MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 01/2017
z jednání řídící skupiny

Datum jednání: 25. 9. 2017
Místo jednání: zasedací místnost OSV, dv. č. 266, MÚ Kopřivnice
Přítomni: Mgr. Galiová, Mgr. Tichavská, p. Šimíček, p. Mikulenková, Bc. DiS. Kurečková,
DiS. Mayerhofferová, Mgr. Zrunková, Bc. DiS. Minksová

Program jednání:
- vydefinování priorit potřeb občanů, které vyplynuly z analytické části procesu
komunitního plánování
- různé

Jednání zahájila Mgr. Galiová, která přivítala přítomné členy řídící skupiny. V úvodu
rovněž představila nového zaměstnance MÚ OSV paní Minksovou, která bude
zastupovat paní Mikundovou po dobu její dlouhodobé absence z důvodu nemoci.
- Mgr. Galiová přítomným prezentovala potřeby občanů, které vzešly z jednání
pracovních skupin – viz příloha č. 1 a návrh na priority (příloha č. 2), které vyplynuly jak
z analytické části procesu komunitního plánování, tak z jednání pracovních skupin.
Komise se shodla, aby nebyly rozpracovány do priorit potřeby z pracovní skupiny
senioři, a to: Podpora aktivit seniorů a Řešení nízkonákladového bydlení pro seniory.
Priority dle přílohy č. 2 budou odborem sociálních věcí rozpracováním do aktivit a
následně budou předány k připomínkování do pracovních skupin.
K jednotlivým potřebám a prioritám byla vedena diskuze:
-

Pan Šimíček popsal situaci ohledně zřízení Domova pro seniory v Kopřivnici. Sdělil,
že bylo schváleno memorandum s Moravskoslezským krajem, které deklaruje,
že Moravskoslezský kraj zajistí vznik a provoz této služby s kapacitou 60 lůžek,
z toho 20 lůžek pro službu Domov pro seniory a 40 lůžek pro službu Domov
se zvláštním režimem. Pro občany Kopřivnice bude k dispozici 40 lůžek (20 lůžek –
Domov pro seniory, 20 lůžek – Domov se zvláštním režimem). Uvedl, že realizace
provozu Domova pro seniory je možná až v r. 2020-2021, jelikož je zapotřebí
vyhlásit výběrového řízení na projekční práce, vyřídit stavební povolení, následně
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realizovat výstavbu, pořídit vybavení atd. Sdělil, že šanci na využívání této služby
budou mít i obyvatelé z přilehlých obcí.
-

Podpora aktivit seniorů je řešena v aktuálním zdravotním plánu a není třeba ji
uvádět v komunitním plánu sociálních služeb.

-

Potřebou nízkonákladových bytů - bylo konstatováno, že není zvýšená poptávka
seniorů (nebo zcela výjimečně) po nízkonákladových bytech. Lidé často řeší svou
situaci (špatné rodinné vztahy, nedostatek financí, bariérový přístup apod.) podáním
žádosti o byt zvláštního určení. Poptávka po těchto bytech je průběžně
uspokojována.

V rámci bodu různé:
- Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvím (p. Galiová) dále komisi informovala
o aktuálním dění v sociální oblasti na území města:
• informovala o ukončení činnosti Domova pro matky a děti v nouzi - Salus. Služby
budou následně poskytovány v rámci Armády Spásy, která bude pracovat s rodinou;
nově vznikne sociální služba Prevence bezdomovectví (terénní sociální služba)
a bude navýšena kapacita sociálně aktivizačních služeb
• předala členům řídící skupiny informace o vzniku Komunitního centra Kopřivnice,
kdy rada města projednala poskytnutí dotace k tomuto projektu (projekt je již
schválen k profinancování)
• informovala o průběhu vzniku sociálně-terapeutických dílen, v současné době
se čeká na hodnocení projektu, jeho formálních nedostatků
• sdělila, že v budově městského úřadu bude zřízen Seniorpoint (pravděpodobně
1. 11. 2017), což je projekt Moravskoslezského kraje, na podporu seniorských
aktivit, který bude otevřen 1 x týdně na 8 hodin (bude zde poradna, přístup
na internet apod. vše zdarma)
• informovala o vzniku nového zařízení - Centrum pro rodiny, což není sociální služba,
jedná se o neziskovou organizaci; je to nová aktivita, bude zde probíhat mediace,
edukativní záležitosti, vzdělávací semináře apod.
• sdělila, že je zapotřebí navrhnout a zvolit nového vedoucího pracovní skupiny
Občané v tíživé životní situaci
• uvedla, že na setkání pracovní skupiny Senioři a Osoby se zdravotním postižením,
znevýhodněním a jiným omezením proběhne slavnostní předání šeku ze sběru vršků
pro Jiříčka
- Paní Zrunková informovala o připravovaném kurzu „Pečuj doma“, který je určen
laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory.

Řídící skupina stanovila předběžné termínyh setkání pracovních skupin:
-

pracovní skupina Senioři + pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením,
znevýhodněním a jiným omezením dne 25. 10. 2017

-

pracovní skupina Osoby v tíživé životní situaci dne 6. 11. 2017
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Zapsala: Bc. Žaneta Minksová, DiS.
Ověřila: Mgr. Lenka Galiová
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