MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 01 /2014
z jednání řídící skupiny
Datum jednání: 24. 2. 2014 v 17:30 hodin
Místo jednání: zasedací místnost 10. p., MÚ Kopřivnice
Přítomni: dle presenční listiny
Jednání zahájila Mgr. Blanka Mikundová
Program jednání:
Plnění II. střednědobého plánu, na základě projednání v pracovních skupinách
Vzhledem k tomu, že všichni členové řídící skupiny se účastnili jednání všech pracovních
skupin, na kterých veřejnost nevznesla žádné připomínky k plánu, nebylo potřeba upravovat
předložený materiál (příloha č. 1) a členové řídící skupiny se dohodli, že se jednání
uskuteční bezprostředně po jednání všech pracovních skupin.
K monitorovací zprávě nebylo ze strany členů řídící skupiny námitek.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 24.2. 2014 :
2014/01
Řídící skupina po projednání bere na vědomí vyhodnocení II. . střednědobého plánu za rok
2013
2014/02
Řídící skupina po projednání ukládá Mgr. Mikundové předložit monitorovací zprávu o plnění
II. Střednědobého plánu za rok 2013 Radě města Kopřivnice
2014/03
Řídící skupina po projednání ukládá Mgr. Tichavské předložit monitorovací zprávu o plnění
II. Střednědobého plánu za rok 2013 Sociální komisi města Štramberka

Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová

Ověřila: Mgr. Lenka Galiová

Příloha č. 1 zápisu č. 1/2014 ŘS

Vyhodnocení aktivit II. Střednědobého plánu soc. služeb za rok 2013
Dosud nesplněno
Aktivita

Zahájili jsme první
nezbytné aktivity
Termín
plnění

Opatření splněno
Zodpovědnost za
úkol

Plnění

Komentář

Cíl 1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj (S.1.1, S.1.3)
Opatření 1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další rozvoj (S.1.1, S.1.3)
1.1.1 Program finanční podpory města Každoročně
Kopřivnice pro poskytovatele sociálních služeb a
organizace pomáhající v sociální oblasti pro
občany města Kopřivnice

Město Kopřivnice, 2013
Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví
(OSV)

1.1.2 Program finanční podpory města každoročně
Štramberka a obcí Závišice a Ženklava
pro poskytovatele sociálních služeb a organizace
pomáhající v sociální oblasti pro občany
Štramberka a obcí Závišice a Ženklava

Město Štramberk a
obce Závišice a
Ženklava

1.1.3
Podpora občanské poradny a rozšíření 2013,
její provozní doby
každoročně

Centrum zdravotně
postižených MSK,
o.s.

1.1.4 Rozšíření služeb azylového domu SSSmK 3Q/2013,
o vícestupňový model bydlení
2014

SSSmK, p.o.

1.1.5 Vznik projektu „O krok blíže 2013-2016
k zaměstnání“ - tréninkové zaměstnávání
(sociální
rehabilitace)
pro
dlouhodobě
nezaměstnané, zejména pro osoby bez přístřeší

o.s. „Máš čas?“

Kopřivnice: 10.489.881,- Kč
Dvě kola dotačního programu, Dotací podpořeno 15
soc. služeb a 2 činnosti v soc. oblasti + 2 darovací
smlouvy (celkem 15 organizací = uzavřených smluv). 5
soc. služeb provozovaných příspěvkovou organizací
SSSmK a 1 služba provozovaná org. složkou města.
Štramberk: 516.279,- Kč
Podpořeno celkem 5 organizací, provoz jedné služby
v rámci města.
Závišice: dotace 18.000,- Kč
Podpořeny celkem 3 organizace.
Ženklava – 0,- žádné žádosti o podporu
Řešeno v rámci dotačních programů v bodě 1.1.1 a
1.1.2
Služba rozšířena od 8/2013
Nově navíc otevírací doba: čt 9-12, 13-16 pro
objednané, Příbor středa
Vyčlenění 1 bytu, úpravy bytu pro samostatné klienty
s menší mírou podpory v režimu AD, (3/2014 první
uživatelé)
V souvislosti se sníženým průměrným denním počtem
klientů NDC byl snížen počet pracovníků, projekt
zatím nerealizován. Každý rok bude potřeba
vyhodnocována.

Termín
plnění
1.1.6 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační 2013
služby

Zodpovědnost za
úkol
Salus, p.o.

