MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 2 /2013
z jednání rozšířené řídící skupiny
(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: 23. 1. 2013 v 16:30 hodin
Místo jednání: zasedací místnost č. dv. 266, 2 p., MěÚ Kopřivnice
Přítomni: 24 dle presenční listiny
Program jednání:
- projednání námětů a témat pracovní skupiny občanů se zdravotním postižených k II.
Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb na území města Kopřivnice se
zapojením města Štramberk a obcí Závišice, Ženklava na období 2013-2016
Všechny přítomné přivítala Mgr. Dagmar Rysová - místostarostka města Kopřivnice.
K jednání byla přizvána krajská metodička Mgr. Šárka Hlisnikovská.
Mgr. Galiová krátce shrnula důvod jednání. Dne 7.1. 2013 na jednání všech pracovních
skupin byly podány další náměty k doplnění komunitního plánu. Náměty za občany se
zdravotním postižením předložila Mgr. Jančálková, ředitelka MŠ a ZŠ Motýlek. Mgr.
Mikundová rozpracovala návrhy do jednotlivých aktivit tak, abychom došli k přijatelnému
řešení a kompromisu, který by byl přijatelný nejenom pro rozšířenou pracovní skupinu,
ale i pro všechny pracovní skupiny komunitního plánu (příloha č. 1).
Mgr. Mikundová uvedla, k čemu má komunitní plán směřovat. Připomněla jeho
základní strukturu. Plán má vizi a poslání, na kterých se shodly všechny pracovní
skupiny. Strukturovaná plánovací část má tři cíle, opatření a aktivity, které byly také
zopakovány (viz příloha č. 2)
Mgr. Galiová – komunitní plán je kompromisem mezi přáními a možnostmi. Vybrali jsme
nejdůležitější témata diskutována na pracovních skupinách a zapracovali jsme je do
komunitního plánu, tak abychom vynakládali finanční prostředky co nejúčelněji.
Realizovatelné požadavky jsou zapracovány do jednotlivých cílů, opatření a aktivit tak,
abychom neslibovali občanům více, než můžeme splnit v rámci komunitního plánu 2013
- 2016.

V rámci diskusí byla diskutována témata: chráněné bydlení, svozová doprava,
spolupráce obcí, rozšíření cílové skupiny denního stacionáře Kopretina a zřízení
sociálně-terapeutických dílen, potřeby seniorů. Konkrétní výstupy jsou součástí přílohy
č. 3, tak jak se na nich účastníci dohodli. Ostatní závěry jsou uvedeny v usnesení.
Diskuse
Jsou uvedeny nejdůležitější body, myšlenky a připomínky diskuse.
Chránění bydlení
Mgr. Spurný – ředitel Zámku Nová Horka p.o., seznámil přítomné s otevřením nové
služby v Kopřivnici a to chráněného bydlení. Je dokončena kompletní rekonstrukce
budovy s cílem vytvořit domácí prostředí pro specifické klienty s individuální podporou
asistentů. V Kopřivnici jsou vybudovány 2 bytové jednotky pro 10 klientů (5 mužů + 5
žen). V současné době jsou to klienti (7) z Nové Horky a z jiných ústavních zařízení (3).
Do budoucna budou uvolněné kapacity nabízeny občanům z Kopřivnice a okolí.
Mgr. Jančálková - je možnost umístění i lidí s autismem?
Zatím tato potřeba nevyvstala, ale filozofií organizace je přizpůsobovat službu potřebám
klientů. V současnosti se jedná o klienty ve věku 35- 40 let, ale i starší občany. Kapacita
10 osob se v daném okamžiku nepředpokládá zvyšovat, ale do budoucna se nebrání.
Záleží jak se budou vyvíjet potřeby stávajících klientů a jaké požadavky budou
zaznamenány.
Mgr. Holubová – je celorepublikový problém s umístěním lidí s autismem. Jejich počet
rok od roku stoupá.
Mgr. Šedá – na koho se mohou obracet rodiče, kdyby v budoucnu chtěli žádat o službu
chráněného bydlení.
Mgr. Spurný – žádosti lze podávat přímo v zařízení.
Mgr. Hlisnikovská - doporučení metodičky - pracovat se stavem klientů, který je teď a
z jejich potřeb nyní. V rámci procesu komunitního plánování lze dělat změny a doplňky
na základě potřeb, které vyvstanou.
Mgr. Galiová – je nutné prodiskutovat náměty od klientů MŠ a ZŠ Motýlek. Navrhuje
společné setkání rodičů, zástupců různých sociálních služeb včetně chráněného
bydlení, denního stacionáře NJ apod. Je to hlavně úkol pro odbor sociálních věcí.
Mgr. Holubová – nám se jedná o neformální setkávání všech, ale ne na půdě radnice.
Mgr. Galiová – na úrovni kraje je jeden z požadavků, které obce avizovaly, věnovat se
občanům se specifickými vadami a jedna ze skupin byli i klienti s poruchou autistického
spektra. Bude to jeden z úkolu dalšího krajského komunitního plánu.
Spolupráce obcí
Podpora spolupráce s obcemi Novojičínská, podpora sociální integrace – podporujeme
sociální služby, které nejsou v současné době v Kopřivnici, ale poskytují služby pro
občany Kopřivnice.
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Mgr. Hlisnikovská - doporučení metodičky - v rámci KP se pohybujete na stanoveném
území. Musíte být konkrétní, hledat cestu změn, mít stanoveny jasné aktivity. Opatření
je velmi obecné. Cílových skupin je mnoho. Znovu zdůrazňuji, že v komunitním plánu
kraje je diskutována potřeba dětí se specifickými vadami. Řešení je ale na úrovni kraje,
ne města Kopřivnice. Vědomost o tomto problému, nárůst dětí se specifickými problémy
je známá, ale hledají se další cesty jak je přenášet dál. Informace se dostávají
z pracovních skupin, předávají se řídící skupině a ta potom ty nejdůležitější
zapracovává do komunitního plánu. Komunitní plán pracuje na úrovni pracovních
skupin a dále v řídící skupině. Je možno zřídit pracovní skupinu pro úkol – vytvořit ji
pro specifický problém. Je důležité, aby tam byly zastoupeny všechny skupiny
zadavatel, poskytovatel, uživatel. Nesmí být odsunuta nebo opomenuta žádná z těchto
složek.
Ing. Jalůvka - ze specifických a obecných závěrů mapování potřeb u osob se ZP
vyplývá, že je potřeba diskuse s obcemi při řešení problematiky integrace. Máme tu síť
služeb, stačí to nebo ne a dáme se všichni dohromady a najdeme nějaký vyhovující
způsob? Obce by mezi sebou měly komunikovat. Tato témata nejsou jenom místní ale
regionální. Navrhuje pracovní skupinu jako nezávislou na procesu.
Mgr. Galiová – podala informace o pracovní skupině obcí v rámci komunitního
plánování MSK, která se pravidelně schází a řeší stejné problémy. Čím konkrétně by
se tato pracovní skupina měla zabývat.
Ing. Jalůvka - 1.1.7 jsme vyřešili tak, že to necháme v rámci usnesení řídící skupiny.
Usnesení řídící skupiny bude schvalovat rada a zastupitelstvo? Ne, tak to je špatně, Je
potřeba institucionálně zajišťovat spolupráci na úrovni statutárních zástupců obcí.

