MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 2/2012
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: 29.10.2012 v 09:30 hodin
Místo jednání: MÚ, Kopřivnice, 10. patro
Přítomni: dle presenční listiny 25
Program jednání:
1. příprava nového plánu – seznámení s návrhem plánovaných aktivit s jejich
dopracování
2. různé
Ad1)
Mgr. Mikundová omluvila vedoucího pracovní skupiny pana Klečku.
Mgr. Rysová přivítal účastníky a představila novou vedoucí sociálního odboru a
zdravotnictví Mgr. Lenku Galiovou.
Mgr.Galiová je členka pracovní skupiny komunitního plánování v Moravskoslezském
kraji a členka řídící skupiny. Představila úkoly pro obce a města z posledního jednání
na kraji. Nejzásadnější bude vyjednat finanční dotace a zachovat síť sociálních služeb
popř. podpořit její rozšíření. Rozdělování dotací by mělo přejít z ministerstva práce od
roku 2014 na jednotlivé kraje. V komunitním plánu by měly být naformulovány úkoly tak,
aby bylo zajištěno financování potřebných služeb na území města.
Mgr. Mikundová – připomněla na čem se shodli účastníci minulého jednání a provedla
kontrolu úkolů.
p. Krejčí zlokalizoval chybějící stojany na území města a předložil pracovní skupině
jejich seznam. Návrh bude dále projednán s OMM.
Z výzkumů provedených na území města Kopřivnice vyplynulo, že zásadní služby pro
občany na území města nechybí. Je zde pestrá síť sociálních služeb.
Bylo projednáno s Mgr. Pešatem rozšíření občanské poradny pro občany Kopřivnice o 1
den. Náklady na toto navýšení provozní doby jsou odhadovány na 270.000,- Kč.

Domov pro seniory:

Mgr. Rysová uvedla, že město pracuje se 2 variantami, které jsou stále aktuální.
1. postavit nový domov pro seniory
2. přestavba několika pater stávajícího domu s pečovatelskou službou.
Nejde jenom o výstavbu nového domu pro seniory, ale i o navýšení až o 20 milionů
ročního rozpočtu pro provoz nového objektu. Varianty budou dále projednávány na
vedení města v součinnosti se sociálním odborem a finančním odborem města.
V okrese je více domů seniorů a je pokryta potřeba žadatelů. Chybí spíše domovy se
zvláštním režimem pro širší region.
Pracovní skupina se přiklání k návrhu rozšíření domu seniorů.
Město zvažovalo město možnost např. vstupu soukromého subjektu, o. s., a.s. apod.,
ale bez kladného výsledku.
Mgr. Galiová uvedla, že tyto domovy (o. s.) jsou nadstandardně finančně náročné.
Jedná se o částky pro uživatele až 20.000,- Kč měsíčně. Provozovatelé upřednostňují
umístění seniorů, kteří mají příspěvek na péči.
P. Mikulenková potvrdila, že pokrytí žádostí o místo v domě s pečovatelskou službou
v okrese je již několik let stabilně zajištěno. I z ekonomických důvodů se rodina o
seniory raději stará doma s finanční podporou státu (příspěvek na péči.
Informovanost seniorů:
Návrh umístit na internetu zvláštní sekci pro seniory na stránkách města. Pracovní
skupina se domnívá, že tuto nabídku nejspíš senioři nevyužijí.
Pan Vurst požádal, zda by v relaci v KTK mohla proběhnout přednáška, jak se chovat
na nových cyklostezkách. Nebo doporučil uspořádání besedy s městskou policií v klubu
seniorů s tématem cyklostezky na území města, chování občanů a cyklistů.
Pan Krejčí doporučil osvětu ve školách o chování mládeže k seniorům a k majetku
města.
Informovanost – využívání a přehled sociálních služeb.
Den sociálních služeb - pracovní skupina navrhuje konání jednou za 2 roky.
Den otevřených dveří pořádá každá sociální služba na území města Kopřivnice, kde
představuje jak terénní, tak i ambulantní služby.
Skupina navrhuje např. 4x ročně doplnit informace v KN.
Lavičky v rámci města.
p. Zátopová připomenula špatný stav chodníků (ulice K. Čapka) další poškozené úseky
chodníků budou projednány s OMM.
Není v možnostech města pokrýt všechny požadavky občanů na umístění laviček.
Mgr. Mikundová - projedná s OMM lavičky bez opěrek popř. zvýšení počtu laviček
směrem na sídliště JIH.

Ad 2)
Pan Veselka požádal o zvážení přemístění autobusových zastávek, směr uhelné
sklady, blíže ke středu města.
Náměty:
– instalace laviček bez opěrek.
- doplnění laviček podél cyklostezky z centra na sídliště Jih (účel – odpočinek při
přecházení z centra)
- posouzení umístění autobusových zastávek na ulici Štramberská (zastávku u
uhelných skladů - posunout k centru)
- relace v KTK, beseda – poučení – jak se pohybovat po cyklostezkách (MP + KTK) –
poučení ve školách
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- osvěta ve školách – chování dětí k seniorům a k majetku města, chování k ostatním
lidem – projednat ve školské komisi
Společné setkání všech pracovních skupin je naplánováno na 3. 12. 2012. Jedná se o
předběžný termín, který může být ještě změněn.

Usnesení pracovní skupiny Senioři dne 29.10. 2012:
2012/04/PSS
Pracovní skupina po projednání podporuje jako přijatelné řešení vyčlenit část Domu
s pečovatelskou službou na domov pro seniory.
2012/05/PSS
Ukládá Mgr. Mikundové projednat s OMM a ORM náměty:
- lavičky bez opěrek,
- možnost doplnění laviček podél cyklostezky z centra na sídliště Jih za účelem
odpočinku při přecházení z centra
- posouzení umístění autobusových zastávek na ulici (Štramberská - u uhelných skladů
- posunutí k centru)
2012/06/PSS
Ukládá Mgr. Mikundové předat námětu PS k projednání ve školské komisi – osvěta k
chování dětí k seniorům, ostatním lidem a k majetku města ve školách.
2012/07/PSS
Ukládá Mgr. Mikundové projednat námět PS – osvěta jak se pohybovat po
cyklostezkách ve spolupráci s MP (beseda s poučením ve spolupráci s MP a KTK)

Zapsala: Katrin Váňová

Ověřil: Jiří Krejčí
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