1.1.7 Iniciování zřízení konzultační skupiny na 2013-2016
úrovni statutárních zástupců obcí, nebo jimi
pověřených osob, ve spádové oblasti města
Kopřivnice

Město Kopřivnice,
OSV

Aktivita

Plnění

Komentář
V současné době jsou poskytovány sociálně aktivizační
služby třem rodinám, dvěma z Kopřivnice a jedné ze
Štramberka, celkem 5 rodičům a 7 dětem. O rozšíření
služby zatím nebude služba žádat z důvodu vyvážené
poptávky a nabídky. Stávající počet zaměstnanců
dokáže zajistit poskytování SAS dle potřeby. Navýšení
kapacity není v této chvíli aktuální
26.4. 2013 – první setkání – 14 účastníků z 12 obcí + 3
zástupci Kopřivnice
Setkání zástupců obcí 1-2 x ročně
Termín dalšího setkání dohodnut na 10/2013 –
v souvislosti s politickými změnami posunut do doby,
kdy bude více informací o změnách v oblasti
poskytování soc. služeb na národní úrovni, předpoklad
5/2014

Opatření 1.2 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici (S.1.2.1)
1.2.1 Rozhodnutí o vhodné variantě řešení 2013
zřízení domova pro seniory

Město Kopřivnice,
OSV

1.2.2 Realizace projektu výstavby a zahájení 2014-2016
provozu domova pro seniory

Město Kopřivnice,
ORM

Přehodnocení stávajícího projektu v souvislosti
s nabídkou řešení DS dle nových trendů, které fungují
např. v Rakousku. Tj. S novými klientskými přístupy a
vč. Alzheimer centra. V současnosti zpracovávána
studie proveditelnosti (koncesní projekt), o cílové
variante bude v ZM rozhodnuto 4/2014. Ve IV.Q/2013
v ZM schváleno, že finanční prostředky z výtěžku ze
schváleného prodeje bytových domů budou účelově
vázány na realizaci projektu DS).
Navazuje na předchozí.

Opatření 1.3 Podpora navazujících služeb na denní stacionář a transformované sociální služby (sociálně- terapeutické dílny, podporované
zaměstnávání, podpora samostatného bydlení pro ZP apod.)
1.3.1
Hledání
vhodného
partnera
pro 2013-2016
Město Kopřivnice,
Spolupráce ze Slezskou diakonií při individuálních
provozování navazujících služeb v souvislosti
OSV
rozhovorech – mapování aktuálnosti potřeb dle
s možnostmi vícezdrojového financování
předaných žádostí ze ZŠ a MŠ Motýlek.
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Termín
Zodpovědnost za
Plnění
Komentář
plnění
úkol
Opatření 1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního stacionáře Kopretina zejména o uživatele s kombinovaným postižením a s poruchami
autistického spektra z Kopřivnice
1.4.1 Přesné definování rozšířené cílové skupiny 2013
Město Kopřivnice,
Z pohledu poskytovatele sociální služby - Kopretina
uživatelů služby Denního stacionáře Kopretina a
OSV
v současnosti nemá neuspokojené žádosti. Většina
jejich potřeb
stávajících klientů by byla schopna postoupit do soc.
terapeut. dílen.
Z individuálních rozhovorů potenciálních klientů
zjištěno: potřeba bezbariérový DS pro osoby s těžkým
ZP (4 os.), soc. terapeut dílny (1 + 1 os. bezbariérové).
Soc. ter. dílny NJ – 8 klientů z Kopřivnice (nyní 5),
žádný žadatel z Kopřivnice,
DS NJ – 2 klienti z Kopřivnice (nyní 1), žádný žadatel
z Kopřivnice.
Motýlek - chybí navazující služba, zejména pro autisty.
1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové 2014-2016
Město Kopřivnice,
Probíhá přípravná fáze - navazuje na předchozí.
umístění Denního stacionáře Kopretina do
OSV
K rozhodnutí bude orgánům města předloženo
bezbariérových
prostor
v Kopřivnici
a
II.Q/2014
zpracování projektu rekonstrukce
1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a 2017-2018
Město Kopřivnice,
Navazuje na předchozí. Vytipovány volné prostory
přestěhování Denního stacionáře z Vlčovice do
OSV,
ORM,
v budově ZŠ Dr. Mil. Horákové, ve 2013 a 2014
Kopřivnice
SSSmK
proběhnou bezbariérové úpravy.
Opatření 1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující služby zejména pro uživatele denního stacionáře Kopretina, transformovaných
služeb a klienty speciálních škol z Kopřivnice
1.5.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů 2013
Město Kopřivnice,
Viz 1.4.1
služby sociálně-terapeutických dílen a jejich
OSV
potřeb
1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina Podle
Město Kopřivnice,
Navazuje na předchozí.
ve Vlčovicích pro potřeby služby sociálně- možností
OSV,
OMM,
terapeutických dílen
financování SSSmK
Aktivita

1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro Navazuje na Město Kopřivnice,
poskytování služby a stanovení podmínek 1.5.2
OSV
financování
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Navazuje na předchozí.