Rozšíření cílové skupiny denního stacionáře Kopretina a zřízení sociálněterapeutických dílen
Mgr. Galiová - 7. 1. 2013 proběhla cvičná inspekce v denním stacionáři Kopretina.
V zařízení došlo k velkému posunu klientů a to zásluhou především vedení a
pracovníků tohoto DS. A z toho vyplynulo i další rozšíření a doplnění sociálních služeb.
Část klientů se může přesunout do terapeutických dílen a může dojít i ke změně cílové
skupiny. Navrhuje se rozšíření cílové skupiny a bezbariérovost Kopretiny, s ohledem
na to přesun do jiných prostor a vznik sociálně terapeutických dílen.
Mgr. Hlisnikovská - doporučení metodičky – plán máte na 4 roky. Máte tam mít jen to,
co jste schopni realizovat. Vy musíte vědět jaké služby, pro kolik lidí a jaké jsou
předpokládané náklady. Musí to být podložené, aby se nezřizovala služba, po které
nebude za 1 nebo 3 roky poptávka.
Mgr. Rysová – přesná čísla a údaje mělo ukázat kvalitativní mapování aktivita č. 3.
Bohužel, závěrečná zpráva nenaplnila naše očekávání. Nejsou specifické potřeby
definovány. Nepodcenily jsme to, ale je to složitá problematika a bude potřeba ještě
více konkretizovat potřeby.
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Potřeby seniorů
Ing. Klečka – vedoucí pracovní skupiny senioři. Určili jsme si v pracovní skupině 2
hlavní body, které se mají splnit., Došli jsme k tomu, aby domov pro seniory tady byl. Je
potřeba rozhodnutí, kde to bude a jak to bude vypadat.
p. Mikulenková - senioři se scházejí ve velkém počtu nejenom v komunitním plánování,
ale např. v klubech seniorů nebo na akcích a volají hlavně po domovu seniorů.
Ing. Jalůvka - dotaz na dopravu pro seniory.
Ing. Klečka - projednávali jsem návrh tzv. radničního taxi v PS. Ale skupina seniorů
necítí, že je toto to nejdůležitější pro občany seniory. Potřebujeme tu hlavně domov pro
seniory. V tuto chvíli jsou senioři spokojeni využívají např. službu Taxi 30.
Mgr. Galiová – budeme přemýšlet, jak definovat přesněji tyto úkoly, aby byly konkrétní
výstupy. Jsme v procesu – není to konečný dokument.
Ing. Klečka - za skupinu seniorů jsou tam 2 body. Jeden je rozhodnutí, co se postaví.
Seniorům jde o novou stavbu. Na odbornících je jak rozhodnou.
Mgr. Jančálková – ví skupina seniorů, že je možnost využít i jiné služby, jsou
dostatečně fundování, aby závěr byl takový?
Mgr. Hlisnikovská
- bavíme se o pracovním procesu plánování. V pracovních
skupinách jsou zadavatelé, uživatelé, každý má svojí roli. Úlohou seniora je říci, že
potřebuje, aby se o něj někdo staral přes den, nemusí vůbec vědět, jaké jsou všechny
sociální služby nic dalšího. Úloha poskytovatele je, že má přehled o tom jaké sociální
služby jsou, zadavatel řeší fungování. Každý má jinou roli.Toto je výstup – předcházela
analytická část a diskuse na pracovních skupinách.
Ing. Jalůvka – jakým způsobem nám sdělí skupina seniorů 80 + své potřeby. V té
skupině se nikdo neptal. Kdo definoval jejich potřeby.
Ing. Klečka, dělal se průzkum, anketa, rozdávali jsme dotazníky.
P. Mikulenková – na odboru se setkáváme s rodinnými příslušníky těch potřebných
seniorů, vždy se hledá se ta nejvhodnější služba pro každého jednotlivce.
Mgr. Hlisnikovská - šli jste mnohými metodami zjišťování. Z různých zdrojů jsme se
shodli na tomto.
Svozová doprava
Mgr. Galiová - svozová doprava je svým způsobem podporovaná v rámci dotačního
titulu města. Podporujeme finančně jak dopravu do MŠ a ZŠ Motýlek, ale i v rámci
sociální služby - např. svozová doprava Slezská diakonie v NJ.
Ing. Jalůvka - za město mám vnitřní dilema a pocit nesplněného úkolu, že se
postaráme o příměstskou dopravu. Troufl bych si hledat cestu za město, jak zřídit
zvýhodněnou dopravu pro handicapované nebo seniory za velmi výhodných podmínek.
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Mgr. Jančálková – v případě, že bychom žádali o podporu svozové dopravy z kraje,
není podmínkou to mít v komunitním plánu?
Mgr. Galiová – pro potřeby dotace z MSK lze napsat vyjádření za město ve spolupráci
se sociálními službami. Neznamená to, že by to muselo být v samostatné aktivitě.
Ostatní připomínky
Ing. Jalůvka - SWOT analýza nesedí. Opatření nereaguje na SWOT analýzu. Nejsou
zde z analýz ohrožení a ani příležitosti. Str. 47 rozšířeného plánu, kde jsou konkrétní
věci, v rámci seniorů, ano stavba domu pro seniory, ale příležitost tam není vůbec
žádná.
Mgr. Galiová - jedno z principu KP je zjistit potřeby, ne názor každého jednoho
žadatele. SWOT analýza je to, že nám lidé řeknou, co všechno by si přáli. Ale je to
kompromis mezi přáními a možnostmi.
Mgr. Hlisnikovská – plán by měl být realizovatelný. Často se stává, že je velká řada
opatření a většina se jich nesplní. Můžete si dozjišťovat věci. Máte 4 leté období, kdy
můžete aktualizovat a znovu do dokumentu vstoupit.
Mgr. Šustalová - co se stane, když rada a zastupitelstvo KP v březnu neschválí.
Mgr. Hlisnikovská - v rámci projektu by jste mohli vracet peníze, dotaci. KP je
realizovatelný v této podobě. Dejte si ten čas a během roku, tyto rozpracované úkoly,
které tady dnes řešíme zapracujte. Měli jste čas se tomu věnovat. Včas se ptát třeba i
rodičů.
Mgr. Mikundová – hotový plán je jedním z indikátorů projektu.
Mgr. Galiová – spoustu těchto otázek lze zodpovědět u kulatého stolu. Jako sociální
odbor jsme vstřícní a slibuji si hodně ohledně kulatého stolu, který plánujeme.
Mgr. Jančálková – je potřeba s větším časovým předstihem tyto úkoly řešit pro další
plánování, aby i připomínkování bylo delší.
Mgr. Mikundová - další aktivity a opatření, na kterých jsme se dnes shodly jsou tak
závažné, že bude muset proběhnout znovu veřejné projednávání, kde budou
zastoupeny všechny pracovní skupiny.
Mgr. Rysová – dotaz, zda musí proběhnout v pracovních skupinách tyto změny?
Mgr. Hlisnikovská – je to nutné a fér, nemáte mandát zasahovat do rozhodnutí
pracovních skupin. Udělat tedy společnou diskusi třeba i e-mailovou cestou.
Mgr. Rysová – vedoucí jednotlivých pracovních skupin budou přizváni na zastupitelstvo.
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Mgr. Schwarz – vedoucí pracovní skupiny poskytovatelé - vypadl nám bod 1.3 –
navazující služby, vypadlo tam podporované zaměstnávání. Za skupinu poskytovatelů a
skupinu ZP se domnívá, že je to důležité mít v KP.
Řídící skupina se ještě setká po veřejném připomínkovém řízení a předloží všem
pracovním skupinám, které se sejdou do 18.2. 2013 ke schválení.
Místostarosta Mgr. Rysová poděkovala všem za aktivní účast a vstřícnost.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 23.1.2013 :
2013/03
Řídící skupina po projednání ukládá odboru sociálních věcí uspořádat kulatý stůl se
zákonnými zástupci dětí ZŠ a MŠ Motýlek, zástupci poskytovatelů sociálních služeb pro
osoby se ZP do poloviny roku 2013 s cílem předat informace a nabídku o sociálních
službách vč. seznámení s rozdíly mezi školským zařízením a sociální službou.
2013/04
Řídící skupina se po projednání shodla na právě bodů komunitního plánu ve znění
přílohy č. 3.
2013/05
Řídící skupina ukládá p. Mikundové zapracovat změny dle přílohy č. 3 do II.
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území města Kopřivnice se
zapojením města Štramberk a obcí Závišice, Ženklava na období 2013-2016.

