MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 1/2012
z jednání pracovní skupiny „Senioři“
(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: 17.09.2012 v 09:30 hodin
Místo jednání: MÚ, Kopřivnice, 5. patro, místnost č. 581
Přítomni: dle presenční listiny 21
Program jednání:
1. výsledky odborných analýz - mapování potřeb veřejnosti, finanční analýza
poskytovatelů a kvalitativní mapování potřebnosti sociálních služeb u osob se
zdravotním postižením vymezení nejdůležitějších oblastí pro následující období –
stanovení priorit
2. návrhy konkrétních způsobů řešení s ohledem na dosažitelné zdroje – opatření
Ad 1)
• jednání otevřela Bc. Blanka Mikundová
•

úvodní slovo přednesla paní místostarostka Mgr. Rysová

•

krátký monitoring plnění střednědobého plánu sociálních služeb 2009 – 2012
aktivity pracovní skupiny – senioři:
podpora stávajících služeb a jejich rozvoj a finanční podpora sociálních služeb,
zahrnutí do rozpočtu města, 17 zařízením, ze 14 organizací vyplácíme v roce
2012 (1 280 000,- Kč) dle prezentace
dostavba
stravovacího zařízení a společenského zázemí domova s
pečovatelskou službou. V současné době je využívána kapacita 160 – 180
obědů včetně rozvozů – doplnila pí. Hanzelková ze SSSmK. Z řad občanů byla
vyslovena spokojenost s kvalitou a výběrem jídel (p. Krejčí)
dalším cílem bylo zajištění péče o osoby se sníženou soběstačností a rozšíření
odlehčovacích služeb (14 lůžek je v současné době v SSSmK + 4 lůžka na LDN
Therapónu)
denní stacionář pro seniory – ambulantní služba však nebyla využita (rok 2009)
v Kopřivnici, proto byla zrušena, uživatelé můžou využívat tuto službu v městě
Příbor
výstavba domova pro seniory – informace předala Mgr. Rysová. Zatím finanční
zdroje nejsou v takové výši, aby mohla být stavba zahájena. Uvažuje se o
získání dotací pro domov pro seniory se zvláštním režimem. Zájem města je i
nadále výstavba domova pro seniory. Ing. Šula - potřebnost občanů a poptávka
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•

po domu seniorů je velká. Odhadem 50 lidí je umístěno v jiných domovech mimo
město Kopřivnici
zřízení tísňového volání – Slezská diakonie DORKAS tuto službu provozuje má i
nadále volnou kapacitu. Ukázky této služby byly v domově seniorů i v klubu
seniorů
pravidelné informování o sociálních službách proběhlo na Dnech sociálních
služeb dne 1.6. 2012 v součinnosti se Dnem dětí a spojeno s projektem
Kopřivnický rok aktivního stárnutí (účast na této akci byla cca 1000 lidí)
aktualizace Katalogu sociálních služeb. Je k dispozici v tištěném vydání byl
zřízen i elektronický katalog sociálních služeb, kde prezentují nejaktuálněji své
služby poskytovatelé sociálních služeb i jiné organizace mimo naše město.
vyhledávání vhodných prostor a rozšíření prostor pro volnočasových aktivity. Na
ul.Sokolovské byl otevřen nový prostor pro klub seniorů.
V rámci 2. komunitního plánu jsme zadali mapování spokojenosti občanů se
sociálními službami. Průzkum provedla firma AUGUR CONSULTING. Na setkání
všech pracovních skupin 12.9. 2011 byl tento projekt předložen. Dotazníky byly
rozdány 850 respondentům. Výsledky firmy AUGUR předložila Bc. Mikundová
v prezentaci, která je přílohou toho zápisu viz. příloha č. 1. Touto firmou byla
rovněž zpracována finanční analýza poskytovatelů sociálních služeb. Dne 13.9.
2012 se uskutečnila konference kvalitativního mapování potřebnosti sociálních
služeb u osob se zdravotním postižením. Závěry z konference přednesla Bc.
Blanka Mikundová.

Ad2)
V rámci aktivity a diskuse byly zaznamenány tyto náměty, které PS považuje za
důležité:
-

-

výstavba domů pro seniory (nejdůležitější úkol)
zvýšení informovanosti prostřednictvím médií a to i jinou formou než je internet
např. formou příběhů v kabelové televizi, články v kopřivnických novinách
vzdělávání seniorů – rozšíření vzdělávacích aktivit Akademie třetího věku, PC,
upravení počtu kurzů a témat ve spolupráci s knihovnou
bezbariérovost, přístup pro vozíčkáře, upřesnit trasy, zóny, budovy, úprava
chodníků např. na ulici K. Čapka.
stojany pro kola (upřesnit lokality).
doprava, místní doprava, podpora pro tělesně postižené občany. Služba Taxík
30 (800 802 802), fakultativní služba osobní asistence – doprava s asistencí –
informace možno získat na OSV a v Občanské poradně
předávání informací prostřednictvím klubu seniorů, rozšíření aktivit pro seniory
podpora pečovatelské služby a větší informovanost o službách
revitalizace domů s pečovatelskou službou (výtahy, bezbariérový přístup)
odpočinkové lavičky pro starší osoby
začlenění seniorů do aktivního života města

• Byla aktualizována SWOT analýzu viz. příloha č. 2
• Pracovní skupina Seniorů se dohodla, že bude do příštího jednání (29.10. 2012
v 9:30 hod.) nad tématy přemýšlet a konkretizovat další úkoly pro lepší život ve městě
pro seniory a další občany.
• Paní místostarosta Mgr. Dagmar Rysová ukončila pracovní jednání.
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Usnesení pracovní skupiny Senioři dne 17.9. 2012:
2012/01/PSS
Navrhnout lokality pro opravy chodníků - bezbariérovost
Z: p. Zátopková
T: do příštího jednání PS
2012/02/PSS
Upřesnit lokality s chybějícími lavičkami a stojany na kola
Z: p .Krejčí
T: do příštího jednání PS
2012/03/PSS
Na základě námětů definovat cíle, opatření a konkretizovat úkoly, které budou
předmětem připomínkování na dalším setkání
Z: Mikundová, Tichavská
T: do příštího jednání PS

Zapsala: Katrin Váňová

Ověřil: Ing. Zdeněk Klečka
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