MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 2 /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: 11. 2. 2013 v 16:00 hodin
Místo jednání: zasedací místnost v 10 p. MěÚ Kopřivnice
Přítomni: 50 účastníků – dle presenční listiny
Program jednání:
1) seznámení s výsledky připomínkového řízení II. střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí
Závišice, Ženklava na období 2013-2016 (dále jen „II. Střednědobý plán“)
2) Diskuse
Ad 1)
Všechny přítomné přivítala Mgr. Dagmar Rysová - místostarostka města Kopřivnice.
Uvedla, že na základě připomínek a doplnění požadavků do plánu ze dne 7. 1. 2013
pracovní skupiny zdravotně postižených se dne 23. 1. 2013 uskutečnilo rozšířené
jednání řídící skupiny, kde došlo ke zapracování a doplnění II. střednědobého plánu.
31. 1. 2013 proběhla řádná řídící skupina, která rozhodla o doplnění plánu. Chceme se
změnami seznámit účastníky procesu plánování sociálních služeb, předkládáme
konečný II. střednědobý plán sociálních služeb.
Mgr. Blanka Mikundová seznámila účastníky se změnami a konečnou verzí II.
střednědobého plánu (viz příloha č. 1).
Podrobněji upozornila na opatření a aktivity, které byly přidány, případně zásadně
změněny:
1.1.7 – Iniciování zřízení konzultační skupiny na úrovni statutárních zástupců obcí, nebo
jimi pověřených osob, ve spádové oblasti města Kopřivnice.
Mgr. Rysová – tato aktivita vzešla z potřeb sociálních služeb, ale i z potřeb školských
zařízení. Jedná se o to, aby města spolupracovala v této oblasti např. při zřizování a
provozu některých sociálních služeb. Občané města Kopřivnice již dnes využívají
sociálních služeb v okolních městech např. kapacity Domova seniorů ve Frenštátě pod
Radhoštěm, v Novém Jičíně, v Příboře. Je potřeba vyjednávat, jak města mohou

vzájemně sociální služby podporovat (např. finanční spoluúčast více obcí a měst při
zřizování nových sociálních služeb nebo provozu stávajících zařízení).
Mgr. Galiová doplnila, že v současné době města a obce nejsou povinovány proplácet
či podílet se na financování sociálních služeb v jiných zařízeních, které občané
využívají mimo své bydliště.
Mgr. Mikundová – v rámci Dne sociálních služeb (18. 4. 2013) se plánuje také setkání
obcí.
1.4.1 Přesné definování rozšířené cílové skupiny uživatelů služby Denního stacionáře
Kopretina a jejich potřeb.
1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové umístění Denního stacionáře Kopretina
do bezbariérových prostor v Kopřivnici a zpracování projektu rekonstrukce.
1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a přestěhování Denního stacionáře z Vlčovic do
Kopřivnice.
1.5.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů služby sociálně-terapeutických dílen a
jejich potřeb.
1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina ve Vlčovicích pro potřeby služby
sociálně-terapeutických dílen.
1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro poskytování služby sociálně-terapeutických
dílen a stanovení podmínek financování.
Mgr. Rysová – v DS Kopretina proběhla cvičná inspekce sociálních služeb, z které
vyplynulo, že ve stávajícím objektu DS Kopretina není vhodné poskytovat službu Denní
stacionář a sociálně- terapeutické dílny. Je to z důvodu prostorových, kapacitních ale
také z důvodu potřebnosti zajištění bezbariérovosti. Také budeme muset hledat
v horizontu 10 let nové umístění DS Kopretina z důvodu projektu nové komunikace ve
Vlčovicích, s čímž souvisí i zánik budovy.
Mgr. Galiová – seznámila přítomné s novou službou na území Kopřivnice a tj.
„Chráněné bydlení“, které buduje MSK a provozuje o. p. Zámek Nová Horka. V průběhu
března bude služba zaregistrovaná a otevřená. Kapacita je 10 osob. V budoucnu budou
moci službu využívat i občané z Kopřivnice.