Zapsala: Katrin Váňová, Mgr. Blanka Mikundová
Ověřila: Mgr. Lenka Galiová
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Příloha č. 1

Návrh aktivit k zařazení do stávajícího návrhu komunitního plánu sociálních
služeb, projednaného na jednání všech pracovních skupin dne 7.1.2013.
(pracovní verze, jako podklad k diskuzi na rozšířeném jednání ŘS dne 23.1. 2013)
Cíl 1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich další
zkvalitňování a rozvoj (S.1.1, S.1.3)
Opatření:
Aktivity:
1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další rozvoj (S.1.1, S.1.3)
1.1.1 Program finanční podpory města Kopřivnice pro poskytovatele sociálních služeb a
organizace pomáhající v sociální oblasti pro občany města Kopřivnice
1.1.2 Program finanční podpory města Štramberka a obcí Závišice a Ženklava pro
poskytovatele sociálních služeb a organizace pomáhající v sociální oblasti pro občany
Štramberka a obcí Závišice a Ženklava
1.1.3 Podpora občanské poradny a rozšíření její provozní doby
1.1.4 Rozšíření služeb azylového domu SSSmK o vícestupňový model bydlení
1.1.5 Vznik projektu „O krok blíže k zaměstnání“ - tréninkové zaměstnávání (sociální
rehabilitace) pro dlouhodobě nezaměstnané, zejména pro osoby bez přístřeší
1.1.6 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby
1.1.7 Podpora spolupráce s obcemi Novojičínska v zájmu společného hledání řešení sociální
integrace občanů cílových skupin, pro které neexistuje v regionu vhodná sociální služba
nebo je kapacitně omezena.
1.2 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici(S.1.2.1)
1.2.1 Rozhodnutí o vhodné variantě řešení zřízení domova pro seniory
1.2.2 Realizace projektu výstavby a zahájení provozu domova pro seniory
1.3 Navazující služby pro denní stacionář a transformované sociální služby (sociálněterapeutické dílny, podporované zaměstnávání, chráněné bydlení, podpora
samostatného bydlení pro ZP apod.)
1.3.1 Hledání vhodného partnera pro provozování navazujících služeb v souvislostmi
s možnostmi vícezdrojového financování
1.3. Zřízení chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižení z Kopřivnice
1.3.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů služby chráněného bydlení pro osoby se
ZP a jejich potřeb
1.3.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro poskytování služby chráněného bydlení pro osoby
se ZP vč. vyčlenění a přípravy vhodných prostor
1.3.3 Hledání vhodného poskytovatele pro provozování služby chráněného bydlení pro
osoby se ZP a stanovení podmínek financování
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 uživatelů služby Denního stacionáře
Kopretina a jejich potřeb
1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové umístění Denního stacionáře Kopretina do
bezbariérových prostor v Kopřivnici a zpracování projektu rekonstrukce
1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a přestěhování Denního stacionáře z Vlčovice do
Kopřivnice
1.4.4 Vzdělávání pracovníků – rozšíření znalostí zejména pro práci s cílovou skupinou osob
s autismem
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 služby sociálně-terapeutických dílen a
jejich potřeb
1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina ve Vlčovicích pro potřeby služby sociálněterapeutických dílen
1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro poskytování služby a stanovení podmínek
financování
Cíl 2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže sociální práce (S.1.1)
Opatření:
Aktivity:
2.1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivit
prostřednictvím informačních kampaní (S.1.1.6) a hledání nových forem
2.1.1 Den sociálních služeb v Kopřivnici
2.1.2 Mapa poskytovatelů
2.1.3 Abeceda poskytovatelů sociálních služeb ve zpravodajích města Štramberka, obcí
Závišice, Ženklava
2.2 Oceňování pracovníků v sociální oblasti
2.2.1 Společenský večer poskytovatelů sociálních služeb, případně benefiční akce
Cíl 3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování (S.1.3)
Opatření:
Aktivity:
3.1 Bezbariérové chodníky ( S.1.3.1) - opatření bude postupně naplňováno v rámci projektu
„Bezbariérové město“, který zpracovává ORM
3.2 Zajišťování podmínek pro zdravotní péči a hygienu osob bez přístřeší
3.2.1 Zjišťování potřeb v oblasti lékařské péče pro osoby bez přístřeší
3.2.2 Řešení způsobu zajištění toalet pro osoby bez přístřeší
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 jejich potřeb pro nízkonákladové bydlení
3.3.2 Návrh řešení způsobů bydlení na základě výsledků mapování
3.3.3 Realizace řešení nízkonákladového bydlení a spolupráce s MSK při zajištění služeb a
péče pro specifické cílové skupiny
3.4. Zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace z
Kopřivnice
3.4.1 Podpora svozové dopravy pro osoby z Kopřivnice
3.5. Zlepšování kvality volného času osobám ohroženým sociálním vyloučením
3.5.1 Hledání partnerů pro volnočasové aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením
a jejich podpora
Aktivity k doplnění do plánu
Aktivita 1.1.7 Podpora spolupráce s obcemi Novojičínska v zájmu společného hledání
řešení sociální integrace občanů cílových skupin, pro které neexistuje v regionu vhodná
sociální služba nebo je kapacitně omezena.
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.1
Podpora stávajících sociálních služeb a jejich
Opatření
další rozvoj
Popis a zdůvodnění aktivity:

Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:

2013 - 2015

V rámci rozpočtu OSV a stávajících poskytovatelů
poskytovatelé, obce Novojičínska, NNO
nezájem ze strany poskytovatelů, obcí a ostatních
organizací

