MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 06 /2016
z jednání řídící skupiny
Datum jednání: 17.10.2016
Místo jednání: zasedací místnost OSV, dv. č. 266, MÚ Kopřivnice
Přítomni: Galiová, Mikundová, Mlčáková, Tichavská, Šimíček, Mikulenková, Kurečková,
Veselská
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

informace o návrhu zákona o sociálních službách
návrh prodloužení platnosti stávajícího plánu sociálních služeb
výsledky mapování potřeb
příprava finanční analýzy – dotazník pro poskytovatele
aktuální témata dle návrhu členů skupiny

Jednání zahájil p. místostarosta Šimíček.
Ad 1)
Mgr. Mikundová přítomné seznámila s předpokládanými
změnami, které přinese
připravovaná novela zákona o sociálních službách (viz příloha č. 1).
Veřejné připomínkování novely probíhalo od 23.9. 2016 do 24.10. 2016
Tato novela po svém schválení a nabytí účinnosti zákona, které se předpokládá k
1.9.2017, ovlivní fungování všech sociálních služeb.
Ad 2)
Mgr. Mikundová přednesla stanovisko odboru sociálních věcí, aby v návaznosti na rozsah
změn a nejasnosti v připravované novele zákona o sociálních službách byla prodloužena
platnost současného střednědobého plánu do konce roku 2017. Tento návrh doporučila i
Mgr. Hlisnikovská, metodička komunitního plánování.
Členové ŘS se shodli, že doporučí pracovním skupinám tento návrh.
Ad 3)
Dále členové diskutovali o některých výsledcích mapování potřeb a možných opatřeních:
Kvalita předávaných informací občanům (OSV, zdravotnictví, apod.).
Formy osvěty o sociálních službách a spolupráce se zdravotníky (lékaři, sestry):
vytvoření stručného letáčku pro ordinace obvodních lékařů.
Míra podpory pro pečující osoby.
Kvalita péče ve službách.

Ad 4)
Proběhla diskuse k rozsahu dotazníku pro poskytovatele v rámci přípravy finanční analýzy a
ke způsobu zařazování sociálních služeb do místní sitě poskytovatelů:
základní síť tvoří stávající služby, které reagují na potřeby občanů na území, a jsou
dány historicky, mají zkušenosti,
měla by být popsána základní a optimální síť a definovány kapacity,
vytvoření neformální pracovní skupiny - týmu zejména z poskytovatelů (soc. prac.
Strom života, Slezská diakonie – vedoucí denního stacionáře a dílen, ředitelka
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, vedoucí OSV, koordinátorka, krajská
metodička)
skupina se sešla 10.10.2016
příprava dotazníku pro poskytovatele (distribuce začátkem roku 2017)
způsob tvorby sítě – zejména vstupu nových poskytovatelů do sítě
způsob financování
hotový dotazník bude členům ŘS zaslán k připomínkování
Ad5)
Mgr. Mikundová připomněla termíny konání jednotlivých pracovních skupin:
19.10. ve 14:00 hodin – PS Senioři
24.10. ve 14:00 hodin – PS Osoby v tíživé životní situace
31.10. v 15:30 hodin – PS Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným
omezením
Byl projednán scénář průběhu pracovních skupin.
Jednání ukončil místostarosta Šimíček.
Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 17.10.2016 :
2016/11
Řídící skupina po projednání doporučuje RM prodloužit platnost platnosti II. střednědobého
plánu sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí
Závišice, Ženklava na období 2013 – 2016 do roku 2017 po projednání ve všech pracovních
skupinách.
2016/12
Řídící skupina ukládá koordinátorce kom. plánu projednat návrh na prodloužení platnosti II.
střednědobého plánu sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města
Štramberk a obcí Závišice, Ženklava na období 2013 – 2016 do roku 2017 po projednání ve
všech pracovních skupinách.
Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová
Ověřila: Mgr. Lenka Galiová
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Příloha č. 1/ zápis č.6/2016 ŘS

