozšíření
Finanční zdroje: dotace Města Kopřivnice, MPSV, MSK
Zodpovědnost za úkol: Salus, o.p.s.
Spolupráce: Město Kopřivnice - OSPOD
Rizika:
Kritéria hodnocení: statistické vyhodnocení počtu kontaktů, intervencí, rodin
Opatření 1.2 Zřízení domova pro seniory
Aktivita 1.2.1 Schválení nejvhodnější varianty řešení v orgánech města
Popis a zdůvodnění aktivity: Volba nejvhodnějšího řešení v orgánech města –
zřízení domova výstavbou nebo rekonstrukcí objektu Domu s pečovatelskou
službou. Aktualizace vybraného projektu
Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace: 2013
Předpokládané náklady na realizaci:
Finanční zdroje: město Kopřivnice
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice – OSV
Spolupráce: Město Kopřivnice – ORM
Rizika: nedojde k politické dohodě
Kritéria hodnocení: schválený projekt v orgánech města

Aktivita 1.2.2 Realizace projektu - výstavba
Popis a zdůvodnění aktivity: Výběr dodavatel, stavební práce, kolaudace
Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů: dle schváleného projektu
Předpokládané období realizace: dle finančních možností
Předpokládané náklady na realizaci: dle aktualizovaného projektu
Finanční zdroje: město Kopřivnice, vhodný dotační program
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice - ORM
Spolupráce: Město Kopřivnice – OSV, SSSmK
Rizika: nedostatek finančních prostředků
Kritéria hodnocení: kolaudační rozhodnutí
Aktivita 1.2.3 Realizace projektu – zahájení provozu
Popis a zdůvodnění aktivity: Rozhodnutí o provozovateli a registrace služby
Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů: dle schváleného projektu
Předpokládané období realizace: dle finančních možností
Předpokládané náklady na realizaci: dle aktualizovaného projektu
Finanční zdroje: město Kopřivnice, dotace MPSV, MSK
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice - ORM
Spolupráce: Město Kopřivnice – OSV, SSSmK
Rizika: nedostatek finančních prostředků
Kritéria hodnocení: kolaudační rozhodnutí

2: 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: 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:
Finanční zdroje: město Kopřivnice
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice, OSV
Spolupráce: poskytovatelé

Rizika:
Kritéria hodnocení:
Aktivita 2.1.3 Společenský večer poskytovatelů sociálních služeb – benefiční
akce
Popis a zdůvodnění aktivity: Projev vnější podpory poskytovatelům – pracovníkům,
dobrovolníkům, donátorům - ocenění (osobnost) – zvýšení prestiže
Dopad: motivace pracovníků, výtěžek bude věnován na konkrétní sociální službu,
zvýšení informovanosti, podpora neformálních vztahů poskytovatelů a donátorů
Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace: 2013, případně každoročně
Předpokládané náklady na realizaci:
Finanční zdroje: město Kopřivnice
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice - Tichavská
Spolupráce: každý rok jeden poskytovatel - konkrétní
Rizika:
Kritéria hodnocení: hodnotící anketa

3:Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování
Opatření 3.2 Řešení zhoršování zdravotního stavu osob bez přístřeší
Aktivita 3.2.1: 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 3.3 Zlepšování nastaveného vícestupňového bydlení v Kopřivnici
Aktivita 3.3.1 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 Zlepšování hygieny u osob bez přístřeší v Kopřivnici
Aktivita 3.4.1 Řešení způsobu zajištění možnosti využívání toalet pro osoby bez
přístřeší
Popis a zdůvodnění aktivity:
Dopad:
Předpokládaný počet uživatelů: ???
Předpokládané období realizace: 2013
Předpokládané náklady na realizaci:
Finanční zdroje: město Kopřivnice
Zodpovědnost za úkol: Město Kopřivnice OSV
Spolupráce: Město Kopřivnice OMM
Rizika:
Kritéria hodnocení:

Opatření 3.5 Řešení nízkonákladového bydlení pro osoby, které se vzhledem k věku,
zdravotnímu stavu a příjmům ocitli v nepříznivé sociální situaci s přiměřenou mírou
podpory, pomoci a péče (Chudobinec)
Aktivita 3.5.1 Zmapování CS a jejich potřeb – návrhy řešení
Definice cílových skupin podle typu ZP, věku a sociální situace – víceúrovňová pomoc

Opatření 3.6 Hledání alternativních a nových způsobů pro zajištění zastřešeného místa
pro pobývání/setkávání osob bez přístřeší
- Hledání řešení – vedení diskuse