Kritéria hodnocení:
Aktivita 1.3.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů služby chráněného bydlení
pro osoby se ZP a jejich potřeb
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.3 Zřízení chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
Opatření
postižení z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
v rámci společné diskuse stávajících poskytovatelů,
organizací pro osoby se ZP a ZŠ a MŠ Motýlek bude
upřesněna cílová skupina uživatelů pro sociální službu
chráněného bydlení. Budou vytipováni a osloveni
uživatelé, zájemci o službu tak, aby bylo možno stanovit
počet
osoba
jejich
potřeby.
Jak
vyplynulo
z kvalitativního mapování potřebnosti sociálních služeb u
osob se zdravotním postižením v rámci mezioborové
spolupráce, poptávka po sociálních službách ze strany
potenciálních uživatelů zahrnuje požadavek na zřízení
„navazujícího komplexního centra sociálních služeb“. Na
základě žádostí předložených ZŠ a MŠ Motýlek na
jednání PS pánování sociálních služeb, zde existuje
požadavek (poptávka) na zřízení chráněného bydlení
postupně do roku 2016 pro 5 osob (4 z Kopřivnice a
místních částí, 1 ze Závišic) a pro dalšího uživatele
v roce 2017.
Tyto konkrétní požadavky je potřeba hlouběji zmapovat
s ohledem na individuální potřeby jednotlivých klientů
jak ZŠ, tak DS Kopretina.
Předpokládaný počet uživatelů:
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Předpokládané období realizace: 2013
Předpokládané náklady na
0,realizaci:
Finanční zdroje:
V rámci rozpočtu OSV a stávajících poskytovatelů
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé, ZŠ a MŠ Motýlek, NNO pro osoby se ZP
Rizika:
nezájem ze strany poskytovatelů a ostatních organizací,
nezájem uživatelů
Kritéria hodnocení:
Je přesně vydefinována cílová skupina uživatelů
chráněného bydlení a jejich potřeby (zejména počet osob,
požadavky na prostor apod.)

Aktivita 1.3.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro poskytování služby chráněného
bydlení pro osoby se ZP vč. vyčlenění a přípravy vhodných prostor
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.3 Zřízení chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
Opatření
postižení z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
na základě přesně definovaných požadavků potenciálních
klientů služby chráněného bydlení (1.3.1) budou
navrženy varianty pro zřízení chráněného bydlení vč.
vyčlenění potřebných bytových prostor pro klienty i
personál (např. Masarykovo náměstí, Sokolovská). O
nejvhodnější variantě se bude rozhodovat v orgánech
města také s ohledem na finanční náročnost předložených
variant.
Předpokládaný počet uživatelů:
bude stanoven v návaznosti výsledky aktivity 1.3.1
Předpokládané období realizace: 2014-2016
Předpokládané náklady na
0
realizaci:
Finanční zdroje:
V rámci činnosti OSV
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
město Kopřivnice, ORM, OMM
Rizika:
nezájem uživatelů, nedojde k politické dohodě
Kritéria hodnocení:
schválený projekt v orgánech města, kolaudační
rozhodnutí o změně účelu užívání

Aktivita 1.3.3 Hledání vhodného poskytovatele pro provozování služby chráněného
bydlení pro osoby se ZP a stanovení podmínek financování
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.3 Zřízení chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
Opatření
postižení z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
nalezení organizace, která by byla schopna a ochotna
provozovat službu chráněného bydlení osobám se ZP,
vycházející z definovaných potřeb klientů. Při výběru
poskytovatele bude kladen důraz na zajištění
vícezdrojového financování pro zajištění provozu.
Předpokládaný počet uživatelů:
bude stanoven v návaznosti na výsledky aktivity 1.3.1
Předpokládané období realizace: Navazuje na aktivitu 1.3.2
Předpokládané náklady na
budou stanoveny v návaznosti na vybranou variantu
realizaci:
(návaznost na aktivitu 1.3.2)
Finanční zdroje:
Město Kopřivnice, MSK, MPSV, různé dotační tituly
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé, MSK
Rizika:
nezájem ze strany poskytovatelů, nedostatek finančních
zdrojů, nezájem uživatelů

Kritéria hodnocení:

dohoda o spolupráci, registrovaná nová služba, statistika
aktivit

Aktivita 1.4.1 Přesné definování rozšířené cílové skupiny uživatelů služby Denního
stacionáře Kopretina a jejich potřeb
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního
Opatření
stacionáře Kopretina zejména o uživatele
s kombinovaným postižením a s poruchami autistického
spektra z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
v rámci společné diskuse stávajících poskytovatelů,
organizací pro osoby se ZP a ZŠ a MŠ Motýlek bude
upřesněna cílová skupina uživatelů pro rozšíření sociální
služby Denního stacionáře Kopretina, zejména o
uživatele s kombinovaným postižením a s poruchami
autistického spektra. Budou vytipováni a osloveni
uživatelé, zájemci o službu tak, aby bylo možno stanovit
počet osob a jejich potřeby. Stávající služba Denního
Kopretina je v současnosti poskytována
stacionáře
zejména osobám s lehčí formou mentálního postižení,
kteří nejsou imobilní. Někteří ze stávajících uživatelů
jsou připraveni a schopni posunout se do navazující
služby např. sociálně terapeutických dílen a DS by mohl
poskytnout službu i osobám s těžší formou postižení a
také osobám imobilním, pro které ale nejsou prostory
konstruovány. Také na základě žáků ZŠ a MŠ Motýlek
zde existuje poptávka na poskytování služeb denního
stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením a pro
osoby s poruchami autistického spektra v průběhu let
2013-2017.
Předpokládaný počet uživatelů:
15
Předpokládané období realizace: 2013
Předpokládané náklady na
0,realizaci:
Finanční zdroje:
V rámci rozpočtu OSV a stávajících poskytovatelů
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé, ZŠ a MŠ Motýlek, NNO pro osoby se ZP
Rizika:
nezájem ze strany poskytovatelů a ostatních organizací,
nezájem uživatelů
Kritéria hodnocení:
Je přesně vydefinována cílová skupina uživatelů Denního
stacionáře Kopretina (zejména počet osob, požadavky na
prostor apod. pro rozšíření služby)
Aktivita 1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové umístění Denního stacionáře
Kopretina do bezbariérových prostor v Kopřivnici a zpracování projektu rekonstrukce
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního
Opatření
stacionáře Kopretina zejména o uživatele
s kombinovaným postižením a s poruchami autistického
spektra z Kopřivnice

Popis a zdůvodnění aktivity:

Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

na základě přesně definovaných požadavků potenciálních
klientů služby Denního stacionáře Kopretina (1.4.1)
budou navrženy varianty pro nové umístění Denního
stacionáře Kopretina do vyhovujících bezbariérových
prostor. Na základě schválení nejvhodnější varianty
v orgánech města bude připraven projekt rekonstrukce a
navrženy možnosti financování, vč. návrhu pro využití
stávajícího prostoru (nejlépe pro sociálně-terapeutické
dílny)
bude stanoven v návaznosti výsledky aktivity 1.4.1
2014-2016
Náklady na projekt budou stanoveny na základě vybrané
varianty
Město Kopřivnice
město Kopřivnice, OSV
město Kopřivnice, ORM, OMM
nedojde k politické dohodě, nebudou k dispozici vhodné
prostory
Vybraná varianta, schválená v orgánech města,
dokončena projektová dokumentace rekonstrukce

