MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 1 /2013
z jednání všech pracovních skupin
(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: 7.1. 2013 v 16:00 hodin
Místo jednání: zasedací místnost v 10 p. MěÚ Kopřivnice
Přítomni: 54 účastníků – dle presenční listiny
Program jednání:
- projednání II. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území města
Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišíce, Ženklava na období
2013-2016
- diskuse
Všechny přítomné přivítala Mgr. Dagmar Rysová - místostarostka města Kopřivnice.
Mgr. Blanka Mikundová provedla účastníky návrhem II. střednědobého plánu na
období 2013 – 2016
1. Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
2. Průběh komunitního plánování sociálních služeb
3. Příprava plánu v druhém plánovacím období
4. Základní charakteristika území
5. Síť sociálních služeb – popis současného stavu
6. Mapování potřeb veřejnosti
7. Mapování potřeb u osob se zdravotním postižením – samostatná aktivita realizovaná
odborným týmem
8. Popis cílových skupin a jejich potřeb
9. SWOT analýza
10. Plánovací část – (účastníci dostali v tištěné podobě pracovní verzi na jednání)
11. Udržitelnost procesu a změny v plánu

Účastníci pracovní skupiny aktuálně doplňovali navrhovaný plán (viz příloha č. 1) o
doporučili změny, které byly převážně v bodě 9 – SWOT a v bodě 10 – plánovací část
(viz příloha č. 2)

Diskuse:
Ing. Klečka – vedoucí skupiny seniorů
k bodu 1.2.1 – 1.2.2 „Realizace projektu výstavby a zahájení provozu domova pro
seniory“ připomněl, že původně bylo navrhováno vystavět nový Domov pro seniory.
Výstavba měla navazovat na nově zbudovanou stravovnu při SSSmK na ulici České,
což bylo v minulosti městem prezentováno jako I. etapa domova pro seniory.
Přesto, že pracovní skupina seniorů po projednání podporuje jako přijatelné řešení
vyčlenit část Domu s pečovatelskou službou na domov pro seniory, považuje to za
krajní řešení a přiklání se k variantě hledání jiných zdrojů, jiných budov tak, aby náklady
na výstavbu i provoz byly co nejmenší. Výstavba nového domova je stále pro seniory
nejpřijatelnější.
Mgr. Rysová uvedla, že připomínku již řešila řídící skupina a bude do plánu zahrnuta.
Ing. Šula dodal, že k tomuto záměru se hledají i jiné varianty. Vedení Radnice se
požadavkem stále zabývá a hledá možnosti a varianty řešení domova pro seniory.
Předpokládá, že do roku 2014 bude rozhodnuto.
Mgr. Šustalová k bodu 1.3.1 Hledání vhodného partnera pro provozování navazujících
služeb v souvislosti s možnostmi vícezdrojového financování, konkrétně k DS Kopretina
uvedla, že je takto definovaná aktivita nejasná, neurčitá a málo konkrétní a bude pro ni
obtížné ji při schvalování v ZM podpořit.
Tzv. optimální služba pro všechny neexistuje. Navrhovala rozšíření denního stacionáře
Kopretina o další služby např. terapeutickou dílnu. Každý klient má svou specifickou
potřebu vzhledem k svému stupni postižení. Navrhuje doplnit další služby, např.
posunutí provozní doby v denním stacionáři Kopretina apod. Klienty s menším
handicapem posunout např. do terapeutických dílen, chráněných dílen, chráněných
pracovních míst a uvolnit tak místo pro umístění dalších klientů.
Paní Lhotská Gabriela – Slezská diakonie EFFATA upozornila, že v současné době
nemají žádného žadatele z Kopřivnice v jejich sociálně terapeutických dílnách, ale i
kdyby zájemci byli, nebyli by schopni je momentálně uspokojit z kapacitních důvodů.
Mgr. Jančálková (MŠ a ZŠ Motýlek) – požádala o zapracování a řešení 3 bodů:
- svozová doprava
- volnočasové aktivity
- celoživotní vzdělávání pro děti s postižením
Zároveň předala žádosti rodičů MŠ a ZŠ Motýlek o sociální služby, které pro své děti
v dalších letech budou potřebovat.
Paní Silberová (Zámek Nová Horka) seznámila přítomné s předpokládaným termínem
otevření nové služby - Chráněné bydlení v Kopřivnici a to je konec února 2013. Také by
pro budoucí klienty uvítala návazné služby jako je např. sociálně - terapeutická dílna,
denní centrum a volnočasové aktivity apod. v Kopřivnici nebo v okolí.
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Pan Krejčí vystoupil v reakci na předchozí diskusi s tím, že odborné doplnění služeb pro
osoby se ZP dnešní setkání nevyřeší. Občané PS senioři nejsou schopni kvalifikovaně
rozhodnout, jaká služba do projektu je optimální a vhodná. Navrhuje tuto problematiku
řešit samostatně na příslušné pracovní skupině.
Návrhy předloženými ZŠ a MŠ Motýlek se bude zabývat Řídící skupina na svém
mimořádném jednání, rozšířeném o zástupce SSSmK – Kopretina a ZŠ a MŠ Motýlek.
Mgr. Jančálková upozornila na skutečnost, že pravděpodobně od dubna letošního roku
se bude realizovat na území Kopřivnice nový projekt, zaměřený na zaměstnávání osob
se zdravotním postižením v cukrářské výrobě.
Mgr. Mikundová požádala o aktivní přístup členů pracovních skupin v rámci
připomínkového řízení plánu. Veškeré materiály budou k dispozici na www stránkách
města od 10.1. 2013 a připomínkové řízení bude ukončeno 28.1. 2013.
Konečná verze II. střednědobého plánu bude předána k schválení do Rady města a to
dne 18.2. 2013.
Bude-li požadovat někdo z účastníků materiál (II. střednědobý plán) v tištěné podobě,
bude k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Jednání ukončila Mgr. Rysová. Poděkovala všem přítomným za aktivní účast na
pracovních jednáních.

Zapsala: Katrin Váňová, Mgr. Blanka Mikundová
Ověřila: Mgr. Dagmar Rysová
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