MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 2 /2017
z jednání Pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením,
znevýhodněním a jiným omezením, plánování sociálních služeb v Kopřivnici
(dále jen PS)
Datum jednání: 25. 10. 2017 v 15:00 hodin
Místo jednání: konferenční místnost v 10 p. MÚ Kopřivnice
Přítomni: 43 účastníků – dle presenční listiny (k nahlédnutí na odboru soc. věcí)
Program jednání:
1. předání výtěžku ze sběru vršků pro Jiříčka
2. představení kontaktního místa pro seniory Senior Point (SPOLEČNĚ, o. p. s.)
3. diskuze nad konkrétními aktivitami, které vzešly z potřeb občanů

Jednání zahájila vedoucí Pracovní skupiny Senioři, paní Jiřina Mikulenková a vedoucí
Pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením,
Bc. Marie Kurečková, které přivítaly všechny přítomné.
Byla představena nová koordinátora komunitního plánování sociálních služeb Bc. Žaneta
Minksová, DiS., která bude zastupovat Mgr. Blanku Mikundovu po dobu její dlouhodobé
nepřítomnosti.
Ad 1)
Mgr. Pavla Zrunková:
• sdělila účastníkům výsledek sbírky vršků pro Jiříčka:
- realizátor sbírky – Město Kopřivnice,
- předpokládané náklady na zakoupení kompenzační pomůcky (digitálního
naslouchadla) jsou cca 19 000,-Kč (tuto kompenzační pomůcku nehradí zdravotní
pojišťovna),
- doba trvání sbírky 1.11. 2016 - 30. 8. 2017,
- celkem bylo nasbíráno 1.101 kg vršků => 8 547,-Kč,
- další finanční příspěvky:
- 3 000,-Kč prostřednictvím Charity Frenštát pod Radhoštěm (dar od fyzické
osoby),
- 5 000,-Kč Česká spořitelna, a. s.,
- zbývající částka bude doplacena Městem Frenštát pod Radhoštěm,
• obeznámila účastníky s novou sbírkou pro Andrejku:
- Andrejka má omezenou hybnost končetin, pohybuje se na invalidním vozíku nebo
za pomocí chodítka, z případného výtěžku z nasbíraných vršků bude Andrejce
zakoupena kompenzační pomůcka – chodítko, které bude mít trvale ve škole, aby
jej nemusela neustále převážet z domu,
- zahájení sbírky 1. 11. 2017, ukončení 30. 8. 2018.
Starosta města Ing. Miroslav Kopečný předal mamince Jiříčka šek z výtěžku sběru
vršků. vedoucí odboru sociálních věcí Frenštát pod Radhoštěm paní Ing. Anna

Hrachovcová předala šek za město Frenštát pod Rahoštěm, pan starosta poté ocenil
solidaritu veřejnosti.
Ad 2)
Ing. Hana Vojtková (Senior Point manažerka)
• představila Senior Point, který bude dne 1. 11. 2017 nově otevřen v prostorách
Městského úřadu Kopřivnice ve 2. podlaží (slavnostní otevření proběhne dne 8.
11. 2017),
• jedná se o kontaktní místo pro seniory; nabízí právní poradenství, sociální
poradenství, možnost přístupu na internet, pořádání volnočasových aktivit aj.;
veškeré služby jsou seniorům poskytovány zdarma,
• byla představena paní Jiřina Mikulenková a paní Věra Žambochová, které budou
ve zdejším Senior Pointu pracovat.
Ad 3)
Mgr. Lenka Galiová:
• představila návrh (viz příloha č. 1) jednotlivých priorit, následné opatření a aktivity,
které vzešly z potřeb občanů a z analytické části mapování potřeb veřejnosti a
z finanční analýzy poskytovatelů – viz příloha č. 2:
- zachovat stávající síť sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a jejich
podpora a rozvoj,
- podpora pracovního uplatnění osob s mentálním postižením, jejich integrace a
aktivizace,
- zajištění pobytové služby pro osoby v seniorském věku s vysokou mírou potřebné
podpory,
- podpora lidem v seniorském věku a lidem se zdravotním postižením, kteří již
nejsou schopni zvládat bez pomoci péči o vlastní osobu a pomoc s úkony
v domácnosti,
- podpora rodin s dětmi ve schopnostech řešit svou nepříznivou sociální (bytovou,
finanční, výchovnou, vzdělávací atd.) situaci,
- podpora jednotlivců a rodin v řešení jejich nepříznivé bytové situace a s tím
souvisejících problémů (finance, nezaměstnanost apod.),
- podpora informovanosti a propagace sociální práce, sociálních služeb
a souvisejících aktivit,
- podpora pečujících osob,
• představila síť sociálních služeb (služby, které jsou na území města Kopřivnice;
služby, které využívají občané města Kopřivnice, nachází se však mimo toto
území),
• informovala o kladném hodnocení k poskytnutí dotace na vznik sociálněterapeutických dílen; tento projekt bude podpořen, výstavba začne cca v r. 2018,
• informovala o přemístění Denního stacionáře Kopretina do bezbariérových prostor
– projekt vzniku Komunitního centra na ul. Francozská 1181, které by se mělo
rekonstruovat v r. 2018,
• sdělila, že bylo schváleno memorandum s Moravskoslezským krajem, které
deklaruje, že Moravskoslezský kraj zajistí vznik a provoz Domova pro seniory a
Domova se zvláštním režimem s kapacitou 60 lůžek, z toho 20 lůžek pro službu
Domov pro seniory a 40 lůžek pro službu Domov se zvláštním režimem; pro občany
Kopřivnice bude k dispozici 40 lůžek (20 lůžek – Domov pro seniory, 20 lůžek –
Domov se zvláštním režimem); předpokládané období zahájení provozu Domovů
cca v r. 2021,
• uvedla, že je zapotřebí navýšit kapacitu pečovatelské služby, (pracovnice
pečovatelské služby uvedla, že cítí potřebu rozšíření pečovatelské služby, jelikož se
mění struktura obyvatel, v domácnostech jsou vysoce závislí klienti a vzrůstá počet
uživatelů),
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•