3.4. Zpřístupnění dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace
z Kopřivnice
3.4.1 Podpora bezbariérové dopravy pro osoby z Kopřivnice
3.4.2 Podpora dopravy pro seniory se sníženou schopností pohybu či orientace
z Kopřivnice.
Mgr. Mikundová – ve veřejném připomínkování (do 28. 1. 2013) došlo 6 připomínek,
které byly zapracovány do plánu sociálních služeb. Jednou z významných bylo
začlenění chráněného bydlení do sociální sítě poskytovatelů. Další připomínky byly
spíše drobné jako např. gramatické a stylistické úpravy, nepřesnosti v názvech
organizací apod.
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Ad 2)
Mgr. Galiová
- byla ukončena přestavba a rozšíření Azylového domu
- dne 11. 2. 2013 bylo přestěhováno denní centrum Racek na ulici Horní
- 18. 4. 2013 proběhne Den sociálních služeb v parku Edvarda Beneše v rámci Dne
Země a bude se konat i setkání s obcemi
- v dubnu proběhne kulatý stůl pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Motýlek s poskytovateli
sociálních služeb s možností účasti zájemců z řad osob se ZP
- v březnu bude otevřeno chráněného bydlení
Ing. Klečka – za pracovní skupinu seniorů. V minulém týdnu vyšel článek o aktivitách
pro seniory města Kopřivnice. Jsme spokojeni s růzností a velkým množstvím akcí pro
seniory i pro tento rok. Na všech setkáních však prioritou č. 1 je výstavba Domu pro
seniory.
Mgr. Rysová – dnešní jednání mělo vést hlavně k vyrovnáním se s připomínkami. Celý
dokument navrhovaného plánu je možné si vyzvednout na odboru sociálních věcí a
zdravotnictví.
Paní Macháčková – jaké jsou kapacity chráněného bydlení.
Mgr. Galiová – kapacita je 10 osob, ale tato služba se bude týkat pouze občanů
s mentálním postižením nebo kombinovaným postižením, nebude to služba jen pro
seniory. Město Kopřivnice, odbor sociálních věcí bude aktivně spolupracovat
s chráněným bydlením a v případě potřeby jsme připraveni podpořit samostatné bydlení
při posunu klientů např. vyčleněním bytu na území města Kopřivnice. Nové žádosti
budou již přijímány od občanů města a bude tímto mapována aktuální potřeba této
služby.
Pan Vurst – chodím na jednání pracovních skupin a slyším, co všechno se v sociálních
službách dělá pro lidi a jsem rád že to perfektně funguje.
Mgr. Mikundová – poděkování patří hlavně všem poskytovatelům, sociálním
pracovníků, ale i dobrovolníkům, kteří v sociálních službách pracují.
Jednání ukončila Mgr. Rysová. Poděkovala všem přítomným za aktivní účast na
pracovních jednáních. Poděkovala poskytovatelům sociálních služeb za dobrou práci.
Ze všech průzkumů a dotazníků vyznělo, že Kopřivnice je dobře pokryta sociálními
službami.
Plán je zpracován na období 2013 – 2016. Každým rokem bude vyhodnocován a
doplněn případnými dalšími aktuálními potřebami.

Zapsala: Katrin Váňová, Mgr. Blanka Mikundová
Ověřila: Mgr. Schwarz, Ing. Klečka, Zuzana Obrátilová, Stanislava Tichavská
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Příloha č. 1

II. střednědobý plán sociálních služeb
na území města Kopřivnice se zapojením města
Štramberk a obcí Závišice, Ženklava
na období 2013 - 2016
Pracovní verze k veřejnému projednání
(pro jednání všech pracovních skupin dne 11.2. 2013)

Dokument vznikl v procesu komunitního plánování sociálních služeb
duben 2011 – únor 2013

Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb
v Kopřivnici na období 2013-2016 – II. plánovací období“, registrační číslo CZ.1.043.1.03/65.00020, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.
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Vize:
Kopřivnicko - region spokojených a aktivních občanů.

Poslání plánu:
Informujeme a zapojujeme uživatele, poskytujeme kvalitní sociální služby pro všechny
v prostředí vzájemné důvěry.

Zpracovatelský tým:
Na zpracování 2. komunitního plánu se podíleli členové čtyř pracovních skupin složených ze
zástupců poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, dále zástupci města Kopřivnice
a Štramberka a obcí Závišice a Ženklava.

Odborný garant procesu plánování:
Mgr. Šárka Hlisnikovská, krajský metodik komunitního plánování

Tvorbu plánu koordinovala a finální dokument zpracovala:
Mgr. Blanka Mikundová, koordinátorka sociální prevence

Průběh schvalování (předpokládané termíny):
Řídící skupina:

31. 1. 2013

Pracovní skupiny:

11. 2. 2013

Rada města Kopřivnice:

18. 2. 2013

Zastupitelstvo města Kopřivnice:

7. 3. 2013

Rady města Štramberk:

únor 2013 (termín není zatím stanoven)

Zastupitelstvo města Štramberk:

březen 2013 (termín není zatím stanoven)

Zastupitelstva obcí Závišice a Ženklava:

březen 2013 (termín není zatím stanoven)
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Barevné označení cílových skupin
Všechny pracovní skupiny
Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením
Senioři