Aktivita 1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a přestěhování Denního stacionáře
z Vlčovice do Kopřivnice
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního
Opatření
stacionáře Kopretina zejména o uživatele
s kombinovaným postižením a s poruchami autistického
spektra z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
na základě schváleného projektu (1.4.2) bude
rekonstruován vybraný objekt a na základě nově
definované cílové skupiny (1.4.1) bude služba
přeregistrována. Služba bude přestěhována do
zrekonstruovaných prostor
Předpokládaný počet uživatelů:
Bude stanoven v návaznosti na definovanou cílovou
skupinu a schválený projekt (1.4.1 a 1.4.2)
Předpokládané období realizace: 2017 – 2018 a v návaznosti na možnosti financování
Předpokládané náklady na
na základě schváleného projektu (1.4.2)
realizaci:
Finanční zdroje:
Město Kopřivnice, vhodné dotační programy
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, ORM, SSSmK
Spolupráce:
město Kopřivnice, OSV, OMM
Rizika:
nedostatek finančních prostředků
Kritéria hodnocení:
Nová registrace, kolaudační rozhodnutí, statistika
uživatelů služby
Aktivita 1.4.4 Vzdělávání pracovníků – rozšíření znalostí zejména pro práci
s cílovou skupinou osob s autismem
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního
Opatření

Popis a zdůvodnění aktivity:

Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

stacionáře Kopretina zejména o uživatele
s kombinovaným postižením a s poruchami autistického
spektra z Kopřivnice
Pracovníci DS se budou postupně vzdělávat zejména pro
práci s osobami s poruchami autistického spektra tak, aby
byli připraveni na rozšíření cílové skupiny služby.
Každoročně dle finančních možností poskytovatele se 12 pracovníci zúčastní potřebného vzdělávacího programu
nebo stáže v zařízení, které pracuje s obdobnou cílovou
skupinou (autisté, osoby s kombinovaným postižením).
Současný tým DS Kopretina nemá dostatek teoretických
ani praktických
zkušeností pro práci s osobami
s poruchami autistického spektra.
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2013-2016
15.000,- Kč/ ročně
SSSmK, vhodné dotační programy
SSSmK
vzdělávací agentury, jiní poskytovatelé
Nedostatek finančních zdrojů, neochota pracovníků se
dále vzdělávat, neexistují vhodné vzdělávací programy
Statistika vzdělávaní pracovníků DS Kopretina

Aktivita 1.5.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů služby sociálněterapeutických dílen a jejich potřeb
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující
Opatření
služby zejména pro uživatele denního stacionáře
Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních
škol z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
v rámci společné diskuse stávajících poskytovatelů,
organizací pro osoby se ZP a ZŠ a MŠ Motýlek bude
upřesněna cílová skupina uživatelů pro sociální službu
sociálně-terapeutické dílny. Budou vytipováni a osloveni
uživatelé, zájemci o službu tak, aby bylo možno stanovit
počet osob a jejich potřeby. Jak vyplynulo
z kvalitativního mapování potřebnosti sociálních služeb u
osob se zdravotním postižením v rámci mezioborové
spolupráce, poptávka po sociálních službách ze strany
potenciálních uživatelů zahrnuje požadavek na zřízení
„navazujícího komplexního centra sociálních služeb“. Na
základě žádostí předložených ZŠ a MŠ Motýlek na
jednání PS pánování sociálních služeb, zde existuje
požadavek (poptávka) na zřízení sociálně-terapeutických
dílen postupně do roku 2016 pro 4 osoby a pro dalšího
v roce 2017.
Tyto konkrétní požadavky je potřeba hlouběji zmapovat
s ohledem na individuální potřeby jednotlivých klientů
jak ZŠ, tak DS Kopretina.
Předpokládaný počet uživatelů:
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Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

2013
0,V rámci rozpočtu OSV a stávajících poskytovatelů
město Kopřivnice, OSV
poskytovatelé, ZŠ a MŠ Motýlek, NNO pro osoby se ZP
nezájem ze strany poskytovatelů a ostatních organizací,
nezájem uživatelů
Je přesně vydefinována cílová skupina uživatelů
sociálně-terapeutických dílen a jejich potřeby (zejména
počet osob, požadavky na prostor apod.)

Aktivita 1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina ve Vlčovicích pro potřeby
služby sociálně-terapeutických dílen
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující
Opatření
služby zejména pro uživatele denního stacionáře
Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních
škol z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
v návaznosti na rozhodnutí orgánů města a na základě
schváleného projektu (1.4.2) bude přestěhována služba
deního stacionáře Kopretina do bezbariérových prostor a
následně proběhne úprava stávajícího objektu ve
Vlčovicích pro potřeby sociálně-terapeutických dílen dle
připraveného projektu (1.4.2)
Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

Bude stanoven v návaznosti na definovanou cílovou
skupinu a schválený projekt (1.5.1 a 1.4.2)
v návaznosti na možnosti financování
na základě schváleného projektu (1.4.2)
Město Kopřivnice, vhodné dotační programy
město Kopřivnice, ORM, SSSmK
město Kopřivnice, OSV, OMM
nedostatek finančních prostředků
kolaudační rozhodnutí

Aktivita 1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro poskytování služby sociálněterapeutických dílen a stanovení podmínek financování
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující
Opatření
služby zejména pro uživatele denního stacionáře
Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních
škol z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
nalezení organizace, která by byla schopna a ochotna
provozovat službu sociálně-terapeutických dílen osobám
se ZP, vycházející z definovaných potřeb klientů. Při
výběru poskytovatele bude kladen důraz na zajištění
vícezdrojového financování pro zajištění provozu.

Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

bude stanoven v návaznosti výsledky aktivity 1.5.1
Navazuje na aktivitu 1.5.2
budou stanoveny v návaznosti na vybranou variantu
(návaznost na aktivitu 1.4.2)
Město Kopřivnice, MSK, MPSV, různé dotační tituly
město Kopřivnice, OSV
poskytovatelé, MSK
nezájem ze strany poskytovatelů, nedostatek finančních
zdrojů, nezájem uživatelů
dohoda o spolupráci, registrovaná nová služba, statistika
aktivit

Aktivita 3.4.1 Podpora bezbariérové svozové dopravy pro osoby z Kopřivnice
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
3.4. Zpřístupňování služeb osobám se sníženou
Opatření
schopností pohybu a orientace z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
1) zajištění specializované bezbariérové dopravy
dětem a žákům ZŚ a MŠ Motýlek do školy a zpět
a při školních aktivitách s cílem umožnit integraci
dětí se zdravotním postižením.
2) Podpora svozové dopravy pro osoby se
zdravotním postižením využívající služby mimo
město Kopřivnice
Finanční podpora bude zajišťována v rámci dotačního
programu na sociální služby.
Předpokládaný počet uživatelů:
Cca 40
Předpokládané období realizace: každoročně
Předpokládané náklady na
850.000,-Kč/ročně pro ZŠ a MŠ Motýlek(cca 40.000,realizaci:
Kč z rozpočtu města Kopřivnice, na základě žádosti v
rámci dotačního programu OSV)
+ v rámci fakultativních služeb konkrétního
poskytovatele sociální služby cca 40.000,- Kč z rozpočtu
města Kopřivnice, na základě žádosti v rámci dotačního
programu OSV)
Finanční zdroje:
Občanské sdružení při Dětském centru (příspěvky
rodičů) , Město Kopřivnice, poskytovatelé služeb, klienti
využívající služby, vhodné dotační tituly
Zodpovědnost za úkol:
Město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
ZŠ a MŠ Motýlek , poskytovatelé sociálních služeb
Rizika:
Nedostatek finančních prostředků
Kritéria hodnocení:
Statistika svozové dopravy
Aktivita 3.5.1 Hledání partnerů pro volnočasové aktivity pro děti a mládež se
zdravotním postižením a jejich podpora
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
3.5. Zlepšování kvality volného času osobám ohroženým
Opatření
sociálním vyloučením
Popis a zdůvodnění aktivity:
Oslovení organizací, které v Kopřivnici zajišťují
volnočasové aktivity a společné hledání způsobů, jak

Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:

Rizika:
Kritéria hodnocení:

zapojit pro děti a mládež se zdravotním postižením do
stávajících volnočasových aktivit s ohledem na jejich
individuální potřeby. Poskytnou těmto organizacím
přiměřenou podporu. Volnočasové aktivity ve velké míře
pozitivně přispívají k celkové psychické a fyzické
kondici dětí a mládeže, přispívají k zapojení do života ve
městě.
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Město Kopřivnice
město Kopřivnice, OSV
Město Kopřivnice OŠ, poskytovatelé, ZŠ a MŠ Motýlek,
NNO pro osoby se ZP, DDM a další organizace ve
městě, které nabízejí volnočasové organizace pro děti a
mládež
nezájem ze strany volnočasových organizací, nezájem
uživatelů
Zápisy z jednání, existuje organizace, která nabízí
volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti a
mládež, statistika využívání volnočasových aktivit
zdravotně postiženými dětmi a mládeží

Zpracovala: Mgr. Blanka Mikundová

Jednání
řídící
skupiny

II. střednědobý plán sociálních služeb
na území města Kopřivnice se zapojením
města Štramberk a obcí Závišice, Ženklava
na období 2013 - 2016

23.1.2013

Struktura plánovací části

Zaměření plánu
Sociální služby
•poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb.
•zajišťují pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
•cílem je sociální začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
•jsou jsou poskytovány jednotlivcům a jejich rodinám, které potřebují pomoc při
zvládání nepříznivé sociální situace.
Sociální služby mohou být lidem poskytovány v jejich domácím prostředí jako tzv. terénní služby (služba je
poskytována uživateli doma – například pečovatelská služba, osobní asistence apod.), ambulantně (uživatel
dochází či dojíždí do zařízení – například denní stacionář apod.) nebo v pobytových zařízeních sociálních
služeb (např. azylový dům).

Související aktivity (definice)
Související aktivity zahrnují nabídku aktivit, které nejsou sociální službou dle zákona
o sociálních službách, ale vhodně doplňují sociální služby a pomáhají lidem
v nepříznivé sociální situaci (např. dobrovolnické organizace, doplňková doprava,
volnočasové aktivity apod.).
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Vize:
Kopřivnicko - region spokojených a aktivních občanů.

Poslání plánu:
Informujeme a zapojujeme uživatele, poskytujeme kvalitní sociální služby pro
všechny v prostředí vzájemné důvěry.

Struktura plánovací části

Struktura plánu
1. Cíle
odpovídají na otázku, jak se dostaneme k naplnění vize
1.1 Opatření
odpovídají na otázku, co je třeba udělat pro to, abychom naplnili daný cíl
1.1.1 Aktivity
- jsou konkrétní kroky, úkoly, které budou realizovány v rámci
plánovacího cyklu
- účastníci pracovních skupin se na nich shodli.
- budou průběžně v rámci procesu plánování sociálních služeb
sledovány, vyhodnocovány a také aktualizovány v pracovních
skupinách.
Záhlaví jednotlivých aktivit je barevně rozlišeno podle pracovních skupin.
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Cíle
1.

Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel
a jejich další zkvalitňování a rozvoj.

2.

Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže sociální
práce.

3.

Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování.

Struktura plánovací části

Opatření k cíli 1
Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich
další zkvalitňování a rozvoj (S.1.1, S.1.3)
1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další rozvoj (S.1.1, S.1.3)
1.2 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici(S.1.2.1)
1.3 Zřízení chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižení z Kopřivnice
1.4 Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního stacionáře Kopretina zejména o
uživatele s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra
z Kopřivnice
1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující služby zejména pro
uživatele denního stacionáře Kopretina, transformovaných služeb a klienty
speciálních škol z Kopřivnice
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Opatření k cíli 2
Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže sociální práce
(S.1.1)
2.1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a souvisejících
aktivit prostřednictvím informačních kampaní (S.1.1.6) a hledání nových forem
2.2 Oceňování pracovníků v sociální oblasti

Struktura plánovací části

Opatření k cíli 3
Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování (S.1.3)
3.1 Bezbariérové chodníky ( S.1.3.1) - opatření bude postupně naplňováno v rámci
projektu „Bezbariérové město“, který zpracovává ORM
3.2 Zajišťování podmínek pro zdravotní péči a hygienu osob bez přístřeší
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
3.4 Zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace z
Kopřivnice
3.5 Zlepšování kvality volného času osobám ohroženým sociálním vyloučením
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1. Cíl
1.1. Opatření
Aktivita 1.1.1 Název
Cíl
Opatření
Popis a zdůvodnění aktivity:
Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:
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Příloha č. 3

Aktivit k zařazení do stávajícího návrhu komunitního plánu sociálních
služeb (návrh na základě diskuze na rozšířeném jednání ŘS dne 23.1. 2013)
Cíl 1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich další
zkvalitňování a rozvoj (S.1.1, S.1.3)
Opatření:
Aktivity:
1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další rozvoj (S.1.1, S.1.3)
1.1.1 Program finanční podpory města Kopřivnice pro poskytovatele sociálních služeb
a organizace pomáhající v sociální oblasti pro občany města Kopřivnice
1.1.2 Program finanční podpory města Štramberka a obcí Závišice a Ženklava
pro poskytovatele sociálních služeb a organizace pomáhající v sociální oblasti
pro občany Štramberka a obcí Závišice a Ženklava
1.1.3 Podpora občanské poradny a rozšíření její provozní doby
1.1.4 Rozšíření služeb azylového domu SSSmK o vícestupňový model bydlení
1.1.5 Vznik projektu „O krok blíže k zaměstnání“ - tréninkové zaměstnávání (sociální
rehabilitace) pro dlouhodobě nezaměstnané, zejména pro osoby bez přístřeší
1.1.6 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby
1.1.7 Iniciování zřízení konzultační skupiny na úrovni statutárních zástupců obcí,
nebo jimi pověřených osob, ve spádové oblasti města Kopřivnice
1.2 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici (S.1.2.1)
1.2.1 Rozhodnutí o vhodné variantě řešení zřízení domova pro seniory
1.2.2 Realizace projektu výstavby a zahájení provozu domova pro seniory
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 provozování navazujících služeb v souvislosti
s možnostmi vícezdrojového financování
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 uživatelů služby Denního stacionáře
Kopretina a jejich potřeb
1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové umístění Denního stacionáře Kopretina
do bezbariérových prostor v Kopřivnici a zpracování projektu rekonstrukce
1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a přestěhování Denního stacionáře z Vlčovice
do Kopřivnice
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 služby sociálně-terapeutických dílen
a jejich potřeb
1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina ve Vlčovicích pro potřeby služby
sociálně-terapeutických dílen
1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro poskytování služby a stanovení podmínek
financování
Cíl 2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže sociální práce (S.1.1)
Opatření:
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Aktivity:
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
2.1.2 Mapa poskytovatelů
2.1.3 Abeceda poskytovatelů sociálních služeb ve zpravodajích města Štramberka,
obcí Závišice, Ženklava
2.2 Oceňování pracovníků v sociální oblasti
2.2.1 Společenský večer poskytovatelů sociálních služeb, případně benefiční akce
Cíl 3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování (S.1.3)
Opatření:
Aktivity:
3.1 Bezbariérové chodníky ( S.1.3.1) - opatření bude postupně naplňováno v rámci
projektu „Bezbariérové město“, který zpracovává ORM
3.2 Zajišťování podmínek pro zdravotní péči a hygienu osob bez přístřeší
3.2.1 Zjišťování potřeb v oblasti lékařské péče pro osoby bez přístřeší
3.2.2 Řešení způsobu zajištění toalet pro osoby bez přístřeší
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 jejich potřeb pro nízkonákladové
bydlení
3.3.2 Návrh řešení způsobů bydlení na základě výsledků mapování
3.3.3 Realizace řešení nízkonákladového bydlení a spolupráce s MSK při zajištění
služeb a péče 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 Kopřivnice
3.4.2 Podpora dopravy pro seniory se sníženou schopností pohybu či orientace
z Kopřivnice
Aktivita 1.1.7 Iniciování zřízení konzultační skupiny na úrovni statutárních zástupců
obcí, nebo jimi pověřených osob, ve spádové oblasti města Kopřivnice
Cíl
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
Opatření
1.1
Podpora stávajících sociálních služeb a jejich
další rozvoj
Popis a zdůvodnění aktivity:
Vznikne neformální konzultační skupina ze zástupců
obcí na podporu spolupráce mezi obcemi ve spádové
oblasti města. Cílem aktivity je hledání společného řešení
sociální integrace občanů cílových skupin, pro které jsou
služby v regionu kapacitně omezeny nebo vhodné
sociální služba neexistují. Dále je potřeba diskuse mezi
obcemi k nalezení řešení společného financování
některých sociálních služeb. Zřízením skupiny bude
zajištěn pravidelný způsob komunikace obcí, které se
chtějí touto problematikou zabývat.
Předpokládaný počet uživatelů:
nerelevantní
Předpokládané období realizace: 2013-2016
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Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