Přehled nejdůležitějších změn, které mohou ovlivnit i podobu soc.
služeb na území města
upřednostnění terénních a ambulantních služeb ( §2 - jestliže je třeba
pomoc a podporu zajistit prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se
přednostně sociální služby v terénní nebo ambulantní formě),
vymezení krajské sítě a sítě služeb celostátního a nadregionálního charakteru,
definice seznamu poskytovatelů ,
definice rodiny – není vymezena v NOZ ani jinde (vztahově spřízněná a
solidární skupina minimálně dvou osob blízkých),
redefinece zařízení sociálních služeb:
zejména domovy sociální péče (místo domovy pro seniory a domovy se
zvláštním režimem),
zařízení služeb pro rodinu, kterými jsou:
ambulantní zařízení služby pro rodinu,
azylové domy pro rodiny s dětmi,
domy na půl cesty,
azylová zařízení pro děti,
pobytová zařízení pro nezaopatřené děti,
zrušení některých sociálních služeb:
Podpora samostatného bydlení (sloučeno s osobní asistenci),
Centra denních služeb (sloučeno s denním stacionářem),
Telefonická krizová pomoc (sloučeno s krizovou pomocí),
Domy na půl cesty a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(sloučeno do služeb pro rodinu),
Noclehárny (volitelná činnost nízkoprahových center),
vznik nových služeb:
Sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám
blízkým (tzv. pobytové a mobilní hospice),
nové základní činnosti v sociálních službách (§35):
rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení
schopností a dovedností v přirozeném sociálním prostředí,
pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním
prostředí,
psychologická podpora,
psychosociální podpora při umírání,
pastorační a duchovní péče,
pomoc osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem spojeným s umíráním a
úmrtím blízké osoby,
poskytování materiální a potravinové pomoci,
nově označení základních činností volitelných,
Azylové domy budou poskytovány osobám zejména od 26 let,
povinnosti poskytovatelů:
aktualizovat údaje v elektronickém registru,
podporovat osobu, které poskytuje sociální službu, ve využívání dalších
veřejných služeb s ohledem na její nepříznivou sociální situaci, individuální
potřeby a dostupnost těchto služeb,
posílení sociální práce ve službách, na obcích i krajích:
kompetence a povinnosti sociálních pracovníků obcí

vstup do obydlí se souhlasem osoby,
povinnost vést standardizované záznamy,
povinnost předávat si informace,
dodržovat standardy činností sociální práce (obsah stanoví
vyhláška od r. 2019),
povinnost nadřízeného sociálních pracovníků vzdělávat se v oboru v
rozsahu 12 hodin,
požadovat údaje z agend MV a Policie,
nucená správa sociálních služeb:
náprava nedostatků uložených inspekcí nesplněna,
důsledkem je ohrožení životů nebo zdraví, porušení lidských práv a
důstojnosti klientů,
rozhodnutí vydává MPSV,
zákonem určen obsah rozhodnutí včetně jmenování nuceného správce,
opravný prostředek nemá odkladný účinek,
zavedením správy přechází povinnosti na správce,
správce činí neprodleně nápravy,
ukončení správy datem uvedeným v rozhodnutí nebo zrušením registrace,
zápis o nucené správě do registru,
nucený správce je zaměstnancem MPSV,
financování sociálních služeb
obec spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území
kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb,
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří
podmínky pro zajištění potřeb těchto osob, zejména se podílí na
financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních
služeb,
sociální služby jsou z veřejných zdrojů financovány zejména formou
dotací nebo příspěvkem zřizovatele příspěvkové organizace anebo
zadáváním veřejných zakázek,
minimální výše alokace finančních prostředků na dotace na příslušný
rozpočtový rok činí částku ve výši průměru celkové výše těchto dotací
poskytnutých za předcházející 3 roky,
při výběru poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do sítě sociálních služeb na základě veřejné soutěže o
nejvhodnější nabídku je kraj povinen zajistit dodržení zásad
transparentnosti, zákazu diskriminace, rovného zacházení, přiměřenosti a
zpětné přezkoumatelnosti podmínek veřejné soutěže:
podmínky veřejné soutěže,
lhůtu pro nabídky 30 dnů,
lhůtu pro vyhodnocení 30 dnů,
lhůtu oznámení 15 dní včetně odůvodnění,
uzavření smlouvy o zajištění dostupnosti služby včetně pověření
poskytováním služby,
součinnost s obcemi při výběru poskytovatele,
při porušení zákona pokuta 10.000,- Kč – 2.000.000,- Kč – nové správní
delikty a sankce,
a další.

Zpracovala: Mikundová