Osoby v tíživé životní situaci

Plánovací část
Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., jsou služby, které zajišťují pomoc a podporu
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je sociální
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby jsou poskytovány
jednotlivcům a jejich rodinám, které potřebují pomoc při zvládání nepříznivé sociální situace.
Sociální služby mohou být lidem poskytovány v jejich domácím prostředí jako tzv. terénní
služby (služba je poskytována uživateli doma – například pečovatelská služba, osobní
asistence apod.), ambulantně (uživatel dochází či dojíždí do zařízení – například denní
stacionář apod.) nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb (např. azylový dům).
Definice souvisejících aktivit
Související aktivity zahrnují nabídku aktivit, které nejsou sociální službou dle zákona
o sociálních službách, ale vhodně doplňují sociální služby a pomáhají lidem v nepříznivé
sociální situaci (např. dobrovolnické organizace, doplňková doprava, volnočasové aktivity
apod.).
Struktura plánu
V plánu sociálních služeb jsou tři prioritní oblasti, které korespondují s pracovními
skupinami. V této kapitole jsou popsány cíle střednědobého plánu. Každý cíl je rozepsán
do opatření, která jsou rozpracována do aktivit, což jsou konkrétní kroky, úkoly, které budou
realizovány v rámci plánovacího cyklu a na kterých se účastníci pracovních skupin shodli.
V závorkách je uveden odkaz na Strategický plán rozvoje města, který deklaruje, které jeho
priority a opatření jsou naplňovány.
Záhlaví jednotlivých aktivit je barevně rozlišeno podle pracovních skupin, stejně jako
u SWOT analýzy.
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Cíle a opatření
V současné ekonomické situaci je snížena ochota obyvatel a donátorů přispívat na sociální
služby, snižuje se množství nadací a fondů a finančních prostředků v nich. Je obecně obtížné
získávat finanční zdroje pro sociální služby.
Cíl 1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich další
zkvalitňování a rozvoj
Popis a zdůvodnění cíle: Zajištění dostatečné nabídky sociálních služeb a souvisejících
aktivit na daném území minimálně na současné úrovni, a to jak v šíři poskytovaných služeb,
tak i v jejich kvalitě. Jde o dlouhodobý a opakující se proces. Je nezbytná spolupráce
poskytovatelů a ostatních organizací v procesu plánování sociálních služeb.
Organizace poskytovatelů se každoročně potýkají s problémy při získávání finančních zdrojů
a finanční podpora obcí je pro ně důležitá. Obce se snaží finančně podporovat poskytovatele,
kteří poskytují služby pro občany konkrétních obcí.
Kladen je důraz na hospodárné investovaní veřejných prostředků. Budou podporovány
potřebné, kvalitní a efektivní služby. Plánován je rozvoj zejména pobytových služeb
pro seniory, návazných služeb na denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
a služby pro sociální začleňování specifických skupin, zejména osob bez přístřeší.
Cíl 2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže sociální práce
Popis a zdůvodnění cíle: Potřeba informovanosti široké veřejnosti o nabídce sociálních
služeb a souvisejících aktivit a jejich opakovaná propagace. Opakovaná osvěta je nezbytná,
protože lidé vyhledávají informace až ve chvíli, kdy je nezbytně potřebují. Informace je
potřeba předávat prostřednictvím různých komunikačních prostředků s ohledem na potřeby
a možnosti jednotlivých cílových skupin. Důležitý je ucelený přehled poskytované pomoci
na daném území a její prezentace široké veřejnosti. Potřeba zvyšování společenské prestiže
sociální práce jako projev vnější podpory pracovníkům, dobrovolníkům i donátorům
v sociální oblasti. Podpora motivace pracovníků a podpora neformálních vztahů
poskytovatelů a donátorů může zajistit poskytování kvalitních služeb.
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Cíl 3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování
Popis a zdůvodnění cíle: Vytvářet podmínky pro nezávislý pohyb občanů s omezenou
schopností pohybu a orientace v ulicích a objektech. Bariéry můžeme chápat jako fyzické
překážky, ale také jako psychické či jiné bariéry v možnostech využití běžně dostupných
zdrojů služeb. Potřeba pomoci osobám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením
ohroženým, dosáhnout příležitostí a možností, které jim napomohou plně se zapojit
do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je
ve společnosti považován za běžný. Eliminace sociálního vyloučení a chudoby všech občanů.
Potřeba usnadnit sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením
vstup na trh práce a rovný přístup ke všem veřejným službám.
Přehled cílů, opatření a aktivit
Cíl 1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich další
zkvalitňování a rozvoj (S.1.1, S.1.3)
Opatření:
Aktivity:
1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další rozvoj (S.1.1, S.1.3)
1.1.1 Program finanční podpory města Kopřivnice pro poskytovatele sociálních služeb
a organizace pomáhající v sociální oblasti pro občany města Kopřivnice
1.1.2 Program finanční podpory města Štramberka a obcí Závišice a Ženklava
pro poskytovatele sociálních služeb a organizace pomáhající v sociální oblasti
pro občany Štramberka a obcí Závišice a Ženklava
1.1.3 Podpora občanské poradny a rozšíření její provozní doby
1.1.4 Rozšíření služeb azylového domu SSSmK o vícestupňový model bydlení
1.1.5 Vznik projektu „O krok blíže k zaměstnání“ - tréninkové zaměstnávání (sociální
rehabilitace) pro dlouhodobě nezaměstnané, zejména pro osoby bez přístřeší
1.1.6 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby
1.1.7 Iniciování zřízení konzultační skupiny na úrovni statutárních zástupců obcí,
nebo jimi pověřených osob, ve spádové oblasti města Kopřivnice
1.2 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici (S.1.2.1)
1.2.1 Rozhodnutí o vhodné variantě řešení zřízení domova pro seniory
1.2.2 Realizace projektu výstavby a zahájení provozu domova pro seniory
1.3 Podpora navazujících služeb na denní stacionář a transformované sociální služby
(sociálně- terapeutické dílny, podporované zaměstnávání, podpora samostatného
bydlení pro ZP apod.)
1.3.1 Hledání vhodného partnera pro provozování navazujících služeb v souvislosti
s možnostmi vícezdrojového financování
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního stacionáře Kopretina zejména
o uživatele s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra
z Kopřivnice
1.4.1 Přesné definování rozšířené cílové skupiny uživatelů služby Denního stacionáře
Kopretina a jejich potřeb
1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové umístění Denního stacionáře Kopretina
do bezbariérových prostor v Kopřivnici a zpracování projektu rekonstrukce
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1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a přestěhování Denního stacionáře z Vlčovice
do Kopřivnice
1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující služby zejména pro
uživatele denního stacionáře Kopretina, transformovaných služeb a klienty
speciálních škol z Kopřivnice
1.5.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů služby sociálně-terapeutických dílen
a jejich potřeb
1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina ve Vlčovicích pro potřeby služby
sociálně-terapeutických dílen
1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro poskytování služby a stanovení podmínek
financování
Cíl 2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže sociální práce (S.1.1)
Opatření:
Aktivity:
2.1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a souvisejících
aktivitách prostřednictvím informačních kampaní (S.1.1.6) a hledání nových
forem
2.1.1 Den sociálních služeb v Kopřivnici
2.1.2 Mapa poskytovatelů
2.1.3 Abeceda poskytovatelů sociálních služeb ve zpravodajích města Štramberka,
obcí Závišice, Ženklava
2.2 Oceňování pracovníků v sociální oblasti
2.2.1 Společenský večer poskytovatelů sociálních služeb, případně benefiční akce
Cíl 3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování (S.1.3)
Opatření:
Aktivity:
3.1 Bezbariérové chodníky ( S.1.3.1) - opatření bude postupně naplňováno v rámci
projektu „Bezbariérové město“, který zpracovává ORM
3.2 Zajišťování podmínek pro zdravotní péči a hygienu osob bez přístřeší
3.2.1 Zjišťování potřeb v oblasti lékařské péče pro osoby bez přístřeší
3.2.2 Řešení způsobu zajištění toalet pro osoby bez přístřeší
3.3 Řešení nízkonákladového bydlení s přiměřenou mírou podpory, pomoci a péče
pro osoby, které se vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a příjmům ocitli
v nepříznivé sociální situaci
3.3.1 Zmapování a definování cílových skupin a jejich potřeb pro nízkonákladové
bydlení
3.3.2 Návrh řešení způsobů bydlení na základě výsledků mapování
3.3.3 Realizace řešení nízkonákladového bydlení a spolupráce s MSK při zajištění
služeb a péče pro specifické cílové skupiny
3.4. Zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace
z Kopřivnice
3.4.1 Podpora bezbariérové dopravy pro osoby z Kopřivnice
3.4.2 Podpora dopravy pro seniory se sníženou schopností pohybu či orientace
z Kopřivnice