sdělila, že je za potřebí podpořit pečující osoby a jejich informovanost formou
přednášek, kurzů atd.; uvedla, že v 2. polovině roku 2018 bude provedeno
mapování potřeb pečujících osob formou řízeného rozhovoru (individuálně), takto
se zjistí, co konkrétně pečující osoby potřebují (ambulantní služby, terénní služby),
mnohdy pečujícím osobám chybí konkrétní informace; bude se spolupracovat
s poskytovateli, kteří doporučí, koho konkrétně oslovit; mapování formou dotazníků
není tak vyhovující, je zapotřebí vést rozhovor komplexně, což je v tomto případě
účinnější,
• k návrhu priorit nebyly vzneseny členy pracovních skupin připomínky,
• III. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice by měl být dokončen na
začátku roku 2018, pracovním skupinám bude předložen k připomínkování,
• paní Magda Lužná (sociální pracovnice odboru sociálních věcí) informovala
přítomné o institutu zbavení osoby způsobilosti k právním úkonům, kdy není vždy
zapotřebí osobu zbavovat způsobilosti k právním úkonům, stačí omezit v určitých
záležitostech

Diskuze
-

-

-

-

-

-

členové pracovních skupin diskutovali, zda je vhodné organizovat den sociálních
služeb 1x za rok, či 1x za dva roky; kdy je vhodné pořádat den sociálních služeb,
zda dopoledne či odpoledne; včetně či bez úkolů pro děti; zda den sociálních služeb
dostatečně osloví veřejnost; bylo by vhodné jej tématicky rozdělit, dle cílových
skupin (senioři, hendikepovaní…), přeformulovat den sociálních služeb – aby byl
větším lákadlem pro veřejnost a poskytovatelé se pak mohli lépe prezentovat,
členové pracovních skupin pozitivně hodnotili katalog sociálních služeb (i jeho
elektronickou podobu), poskytovatelé jej také aktivně využívají; bylo by dobré jej
rozdat praktickým lékařům; paní Galiová sdělila, že v současné době je katalog
aktualizován a je připraven k tisku; aktualizace se prování co 4 roky; paní Zrunková
sdělila, že v el. podobě katalogu jsou chyby, budeme jednat s administrátorem
webových stránek o opravě; Mgr. Galiová vyzvala poskytovatele k hlášení
případných změn v organizacích,
informovat lékaře o Senior Pointu, vhodné by byly letáčky v čekárnách ordinací,
paní Zrunková informovala přítomné o odkazu na webových stránkách města
„aktivní senior“,
přítomní chválili kurz „Pečuj doma“ (prvotřídní lektoři, dobrá atmosféra) – bylo by
však vhodné jej uspořádat odpoledne; paní Galiová sdělila, že pokud bude zájem,
bude se kurz opakovat a navazovat na předešlý,
zazněl dotaz na možnost vzniku veřejné hromadné dopravy (autobusy především
pro seniory),
zazněla výtka, že na autobusové zastávce „Kolonie“ zastavuje autobus daleko
od peronu; lidé nemohou nastoupit; pečovatelky a asistenti také uvedli, že zde musí
často lidem pomáhat – informaci předat na odbor rozvoje města,
proběhla diskuze o zdravotních pomůckách, které jsou velice drahé a lidé, kteří je
nutně potřebují, na ně nemají dostatek finančních prostředků,
pozvánka do Nového Jičína na „kulatý stůl“ – potřeby lidí s duševním
onemocněním na Novojičínsku (bude přítomná svépomocná skupina z Ostravy,
odborný garant, lékař, psychiatr, soudní znalec),
pozvánka na seniorské odpoledne (23. 11. od 17h, Dům kultury Kopřivnice).
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Závěry diskuze:
• na následujících jednáních pracovních skupin stanovit podobu dne sociálních
služeb,
• jednotliví poskytovatelé by měli opravit chyby v elektronickém katalogu sociálních
služeb,
• provést distribuci letáků Senior Pointu a katalogy sociálních služeb do čekáren
lékařů.
Jednání ukončila paní Mikulenková a paní Kurečková. Poděkovaly všem přítomným
za aktivní účast na jednání.

Usnesení z jednání PS Senioři a PS Osoby se
znevýhodněním a jiným omezením ze dne 25. 10. 2017

zdravotním

postižením,

2017/02
PS po projednání doporučuje předat k vyřízení na odbor rozvoje města, oddělení rozvoje
území (rozvoj dopravy a infrastruktury) stížnost občanů na nevhodný způsobu zastavování
autobusů na autobusové zastávce „Kolonie“, který neumožňuje občanům se zdravotním
postižením nástup bez pomoci další osoby.

Zapsala: Bc. Žaneta Minksová, DiS.

Ověřila: Mgr. Lenka Galiová
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