MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 5 /2013
z jednání řídící skupiny
Datum jednání: 2.9. 2013 v 15:00 hodin
Místo jednání: zasedací místnost č. 266, 2 p., MÚ Kopřivnice
Přítomni: dle presenční listiny
Jednání zahájila Mgr. Dagmar Rysová
Program jednání:
1. plnění II. střednědobého plánu sociálních služeb města Kopřivnice
2. návrh pravidel pro udělení titulu "Osobnost roku v sociální oblasti"
3. další témata dle návrhu členů komise
Ad 1)
S průběhem naplňování plnění II. střednědobého plánu sociálních služeb města
Kopřivnice přítomné seznámila Mgr. Galiová a Mikundová. Průběžné hodnocení plánu
je součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu
K bodu 1.4.1 a 1.5.1 z diskuse vyplynula potřeba:
• Oslovit služby os. asistence, zda mají klienty pro služby Denního stacionáře a
jejich potřeby.
• Prověřit možnosti koordinace dopravy do jednotlivých soc. služeb
• Na základě předaných žádostí z Motýlka realizovat indiv. rozhovory s rodinami
za účelem zjištění konkrétních potřeb.
Doporučeno odboru učinit kroky ve výše zmíněném.
Ad 2)
S návrhem pravidel pro udělení titulu "Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v
Kopřivnici" seznámila přítomné Mgr. Mikundová. Návrh, tak jak se na něm shodli
členové ŘS je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu.
Termín vyhlášení: po RM 17.9. 2013, nejpozději 23.9. 2013
V návaznosti na průběh nominací (do 16.10.2013) a hlasování (21. 10. – 4.11.) bude
vhodné seznámit s pravidly veřejnost. Za tímto účelem bude svoláno společné jednání
všech pracovních skupin a to na 7.10. v 16:00 hodin s programem:
1. Informace o plnění II. střednědobého plánu
2. „Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v Kopřivnici“ – možnosti nominací
3. Různé – dle návrhů účastníků
Další ŘS:
• 17.10. 2013 ve 14:00 hodin - hodnocení nominací, vyhodnocení úplnosti a
správnosti nominací
• 4.11.2013 v 15:00 hodin - sčítání anketních lístků

Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 2.9.2013 :
2013/12
Řídící skupina po projednání bere na vědomí průběžné hodnocení II. Střednědobého
plánu sociálních služeb
2013/13
Řídící skupina po projednání schvaluje pravidla pro udělení titulu "Osobnost roku 2013
v sociální oblasti v Kopřivnici" ve znění přílohy č. 2 a ukládá Mgr. Galiové předložit je ke
schválení v RM Kopřivnice.
2013/14
Řídící skupina po projednání schvaluje svolání společného jednání všech pracovních
skupin v termínu 7.10. 2013 v 16:00 hodin.

Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová
Ověřila: Mgr. Galiová
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Příloha č. 1 Zápisu č. 5/2013 ŘS
Vyhodnocení aktivit II. Střednědobého plánu soc. služeb k 31.8.2013
Účelem vyhodnocení je zjistit:
•
•
•
•

co se změnilo v cílových oblastech,
zda byly uskutečněné aktivity efektivní a účinné,
zda se neobjevily nové oblasti a témata,
zda se systém, nabídka či kvalita poskytovaných služeb posunuly ve směru společné představy vize.

aktivita

Termín
plnění

Kritéria
hodnocení

Plnění

Komentář

Náklady

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 počet uzavřených 2013
Kopřivnice pro poskytovatele sociálních služeb a
smluv,
statistika splněno
organizace pomáhající v sociální oblasti pro
počtu uživatelů
občany města Kopřivnice

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

počet uzavřených 2013 –
smluv,
statistika realizaci
počtu uživatelů

rozšíření provozní 2013
doby o jeden den splněno
v týdnu, statistické

Dvě kola dotačního programu
s uzávěrkou 31.1. 2013 a 30.6.
2013 – podpořeno 15 soc. služeb
a 2 činnosti v soc. oblasti (celkem
13 organizací = uzavřených
smluv) – podrobnosti na www
stránkách, dotace
v Štramberk (celkem 4 organizace
Závišice (1 Organizace)
Ženklava – 0,- - žádné žádosti

1.146.000,- Kč

62.000,Štramberk
2.000,Závišice

Řešeno
v rámci
dotačních Kopřivnice
programů v bode 1.1.1
dotace 240
Nově navíc otevírací doba: čt 9- Kč