2000,- Kč/ročně
V rámci stávajícího rozpočtu města
Město Kopřivnice, OSV
poskytovatelé, obce ve spádové oblasti, NNO
nezájem ze strany obcí
Zápisy ze vzniklé skupiny, existuje statut skupiny
schválený v orgánech obcí

Aktivita 1.3.1 Hledání vhodného partnera pro provozování navazujících služeb pro
osoby se ZP v souvislosti s možnostmi vícezdrojového financování
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování
1.3 Navazující služby pro denní stacionář a
Opatření
transformované sociální služby (sociálně-terapeutické
dílny, podporované zaměstnávání, podpora samostatného
bydlení pro ZP apod.)
Popis a zdůvodnění aktivity:
nalezení organizace, která by byla schopna nabídnout
vhodnou navazující službu vycházející z potřeb klientů
stávajících sociálních služeb. Předpokládá se, že
navazující služby budou určeny klientům z okolních
obcí, a proto bude kladen důraz na zajištění společného
financování těmito obcemi, případně MSK, při výběru
poskytovatele.
Jak vyplynulo z kvalitativního mapování potřebnosti
sociálních služeb u osob se zdravotním postižením
v rámci mezioborové spolupráce, poptávka po sociálních
službách ze strany potenciálních uživatelů zahrnuje
požadavek na zřízení „navazujícího komplexního centra
sociálních služeb“ (denní stacionář, týdenní stacionář,
odlehčovací služby...). Občané s tělesným postižením,
ale i někteří stávající uživatelé Denního stacionáře
Kopretina mají zájem o pracovní uplatnění (chráněná
pracovní místa, chráněné dílny, sociální podnik...).
Předpokládaný počet uživatelů:
bude stanoven v návaznosti na druh konkrétní sociální
služby a poskytovatele.
Předpokládané období realizace: 2013-2016
Předpokládané náklady na
budou stanoveny v návaznosti na druh konkrétní sociální
realizaci:
služby a poskytovatele.
Finanční zdroje:
MSK, obce, MPSV, různé dotační tituly
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé, MSK
Rizika:
nezájem ze strany poskytovatelů, nedostatek finančních
zdrojů, nezájem uživatelů
Kritéria hodnocení:
dohoda o spolupráci, registrovaná nová služba, statistika
aktivit
Aktivita 1.4.1 Přesné definování rozšířené cílové skupiny uživatelů služby Denního
stacionáře Kopretina a jejich potřeb
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
3

Opatření

Popis a zdůvodnění aktivity:

Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního
stacionáře Kopretina zejména o uživatele
s kombinovaným postižením a s poruchami autistického
spektra z Kopřivnice
v rámci společné diskuse stávajících poskytovatelů,
organizací pro osoby se ZP a ZŠ a MŠ Motýlek bude
upřesněna cílová skupina uživatelů pro rozšíření sociální
služby Denního stacionáře Kopretina, zejména o
uživatele s kombinovaným postižením a s poruchami
autistického spektra. Budou vytipováni a osloveni
uživatelé, zájemci o službu tak, aby bylo možno stanovit
počet osob a jejich potřeby. Stávající služba Denního
stacionáře
Kopretina je v současnosti poskytována
zejména osobám s lehčí formou mentálního postižení,
kteří nejsou imobilní. Někteří ze stávajících uživatelů
jsou připraveni a schopni posunout se do navazující
služby např. sociálně terapeutických dílen a DS by mohl
poskytnout službu i osobám s těžší formou postižení a
také osobám imobilním, pro které ale nejsou prostory
konstruovány. Také na základě požadavků žáků ZŠ a MŠ
Motýlek zde existuje poptávka na poskytování služeb
denního stacionáře pro osoby s kombinovaným
postižením a pro osoby s poruchami autistického spektra
v průběhu let 2013-2017.
15
2013
0,V rámci rozpočtu OSV a stávajících poskytovatelů
město Kopřivnice, OSV
poskytovatelé, ZŠ a MŠ Motýlek, NNO pro osoby se ZP
nezájem ze strany poskytovatelů a ostatních organizací,
nezájem uživatelů
Je přesně vydefinována cílová skupina uživatelů Denního
stacionáře Kopretina (zejména počet osob, požadavky na
prostor apod. pro rozšíření služby)

Aktivita 1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové umístění Denního stacionáře
Kopretina do bezbariérových prostor v Kopřivnici a zpracování projektu rekonstrukce
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního
Opatření
stacionáře Kopretina zejména o uživatele
s kombinovaným postižením a s poruchami autistického
spektra z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
na základě přesně definovaných požadavků potenciálních
klientů služby Denního stacionáře Kopretina (1.4.1)
budou navrženy varianty pro nové umístění Denního
stacionáře Kopretina do vyhovujících bezbariérových
prostor. Po schválení nejvhodnější varianty v orgánech
4

Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

města bude připraven projekt rekonstrukce a navrženy
možnosti financování, vč. návrhu pro využití stávajícího
prostoru (nejlépe pro sociálně-terapeutické dílny)
bude stanoven v návaznosti výsledky aktivity 1.4.1
2014-2016
Náklady na projekt budou stanoveny na základě vybrané
varianty
Město Kopřivnice
město Kopřivnice, OSV
město Kopřivnice, ORM, OMM
nedojde k politické dohodě, nebudou k dispozici vhodné
prostory
Vybraná varianta, schválená v orgánech města,
dokončena projektová dokumentace rekonstrukce