6

Přehled aktivit (seřazeno podle jednotlivých cílových skupin)
Aktivity společné pro všechny skupiny
1.1.1 Program finanční podpory města Kopřivnice pro poskytovatele sociálních služeb a organizace
pomáhající v sociální oblasti pro občany města Kopřivnice
1.1.2 Program finanční podpory města Štramberka a obcí Závišice a Ženklava pro poskytovatele
sociálních služeb a organizace pomáhající v sociální oblasti pro občany Štramberka a obcí Závišice
a Ženklava
1.1.3 Podpora občanské poradny a rozšíření její provozní doby
1.1.7 Iniciování zřízení konzultační skupiny na úrovni statutárních zástupců obcí, nebo jimi
pověřených osob, ve spádové oblasti města Kopřivnice
2.1.1 Den sociálních služeb v Kopřivnici
2.1.2 Mapa poskytovatelů
2.1.3 Abeceda poskytovatelů sociálních služeb ve zpravodajích města Štramberka, obcí Závišice
a Ženklava
2.2.1 Společenský večer poskytovatelů sociálních služeb, případně benefiční akce
Aktivity pro seniory

1.2.1 Rozhodnutí o vhodné variantě řešení zřízení domova pro seniory
1.2.2 Realizace projektu výstavby a zahájení provozu domova pro seniory
3.4.2 Podpora dopravy pro seniory se sníženou schopností pohybu či orientace z Kopřivnice
Aktivity pro osoby se zdravotním postižením a jiným omezením
1.3.1 Hledání vhodného partnera pro provozování navazujících služeb v souvislostmi s možnostmi
vícezdrojového financování
1.4.1 Přesné definování rozšířené cílové skupiny uživatelů služby Denního stacionáře Kopretina a
jejich potřeb
1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové umístění Denního stacionáře Kopretina do
bezbariérových prostor v Kopřivnici a zpracování projektu rekonstrukce
1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a přestěhování Denního stacionáře z Vlčovice do Kopřivnice
1.5.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů služby sociálně-terapeutických dílen a jejich potřeb
1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina ve Vlčovicích pro potřeby služby sociálněterapeutických dílen
1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro poskytování služby a stanovení podmínek financování
3.4.1 Podpora bezbariérové dopravy pro osoby z Kopřivnice
Aktivity pro osoby v tíživé situaci
1.1.4 Rozšíření služeb Azylového domu SSSmK o vícestupňový model bydlení
1.1.5 Vznik projektu „O krok blíže k zaměstnání“ - tréninkové zaměstnávání (sociální rehabilitace)
pro dlouhodobě nezaměstnané, zejména pro osoby bez přístřeší
1.1.6 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby
3.2.1 Zjišťování potřeb v oblasti lékařské péče pro osoby bez přístřeší
3.2.2 Řešení způsobu zajištění toalet pro osoby bez přístřeší
3.3.1 Zmapování a definování cílových skupin a jejich potřeb pro nízkonákladové bydlení
3.3.2 Návrh řešení způsobů bydlení na základě výsledků mapování
3.3.3 Realizace řešení nízkonákladového bydlení a spolupráce s MSK při zajištění služeb a péče pro
specifické cílové skupiny
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1.1.