–
tis

vyhodnocení počtu
kontaktů

12,13-16 pro objednané, Příbor
středa
Rozšíření od 8/2013
Statistika
klientů
bude
vyhodnocena ke konci roku
1.1.4 Rozšíření služeb azylového domu SSSmK 3 Q 2013, statistické
Plánováno
Předpokládá se 1 byt v režimu AD
o vícestupňový model bydlení
2014
vyhodnocení počtu na poslední pro samostatné klienty s menší
uživatelů
Q
mírou podpory, potřeba nákl. na
vybavení, do konce roku budou
vytipováni klienti a řešeno
uvolnění vhodného bytu
1.1.5 Vznik projektu „O krok blíže 2013-2016
statistické
odloženo
Snížen
počet
pracovníků
k zaměstnání“ - tréninkové zaměstnávání
vyhodnocení počtu
v souvislosti se sníženým počtem
(sociální
rehabilitace)
pro
dlouhodobě
uživatelů, kontaktů
klientů, s projektem se zatím
nezaměstnané, zejména pro osoby bez přístřeší
a intervencí v rámci
nepočítá. Každý rok bude opět
služby,
počet
vyhodnocováno.
uplatněných klientů
na otevřeném trhu
práce
1.1.6 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační 2013
statistika služby
odloženo
Zatím není potřeba.
služby
1.1.7 Iniciování zřízení konzultační skupiny na 2013-2016
Zápisy ze vzniklé V realizaci
26.4. 2013 – první setkání – 14
úrovni statutárních zástupců obcí, nebo jimi
skupiny,
existuje
účastníků z 12 obcí + Kopřivnice 3
pověřených osob, ve spádové oblasti města
statut
skupiny
Setkání zástupců obcí 1-2 x
Kopřivnice
schválený
ročně
v orgánech obcí
Termín příštího setkání
dohodnut na polovinu října
2013
–
v souvislosti
s politickými
změnami
bude posunut do doby, kdy
bude více informací o
změnách
v oblasti
poskytování soc. služeb
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Štramberk
2.000
(10.9.
v RM)
Závišice 2.000,Ženklava 0,-

V
rámci
rozpočtu odboru

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

Přehodnocení stávajícího projektu
v souvislosti s nabídkou řešení DS
podle konceptu, který funguje
v Rakousku, s novými klientskými
přístupy a s alzheimer centrem
(Seniorholding,
mateřská
fa
Senecura) . Předpoklad - do konce
roku by mělo být rozhodnout
v orgánech města, jak se bude
s projektem
pokračovat.
Již
schváleno v ZM, že finanční
prostředky z výtěžku z případného
prodeje „hokejky“ budou účelově
vázány na projekt DS).

1.2.2 Realizace projektu výstavby a zahájení 2014-2016 kolaudační
provozu domova pro seniory
rozhodnutí,
rozhodnutí
o registraci služby
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
dohoda
o nezahájeno
Navazuje na 1.4
provozování navazujících služeb v souvislosti
spolupráci,
s možnostmi vícezdrojového financování
registrovaná nová
služba,
statistika
aktivit
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
Je
přesně V realizaci
Posouzeno z pohledu poskyt.:
uživatelů služby Denního stacionáře Kopretina a
vydefinována
Kopretina – nemá neuspokojené
jejich potřeb
cílová
skupina
žádosti, je snaha rozšířit cílovou
uživatelů Denního
skupinu o těžší ZP, stávající by
stacionáře
mohli přejít do soc. ter. dílen
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Kopretina (zejména
počet
osob,
požadavky
na
prostor apod. pro
rozšíření služby)

1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové 2014-2016
umístění Denního stacionáře Kopretina do
bezbariérových
prostor
v Kopřivnici
a
zpracování projektu rekonstrukce

Soc. ter. dílny NJ – 5 klientů
z Kopřivnice,
žádný
žadatel
z Kopřivnice,
DS NJ - 1 klient z Kopřivnice,
žádný žadatel z Kopřivnice
Motýlek - chybí navazující služba,
zejména pro autisty.