Aktivita 1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a přestěhování Denního stacionáře
z Vlčovice do Kopřivnice
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního
Opatření
stacionáře Kopretina zejména o uživatele
s kombinovaným postižením a s poruchami autistického
spektra z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
na základě schváleného projektu (1.4.2) bude
rekonstruován vybraný objekt a na základě nově
definované cílové skupiny (1.4.1) bude služba
přeregistrována. Služba bude přestěhována do
zrekonstruovaných prostor
Předpokládaný počet uživatelů:
Bude stanoven v návaznosti na definovanou cílovou
skupinu a schválený projekt (1.4.1 a 1.4.2)
Předpokládané období realizace: 2017 – 2018 a v návaznosti na možnosti financování
Předpokládané náklady na
na základě schváleného projektu (1.4.2)
realizaci:
Finanční zdroje:
Město Kopřivnice, vhodné dotační programy
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, ORM, SSSmK
Spolupráce:
město Kopřivnice, OSV, OMM
Rizika:
nedostatek finančních prostředků
Kritéria hodnocení:
Nová registrace, kolaudační rozhodnutí, statistika
uživatelů služby
Aktivita 1.5.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů služby sociálněterapeutických dílen a jejich potřeb
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující
Opatření
služby zejména pro uživatele denního stacionáře
Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních
škol z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
v rámci společné diskuse stávajících poskytovatelů,
organizací pro osoby se ZP a ZŠ a MŠ Motýlek bude
upřesněna cílová skupina uživatelů pro sociální službu
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Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

sociálně-terapeutické dílny. Budou vytipováni a osloveni
uživatelé, zájemci o službu tak, aby bylo možno stanovit
počet osob a jejich potřeby. Jak vyplynulo
z kvalitativního mapování potřebnosti sociálních služeb u
osob se zdravotním postižením v rámci mezioborové
spolupráce, poptávka po sociálních službách ze strany
potenciálních uživatelů zahrnuje požadavek na zřízení
„navazujícího komplexního centra sociálních služeb“. Na
základě žádostí předložených ZŠ a MŠ Motýlek na
jednání PS plánování sociálních služeb, zde existuje
požadavek (poptávka) na zřízení sociálně-terapeutických
dílen postupně do roku 2016 pro 4 osoby a pro dalšího
v roce 2017.
Tyto konkrétní požadavky je potřeba hlouběji zmapovat
s ohledem na individuální potřeby jednotlivých klientů
jak ZŠ, tak DS Kopretina.
16
2013
0,V rámci rozpočtu OSV a stávajících poskytovatelů
město Kopřivnice, OSV
poskytovatelé, ZŠ a MŠ Motýlek, NNO pro osoby se ZP
nezájem ze strany poskytovatelů a ostatních organizací,
nezájem uživatelů
Je přesně vydefinována cílová skupina uživatelů
sociálně-terapeutických dílen a jejich potřeby (zejména
počet osob, požadavky na prostor apod.)

Aktivita 1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina ve Vlčovicích pro potřeby
služby sociálně-terapeutických dílen
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující
Opatření
služby zejména pro uživatele denního stacionáře
Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních
škol z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
v návaznosti na rozhodnutí orgánů města a na základě
schváleného projektu (1.4.2) bude přestěhována služba
deního stacionáře Kopretina do bezbariérových prostor a
následně proběhne úprava stávajícího objektu ve
Vlčovicích pro potřeby sociálně-terapeutických dílen dle
připraveného projektu (1.4.2)
Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:

Bude stanoven v návaznosti na definovanou cílovou
skupinu a schválený projekt (1.5.1 a 1.4.2)
v návaznosti na možnosti financování
na základě schváleného projektu (1.4.2)
Město Kopřivnice, vhodné dotační programy
město Kopřivnice, ORM, SSSmK
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Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

město Kopřivnice, OSV, OMM
nedostatek finančních prostředků
kolaudační rozhodnutí

Aktivita 1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro poskytování služby sociálněterapeutických dílen a stanovení podmínek financování
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující
Opatření
služby zejména pro uživatele denního stacionáře
Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních
škol z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
nalezení organizace, která by byla schopna a ochotna
provozovat službu sociálně-terapeutické dílny osobám se
ZP, vycházející z definovaných potřeb klientů. Při
výběru poskytovatele bude kladen důraz na zajištění
vícezdrojového financování pro zajištění provozu.
Předpokládaný počet uživatelů:
bude stanoven v návaznosti výsledky aktivity 1.5.1
Předpokládané období realizace: Navazuje na aktivitu 1.5.2
Předpokládané náklady na
budou stanoveny v návaznosti na vybranou variantu
realizaci:
(návaznost na aktivitu 1.4.2)
Finanční zdroje:
Město Kopřivnice, MSK, MPSV, různé dotační tituly
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé, MSK
Rizika:
nezájem ze strany poskytovatelů, nedostatek finančních
zdrojů, nezájem uživatelů
Kritéria hodnocení:
dohoda o spolupráci, registrovaná nová služba, statistika
aktivit

Aktivita 3.4.1 Podpora bezbariérové dopravy pro osoby z Kopřivnice
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
3.4. Zpřístupňování služeb osobám se sníženou
Opatření
schopností pohybu a orientace z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
1) zajištění specializované bezbariérové dopravy
dětem a žákům ZŚ a MŠ Motýlek do školy a zpět
a při školních aktivitách s cílem umožnit integraci
dětí se zdravotním postižením.
2) Podpora svozové dopravy pro osoby se
zdravotním postižením využívající služby mimo
město Kopřivnice
Finanční podpora bude zajišťována v rámci dotačního
programu na sociální služby.
Předpokládaný počet uživatelů:
Cca 40
Předpokládané období realizace: každoročně
Předpokládané náklady na
850.000,-Kč/ročně pro ZŠ a MŠ Motýlek (cca 40.000,realizaci:
Kč z rozpočtu města Kopřivnice, na základě žádosti v
rámci dotačního programu OSV)
+ v rámci fakultativních služeb konkrétního
poskytovatele sociální služby cca 40.000,- Kč z rozpočtu
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Finanční zdroje:

Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

města Kopřivnice, na základě žádosti v rámci dotačního
programu OSV)
Občanské sdružení při Dětském centru (příspěvky
rodičů) , Město Kopřivnice, poskytovatelé služeb, klienti
využívající služby, vhodné dotační tituly
Město Kopřivnice, OSV
ZŠ a MŠ Motýlek , poskytovatelé sociálních služeb
Nedostatek finančních prostředků
Statistika svozové dopravy

Aktivita 3.4.2 Podpora dopravy pro seniory se sníženou schopností pohybu či
orientace z Kopřivnice
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
3.4. Zpřístupňování služeb osobám se sníženou
Opatření
schopností pohybu a orientace z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
Bude zmapována potřeb seniorů v oblasti dopravy. Jde
především o umožnění dopravy seniorům se sníženou
schopností pohybu a orientace z Kopřivnice zejména
k lékaři, na úřady apod.
Předpokládaný počet uživatelů:
2800 osob
Předpokládané období realizace: 2013-2014
Předpokládané náklady na
50.000,- Kč
realizaci:
Finanční zdroje:
Město Kopřivnice
Zodpovědnost za úkol:
Město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, Kluby seniorů
apod.
Rizika:
Neschopnost seniorů specifikovat své potřeby
s ohledem na budoucnost
Kritéria hodnocení:
Závěrečná zpráva vč. doporučení dalšího postupu
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