Podrobný popis aktivit

Aktivita 1.1.1 Program finanční podpory města Kopřivnice pro poskytovatele
sociálních služeb a organizace pomáhající v sociální oblasti pro občany města
Kopřivnice
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování
1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další
Opatření
rozvoj
Popis a zdůvodnění aktivity:
město Kopřivnice pravidelně podporuje příspěvkovou
organizaci města – Středisko sociálních služeb města
Kopřivnice a formou dotačních programů potřebné
sociální služby jak na území města, tak mimo toto území,
za předpokladu, že jsou využívány občany města
Kopřivnice.
Předpokládaný počet uživatelů:
cca 1 000
Předpokládané období realizace: každoročně
Předpokládané náklady na
8,5 mil. Kč/ročně (závisí na výši poskytnutých
realizaci:
finančních prostředků z jiných zdrojů a z obecního
rozpočtu)
Finanční zdroje:
město Kopřivnice
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé
Rizika:
nedostatek finančních prostředků
Kritéria hodnocení:
počet uzavřených smluv, statistika počtu uživatelů
Aktivita 1.1.2 Program finanční podpory města Štramberka a obcí Závišice a Ženklava
pro poskytovatele sociálních služeb a organizace pomáhající v sociální oblasti pro
občany Štramberka a obcí Závišice a Ženklava
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování
1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další
Opatření
rozvoj
Popis a zdůvodnění aktivity:
na základě žádostí poskytovatelů jsou podporovány
potřebné sociální služby, za předpokladu, že jsou
využívány občany města Štramberka a obcí Závišice
a Ženklava.
Předpokládaný počet uživatelů:
cca 50
Předpokládané období realizace: každoročně
Předpokládané náklady na
Štramberk 80 000,- Kč/ročně
realizaci:
Závišice 12 000,- Kč/ročně
Ženklava 10 000,- Kč/ročně
(závisí na výši poskytnutých finančních prostředků
z jiných zdrojů a z obecních rozpočtů)
Finanční zdroje:
město Štramberk a obce Závišice a Ženklava
Zodpovědnost za úkol:
město Štramberk a obce Závišice a Ženklava
Spolupráce:
poskytovatelé
Rizika:
nedostatek finančních prostředků
Kritéria hodnocení:
počet uzavřených smluv, statistika počtu uživatelů
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Aktivita 1.1.3 Podpora občanské poradny a rozšíření její provozní doby
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování
1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další
Opatření
rozvoj
Popis a zdůvodnění aktivity:
s ohledem na současnou situaci, kdy čekací lhůty pro
objednané uživatele jsou více než jeden měsíc, bude
rozšířena provozní doba o jeden den v týdnu, čímž se
čekací doba zkrátí.
Předpokládaný počet uživatelů:
navýšení počtu uživatelů z cca 660 na cca 800
Předpokládané období realizace: 2013 a dále každoročně
Předpokládané náklady na
520 tisíc Kč/ročně celkem (270 000,- Kč/ročně
realizaci:
Kopřivnice, tj. navýšení o 90 000,- Kč oproti roku 2012)
Finanční zdroje:
dotace města Kopřivnice, MPSV, MSK, obce
Zodpovědnost za úkol:
CZP MSK, o. s.
Spolupráce:
město Kopřivnice, město Štramberk, obce Závišice
a Ženklava
Rizika:
nedostatek finančních zdrojů
Kritéria hodnocení:
rozšíření provozní doby o jeden den v týdnu, statistické
vyhodnocení počtu kontaktů
Aktivita 1.1.4 Rozšíření služeb Azylového domu SSSmK o vícestupňový model bydlení
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování
1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další
Opatření
rozvoj
Popis a zdůvodnění aktivity:
zřízení tréninkového bytu jako součást služby azylového
bydlení. Forma azylového bydlení s mírnějším režimem,
s větší mírou samostatnosti a odpovědnosti při řešení
vlastní tíživé situace kladené na uživatele, s větší mírou
soukromí. Dojde k navýšení kapacity služby na 25 osob
a rozšíření prostor o jeden samostatný byt.
Předpokládaný počet uživatelů:
2 osoby ročně
Předpokládané období realizace: 3 Q 2013, 2014 a dále každoročně
Předpokládané náklady na
200 tisíc Kč jednorázová investice na zřízení a zvýšené
realizaci:
provozní náklady SSSmK spojené s provozem bytu
Finanční zdroje:
příspěvek města Kopřivnice, MPSV, MSK
Zodpovědnost za úkol:
SSSmK, p. o.
Spolupráce:
město Kopřivnice – OSV, OMM
Rizika:
finanční prostředky, není byt
Kritéria hodnocení:
statistické vyhodnocení počtu uživatelů
Aktivita 1.1.5 Vznik projektu „O krok blíže k zaměstnání“ - tréninkové zaměstnávání
(sociální rehabilitace) pro dlouhodobě nezaměstnané, zejména pro osoby bez přístřeší
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování
1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další
Opatření
rozvoj
Popis a zdůvodnění aktivity:
projekt „O krok blíže k zaměstnání“ je určen pro zájemce
o zaměstnání z řad (bývalých) uživatelů služby
nízkoprahového denního centra Racek s cílem
9

Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:

Finanční zdroje:

Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

znovunabytí či zlepšení pracovních kompetencí, zlepšení
komunikace prostřednictvím pracovně-terapeutických
technik, psycho-terapeutických aktivit a skupinové
sociální práce. Účelem je zlepšení uplatnění na
otevřeném trhu práce.
20 osob ročně, kteří do programu nastoupí (okamžitá
kapacita 5)
2013-16 v návaznosti na poskytnutí dotace v rámci fondů
EU a dále každoročně
náklady při zřízení - 250 000,- Kč (nákup strojů, zařízení
a vybavení apod.)
+ 850 000,- Kč/ročně - provozní náklady (tj. dotace
města 213 000,- Kč, což je 25 % provozní ztráty)
zřízení v rámci grantového programu OP LZZ a dále za
podpory z dotace města Kopřivnice, MPSV, MSK a další
dotační tituly
OS „Máš čas?“.
Město Kopřivnice – OSV, OMM, ORM
nenalezen vhodný dotační program, nedostatek vhodných
pracovních příležitostí, nezájem klientů
statistické vyhodnocení počtu uživatelů, kontaktů
a intervencí v rámci služby, počet uplatněných klientů na
otevřeném trhu práce

Aktivita 1.1.6 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování
1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další
Opatření
rozvoj
Popis a zdůvodnění aktivity:
Rozšíření stávající kapacity o 3 rodiny sociálně
aktivizační služby, jejíž cílovou skupinou jsou zejména
oběti domácího násilí a rodiny s dětmi.
Předpokládaný počet uživatelů:
3 rodiny
Předpokládané období realizace: 2013 a dále každoročně
Předpokládané náklady na
cca 80 000,- Kč – rozšíření Kč/ ročně (tj. dotace města
realizaci:
16 000,- Kč, což je 20 % provozní ztráty)
Finanční zdroje:
dotace města Kopřivnice, MPSV, MSK
Zodpovědnost za úkol:
Salus, o. p. s.
Spolupráce:
město Kopřivnice - OSPOD
Rizika:
nedostatek finančních prostředků
Kritéria hodnocení:
statistika služby
Aktivita 1.1.7 Iniciování zřízení konzultační skupiny na úrovni statutárních zástupců
obcí, nebo jimi pověřených osob, ve spádové oblasti města Kopřivnice
Cíl
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
Opatření
1.1
Podpora stávajících sociálních služeb a jejich
další rozvoj
Popis a zdůvodnění aktivity:
Vznikne neformální konzultační skupina ze zástupců
obcí na podporu spolupráce mezi obcemi ve spádové
oblasti města. Cílem aktivity je hledání společného řešení
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Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

sociální integrace občanů cílových skupin, pro které jsou
služby v regionu kapacitně omezeny nebo vhodné
sociální služba neexistují. Dále je potřeba diskuse mezi
obcemi k nalezení řešení společného financování
některých sociálních služeb. Zřízením skupiny bude
zajištěn pravidelný způsob komunikace obcí, které se
chtějí touto problematikou zabývat.
nerelevantní
2013-2016
2000,- Kč/ročně
V rámci stávajícího rozpočtu města
Město Kopřivnice, OSV
poskytovatelé, obce ve spádové oblasti, NNO
nezájem ze strany obcí
Zápisy ze vzniklé skupiny, existuje statut skupiny
schválený v orgánech obcí

.Aktivita 1.2.1 Rozhodnutí o vhodné variantě řešení zřízení domova pro seniory
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování
1.2 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici
Opatření
Popis a zdůvodnění aktivity:
s ohledem na možnosti financování investice
a budoucího provozu vybrat vhodnou variantu zřízení
domova pro seniory a následně ji realizovat. Mělo by se
jednat o zařízení komunitního typu, které odpovídá
současným trendům poskytování pobytových sociálních
služeb.
Předpokládaný počet uživatelů:
cca 40 - 50
Předpokládané období realizace: 2013
Předpokládané náklady na
V rámci rozpočtu města
realizaci:
Finanční zdroje:
rozpočet města
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice – OSV
Spolupráce:
město Kopřivnice – ORM
Rizika:
nedojde k politické dohodě
Kritéria hodnocení:
schválený projekt v orgánech města
Aktivita 1.2.2 Realizace projektu výstavby a zahájení provozu domova pro seniory
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování
1.2 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici
Opatření
Popis a zdůvodnění aktivity:
výběr dodavatele, stavební práce, kolaudace, rozhodnutí
o provozovateli, registrace služby a zahájení provozu
Předpokládaný počet uživatelů:
cca 40-50 dle projektu
Předpokládané období realizace: 2014-2016
Předpokládané náklady na
dle zvolené varianty (cca 1,5 mil. Kč/ lůžko – investiční
realizaci:
náklady na zřízení jednoho místa)
minimální provozní náklady cca 300 000,Kč/ročně/lůžko
Finanční zdroje:
město Kopřivnice, dotace MPSV, MSK a jiné
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Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

město Kopřivnice – ORM (investiční část)
město Kopřivnice – OSV, (provozní záležitosti)
SSSmK, p. o., případně jiný partner
nedostatek finančních prostředků
kolaudační rozhodnutí a rozhodnutí o registraci služby