Vybraná varianta,
schválená
v orgánech města,
dokončena
projektová
dokumentace
rekonstrukce
1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a 2017-2018
Nová
registrace,
přestěhování Denního stacionáře z Vlčovice do
kolaudační
Kopřivnice
rozhodnutí,
statistika uživatelů
služby
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
Je
přesně V realizaci
Viz 1.4.1
služby sociálně-terapeutických dílen a jejich
vydefinována
potřeb
cílová
skupina
uživatelů sociálněterapeutických
dílen
a jejich
potřeby (zejména
počet
osob,
požadavky
na
prostor apod.)
1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina Podle
kolaudační
ve Vlčovicích pro potřeby služby sociálně- možností
rozhodnutí
terapeutických dílen
financování
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1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro Navazuje na dohoda
o
poskytování služby a stanovení podmínek 1.5.2
spolupráci,
financování
registrovaná nová
služba,
statistika
aktivit
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 statistické
splněno
V rámci Dnů země - 18.4. 2013, 28.083,- Kč
vyhodnocení počtu
v sadu E. Beneše
účastníků
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

2.1.3 Abeceda poskytovatelů sociálních služeb 2013
ve zpravodajích města Štramberka, obcí
Závišice, Ženklava
Opatření 2.2 Oceňování pracovníků v sociální oblasti
2.2.1
Společenský
večer
poskytovatelů 2013
sociálních služeb, případně benefiční akce

počet vytištěných
map
počet
vydaných nezahájeno
článků

statistika
počtu V realizaci
účastníků,
počet
nominovaných osob

Plánujeme na posledné Q roku

Plánovaný termín 29.11. 2013 od
17 do 24 hodin v KDK

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
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
hodnotící zpráva
pro osoby bez přístřeší
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V realizaci

Proběhlo společného jednání s
osobami bez přístřeší dne 12. 3.

2013 v NDC Racek, z kterého
vyplynulo, že tyto potřeby jsou
v současné době uspokojovány.
Racek – dohoda s MUDr. Žárským
– akutní ošetření
Psychiatrické ošetření – je
problematické
3.2.2 Řešení způsobu zajištění toalet pro osoby 2013
vyhodnocení počtu V realizaci
Dtto
bez přístřeší
uživatelů
Cca 15 osob
Situace zmapována, a došlo ke
zvýšení
informovanosti
k možnostem využívání veř. toalet
zdarma 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 hodnotící zpráva
V realizaci
Proběhlo v rámci mapování MSK
jejich potřeb pro nízkonákladové bydlení
roku 2013
– závěry a hodnotící zpráva budou
předloženy do konce roku
3.3.2 Návrh řešení způsobů bydlení na základě 2Q 2014
schválená varianta
výsledků mapování
v orgánech města
3.3.3 Realizace řešení nízkonákladového bydlení 2014 -2016 statistika využití
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 2013
Statistika svozové V realizaci
V rámci dotačního programu v roce 2012 –
Kopřivnice
dopravy
města Kopřivnice (viz bid 1.11)
717 tis. Kč)
Podpora
svozové
dopravy
Motýlek – 40.000,- Kč
3.4.2 Podpora dopravy pro seniory se sníženou 2013-2014
Závěrečná zpráva nezahájeno
Na 4Q 2013 plánována anketa
schopností pohybu či orientace z Kopřivnice
vč.
doporučení
dalšího postupu
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Příloha č. 2 zápisu č. 5/2013 ŘS
Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v Kopřivnici
Pravidla ocenění
Město Kopřivnice ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a s řídící skupinou
plánování sociálních služeb vyhlašuje I. ročník ankety „Osobnost roku 2013 v sociální oblasti
v Kopřivnici“.
Cíl:
Ocenění je určeno pracovníkům a občanům v sociální oblasti za mimořádnou, kvalitní, obětavou a
uznávanou činnost za kterou si zasluhují veřejné ocenění a poděkování. Za jejich profesionální a
zároveň empatický přístup jak ke klientům, tak kolegům, osobám o něž pečují a je tedy určena
všem, kteří mají své srdce na pravém místě.
Kdo může být nominován k ocenění:
Oceněni budou občané města Kopřivnice, kteří mimořádně přispívají ke zlepšení situace osob
ohrožených sociálním vyloučením1 ať dlouhodobou prací nebo mimořádným činem.
V anketě mohou být nominováni:
• zaměstnanci sociálních služeb,
• pracovníci vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských a
podobných zařízeních,
• lidé působící ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučení v rámci neziskových aktivit,
vykonávající činnost pro občany města Kopřivnice vč. místních částí,
• pečující osoby z Kopřivnice vč. místních částí (kteří působí nad rámec péče o svého
rodinného příslušníka).
Způsob nominování k ocenění:
Nominace mohou podávat fyzické i právnické osoby prostřednictvím formuláře zveřejněného na
stránkách www.koprivnice.cz, v sekci sociální oblast. Formulář je možno získat také na odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. Po obdržení nominací organizátor ověří pravdivost údajů. Nominace
se podávají v písemné podobě.
Termín a místo pro podání nominace:
Termín doručení vyplněného formuláře je do 16.10. 2013 do 16:00 hodin na podatelnu MÚ
Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
Ostatní podmínky:
Organizátor může vyzvat nominujícího k doplnění informací do přihlášky. Nominující zajistí
souhlas nominované osoby s nominací i poskytnutím údajů v přihlášce. Organizátor si vyhrazuje
právo odmítnout přihlášku, která by byla neúplně, případně nepravdivě vyplněna.