Aktivita

Termín
plnění

Zodpovědnost za
úkol

Plnění

Komentář

Cíl 2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže sociální práce (S.1.1)
Opatření 2.1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách prostřednictvím informačních kampaní
(S.1.1.6) a hledání nových forem
2.1.1 Den sociálních služeb v Kopřivnici
každoročně Město Kopřivnice,
18.4. 2013 v rámci akce Den země -, v sadu E. Beneše,
OSV
zúčastněno 17 organizací, kteří prezentovali 28 druhů
sociálních služeb, 4 organizace v sociální oblasti - vč.
sociálního podniku, 2 zdravotní pojišťovny,
rozdáno 372 soutěžních kartiček pro děti.
2.1.2 Mapa poskytovatelů

2016

Město Kopřivnice,
OSV

2.1.3 Abeceda poskytovatelů sociálních služeb 2013
ve zpravodajích města Štramberka, obcí
Závišice, Ženklava

Město Štramberk,
obce
Závišice,
ženklava

Ženklava ve svém zpravodaji 2x informovala o soc.
službách (změny v provozní době OP, portál pro
pečující osoby).
Celkový úkol byl přesunut na rok 2014.

Město Kopřivnice,
OSV

„Osobnost v sociální oblasti pro rok 2013“ byla
vyhlášena 29.11. 2013 na Slavnostním večeru
pracovníků a dobrovolníků v KDK. Celkem bylo
nominováno 7 osob, po veřejném hlasování byla
vybrána Anežka Šajtarová.

Opatření 2.2 Oceňování pracovníků v sociální oblasti
2.2.1
Společenský
večer
poskytovatelů 2013
sociálních služeb, případně benefiční akce

Cíl 3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování (S.1.3)
Opatření 3.1 Bezbariérové chodníky ( S.1.3.1) - opatření bude postupně naplňováno v rámci projektu „Bezbariérové město“, který zpracovává ORM
Průběžně realizováno

průběžně

Město Kopřivnice,
ORM
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Aktivita

Termín
plnění

Zodpovědnost za
úkol

Plnění

Komentář

Opatření 3.2 Zajišťování podmínek pro zdravotní péči a hygienu osob bez přístřeší
3.2.1 Zjišťování potřeb v oblasti lékařské péče Do 6/2013
Město Kopřivnice,
pro osoby bez přístřeší
OSV

Proběhlo společné jednání s osobami bez přístřeší dne
12. 3. 2013 v NDC Racek, z kterého vyplynulo, že tyto
potřeby jsou v současné době uspokojovány.
NDC Racek – dohoda s MUDr. Žárským – akutní
ošetření.
Od ledna 2014 působí na poliklinice nový psychiatr.
3.2.2 Řešení způsobu zajištění toalet pro osoby 2013
Město Kopřivnice,
Situace zmapována v rámci společného jednání (viz
bez přístřeší
OSV
3.2.1), Došlo ke zvýšení informovanosti o možnostech
využívání veřejných toalet v centru města, pisoáry jsou
zdarma.
3.3
Řešení nízkonákladového bydlení s přiměřenou mírou podpory, pomoci a péče pro osoby, které se vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a
příjmům ocitli v nepříznivé sociální situaci
3.3.1 Zmapování a definování cílových skupin a Do konce Město Kopřivnice,
Popsány individuální potřeby u 25 osob v rámci
jejich potřeb pro nízkonákladové bydlení
roku 2013
OSV
mapování potřeb u specifických skupin obyvatel pro
MSK. Výsledky předány MSK s žádostí o součinnost.
3.3.2 Návrh řešení způsobů bydlení na základě 2Q 2014
Město Kopřivnice,
výsledků mapování
OSV
3.3.3 Realizace řešení nízkonákladového bydlení 2014 -2016 Město Kopřivnice,
Viz 3.3.1
a spolupráce s MSK při zajištění služeb a péče
OSV
pro specifické cílové skupiny
3.4. Zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace z Kopřivnice
3.4.1 Podpora bezbariérové dopravy pro osoby z 2013
Město Kopřivnice,
V rámci dotačního programu města Kopřivnice (viz
Kopřivnice
OSV
bod 1.1.1). Finační podpora svozové dopravy ZŠ a MŠ
Motýlek – 40.000,- Kč.
3.4.2 Podpora dopravy pro seniory se sníženou 2013-2014
Město Kopřivnice,
V závěru roku proběhlo dotazníkové šetření „Mobilita
schopností pohybu či orientace z Kopřivnice
OSV
a místní přeprava v Kopřivnici v rámci odboru
životního prostředí. Z 515 odevzdaných dotazníků bylo
28,3 % osob nad 60 let, 27,8 % důchodců, 5,5 % osob
ZTP. V současnosti není aktuální potřeba, bude dále
sledováno.
Další posouzení potřebnosti a případné řešení v 2014.
Zpracovala: Mgr. Blanka Mikundová
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