1

z důvodu nepříznivé sociální situace, kterou je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů
trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů
1

Způsob hodnocení nominací:
Na základě doporučení veřejnosti vybere Rada města Kopřivnice „Osobnost roku 2013 v sociální
oblasti v Kopřivnici“.
•
•

•

Proces hodnocení nominací provede řídící skupina, která vyhodnotí úplnost a správnost
nominací.
Hlasování veřejnosti proběhne od 21.10. 2013 do 4.11.2013 do 12:00 hodin prostřednictvím
ankety uvedené na webových stránkách města Kopřivnice a nebo prostřednictvím anketních
lístků, které budou k dispozici na informacích Městského úřadu, Městském informačním
centru, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, u poskytovatelů sociálních služeb a
v Městské knihovně.
Řídící skupina přepočítá všechny anketní hlasy a výsledky hlasování předloží dne 19.11.
2013 Radě města dne Kopřivnice k rozhodnutí o stanovení „Osobnosti roku 2013 v sociální
oblasti v Kopřivnici“.

Vyhlášení výsledků:
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 29.11. 2013 jako součást Společenského večera
pracovníků a dobrovolníků v sociální oblasti Kopřivnice v Kulturním domě v Kopřivnici.

Pravidla byla schválena v RM dne …….. usnesením č. …….
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Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v Kopřivnici
Formulář k nominaci na ocenění
Jméno a příjmení nominované/ho:
Adresa nominovaného*:
Kontaktní telefon nominované/ho*:
Kontaktní e-mail nominované/ho*:
Zaměstnavatel**:
Pracovní zařazení**:
Stručné představení nominovaného a důvody, které vedou k navržení na ocenění: :
(alespoň 10 řádků, v případě nedostatku místa uveďte na samostatnou přílohu)

Jméno a příjmení osoby, která ocenění navrhla:
Kontaktní telefon osoby, která ocenění navrhla*:
Kontaktní e-mail osoby, která ocenění navrhla*:
Nominovaný i nominující berou na vědomí, že s nimi mohou být pořizovány fotografické snímky a
rozhovory v rámci dokumentace akce, které mohou být přiměřeně využity organizátorem akce pro
účely prezentace a propagace akce, včetně případných dalších ročníků, a s pořizováním takových
záznamů souhlasí. Přihlášením nominující potvrzuje, že nominovaný s návrhem souhlasí.
Podpis nominujícího: ………………………………………………………………
Souhlasím se zveřejněním.
Podpis nominovaného: ………………………………………………………………
*

údaj nebude zveřejňován
u zaměstnanců v sociálních službách je tento údaj povinný, u ostatních není povinný

**
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Předpokládaný rozpočet
Položka - účel
částka
Kulturní program
- kapela k tanci i poslechu
20 000,00 Kč
- vystoupení LŠU (kytarový interpret, taneční
vystoupení, zpěv apod.)
0,00 Kč
- předtančení
1 000,00 Kč
materiál - výzdoba vč. květinové
2 000,00 Kč
občerstvení pro účinkující (minerálka, oplatka pro
děti)
500,00 Kč
poplatky OSA
1 500,00 Kč
pronájem KDK
5 000,00 Kč
ceny pro nominované (300,- Kč/osoba vč. květin pro všechny nominované nebo pro prvních 10 z
ankety
3 000,00 Kč
hlavní cena vč. květiny
3 500,00 Kč
drobný dárek pro každého účastníka (lžička z
chráněné dílny NJ) 35,-Kč/ osoba (cca 200 osob)

7 000,00 Kč

občerstvení účastníků (přípitek, zákusek nebo
koláč, káva - forma samoobsluhy ve spolupráci s
praktickou školou nebo učňovským střediskem)
rezerva

8 000,00 Kč
3 500,00 Kč

celkem

55 000,00 Kč
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