Aktivita 1.3.1 Hledání vhodného partnera pro provozování navazujících služeb pro
osoby se ZP v souvislosti s možnostmi vícezdrojového financování
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování
1.3 Navazující služby pro denní stacionář a
Opatření
transformované sociální služby (sociálně-terapeutické
dílny, podporované zaměstnávání, podpora samostatného
bydlení pro ZP apod.)
Popis a zdůvodnění aktivity:
nalezení organizace, která by byla schopna nabídnout
vhodnou navazující službu vycházející z potřeb klientů
stávajících sociálních služeb. Předpokládá se, že
navazující služby budou určeny klientům z okolních
obcí, a proto bude kladen důraz na zajištění společného
financování těmito obcemi, případně MSK, při výběru
poskytovatele.
Jak vyplynulo z kvalitativního mapování potřebnosti
sociálních služeb u osob se zdravotním postižením
v rámci mezioborové spolupráce, poptávka po sociálních
službách ze strany potenciálních uživatelů zahrnuje
požadavek na zřízení „navazujícího komplexního centra
sociálních služeb“ (denní stacionář, týdenní stacionář,
odlehčovací služby...). Občané s tělesným postižením,
ale i někteří stávající uživatelé Denního stacionáře
Kopretina mají zájem o pracovní uplatnění (chráněná
pracovní místa, chráněné dílny, sociální podnik...).
Předpokládaný počet uživatelů:
bude stanoven v návaznosti na druh konkrétní sociální
služby a poskytovatele.
Předpokládané období realizace: 2013-2016
Předpokládané náklady na
budou stanoveny v návaznosti na druh konkrétní sociální
realizaci:
služby a poskytovatele.
Finanční zdroje:
MSK, obce, MPSV, různé dotační tituly
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé, MSK
Rizika:
nezájem ze strany poskytovatelů, nedostatek finančních
zdrojů, nezájem uživatelů
Kritéria hodnocení:
dohoda o spolupráci, registrovaná nová služba, statistika
aktivit
Aktivita 1.4.1 Přesné definování rozšířené cílové skupiny uživatelů služby Denního
stacionáře Kopretina a jejich potřeb
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního
Opatření
stacionáře Kopretina zejména o uživatele
s kombinovaným postižením a s poruchami autistického
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Popis a zdůvodnění aktivity:

Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

spektra z Kopřivnice
v rámci společné diskuse stávajících poskytovatelů,
organizací pro osoby se ZP a ZŠ a MŠ Motýlek bude
upřesněna cílová skupina uživatelů pro rozšíření sociální
služby Denního stacionáře Kopretina, zejména o
uživatele s kombinovaným postižením a s poruchami
autistického spektra. Budou vytipováni a osloveni
uživatelé, zájemci o službu tak, aby bylo možno stanovit
počet osob a jejich potřeby. Stávající služba Denního
stacionáře
Kopretina je v současnosti poskytována
zejména osobám s lehčí formou mentálního postižení,
kteří nejsou imobilní. Někteří ze stávajících uživatelů
jsou připraveni a schopni posunout se do navazující
služby např. sociálně terapeutických dílen a DS by mohl
poskytnout službu i osobám s těžší formou postižení a
také osobám imobilním, pro které ale nejsou prostory
konstruovány. Také na základě požadavků žáků ZŠ a MŠ
Motýlek zde existuje poptávka na poskytování služeb
denního stacionáře pro osoby s kombinovaným
postižením a pro osoby s poruchami autistického spektra
v průběhu let 2013-2017.
15
2013
0,V rámci rozpočtu OSV a stávajících poskytovatelů
město Kopřivnice, OSV
poskytovatelé, ZŠ a MŠ Motýlek, NNO pro osoby se ZP
nezájem ze strany poskytovatelů a ostatních organizací,
nezájem uživatelů
Je přesně vydefinována cílová skupina uživatelů Denního
stacionáře Kopretina (zejména počet osob, požadavky na
prostor apod. pro rozšíření služby)

Aktivita 1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové umístění Denního stacionáře
Kopretina do bezbariérových prostor v Kopřivnici a zpracování projektu rekonstrukce
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního
Opatření
stacionáře Kopretina zejména o uživatele
s kombinovaným postižením a s poruchami autistického
spektra z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
na základě přesně definovaných požadavků potenciálních
klientů služby Denního stacionáře Kopretina (1.4.1)
budou navrženy varianty pro nové umístění Denního
stacionáře Kopretina do vyhovujících bezbariérových
prostor. Po schválení nejvhodnější varianty v orgánech
města bude připraven projekt rekonstrukce a navrženy
možnosti financování, vč. návrhu pro využití stávajícího
prostoru (nejlépe pro sociálně-terapeutické dílny)
Předpokládaný počet uživatelů:
bude stanoven v návaznosti výsledky aktivity 1.4.1
13

Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

2014-2016
Náklady na projekt budou stanoveny na základě vybrané
varianty
Město Kopřivnice
město Kopřivnice, OSV
město Kopřivnice, ORM, OMM
nedojde k politické dohodě, nebudou k dispozici vhodné
prostory
Vybraná varianta, schválená v orgánech města,
dokončena projektová dokumentace rekonstrukce

Aktivita 1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a přestěhování Denního stacionáře
z Vlčovice do Kopřivnice
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního
Opatření
stacionáře Kopretina zejména o uživatele
s kombinovaným postižením a s poruchami autistického
spektra z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
na základě schváleného projektu (1.4.2) bude
rekonstruován vybraný objekt a na základě nově
definované cílové skupiny (1.4.1) bude služba
přeregistrována. Služba bude přestěhována do
zrekonstruovaných prostor
Předpokládaný počet uživatelů:
Bude stanoven v návaznosti na definovanou cílovou
skupinu a schválený projekt (1.4.1 a 1.4.2)
Předpokládané období realizace: 2017 – 2018 a v návaznosti na možnosti financování
Předpokládané náklady na
na základě schváleného projektu (1.4.2)
realizaci:
Finanční zdroje:
Město Kopřivnice, vhodné dotační programy
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, ORM, SSSmK
Spolupráce:
město Kopřivnice, OSV, OMM
Rizika:
nedostatek finančních prostředků
Kritéria hodnocení:
Nová registrace, kolaudační rozhodnutí, statistika
uživatelů služby
Aktivita 1.5.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů služby sociálněterapeutických dílen a jejich potřeb
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.5.
Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující
Opatření
služby zejména pro uživatele denního stacionáře
Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních
škol z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
v rámci společné diskuse stávajících poskytovatelů,
organizací pro osoby se ZP a ZŠ a MŠ Motýlek bude
upřesněna cílová skupina uživatelů pro sociální službu
sociálně-terapeutické dílny. Budou vytipováni a osloveni
uživatelé, zájemci o službu tak, aby bylo možno stanovit
počet osob a jejich potřeby. Jak vyplynulo
z kvalitativního mapování potřebnosti sociálních služeb u
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Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

osob se zdravotním postižením v rámci mezioborové
spolupráce, poptávka po sociálních službách ze strany
potenciálních uživatelů zahrnuje požadavek na zřízení
„navazujícího komplexního centra sociálních služeb“. Na
základě žádostí předložených ZŠ a MŠ Motýlek na
jednání PS plánování sociálních služeb, zde existuje
požadavek (poptávka) na zřízení sociálně-terapeutických
dílen postupně do roku 2016 pro 4 osoby a pro dalšího
v roce 2017.
Tyto konkrétní požadavky je potřeba hlouběji zmapovat
s ohledem na individuální potřeby jednotlivých klientů
jak ZŠ, tak DS Kopretina.
16
2013
0,V rámci rozpočtu OSV a stávajících poskytovatelů
město Kopřivnice, OSV
poskytovatelé, ZŠ a MŠ Motýlek, NNO pro osoby se ZP
nezájem ze strany poskytovatelů a ostatních organizací,
nezájem uživatelů
Je přesně vydefinována cílová skupina uživatelů
sociálně-terapeutických dílen a jejich potřeby (zejména
počet osob, požadavky na prostor apod.)

Aktivita 1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina ve Vlčovicích pro potřeby
služby sociálně-terapeutických dílen
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující
Opatření
služby zejména pro uživatele denního stacionáře
Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních
škol z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
v návaznosti na rozhodnutí orgánů města a na základě
schváleného projektu (1.4.2) bude přestěhována služba
deního stacionáře Kopretina do bezbariérových prostor a
následně proběhne úprava stávajícího objektu ve
Vlčovicích pro potřeby sociálně-terapeutických dílen dle
připraveného projektu (1.4.2)
Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

Bude stanoven v návaznosti na definovanou cílovou
skupinu a schválený projekt (1.5.1 a 1.4.2)
v návaznosti na možnosti financování
na základě schváleného projektu (1.4.2)
Město Kopřivnice, vhodné dotační programy
město Kopřivnice, ORM, SSSmK
město Kopřivnice, OSV, OMM
nedostatek finančních prostředků
kolaudační rozhodnutí
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Aktivita 1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro poskytování služby sociálněterapeutických dílen a stanovení podmínek financování
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující
Opatření
služby zejména pro uživatele denního stacionáře
Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních
škol z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
nalezení organizace, která by byla schopna a ochotna
provozovat službu sociálně-terapeutické dílny osobám se
ZP, vycházející z definovaných potřeb klientů. Při
výběru poskytovatele bude kladen důraz na zajištění
vícezdrojového financování pro zajištění provozu.
Předpokládaný počet uživatelů:
bude stanoven v návaznosti výsledky aktivity 1.5.1
Předpokládané období realizace: Navazuje na aktivitu 1.5.2
Předpokládané náklady na
budou stanoveny v návaznosti na vybranou variantu
realizaci:
(návaznost na aktivitu 1.4.2)
Finanční zdroje:
Město Kopřivnice, MSK, MPSV, různé dotační tituly
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé, MSK
Rizika:
nezájem ze strany poskytovatelů, nedostatek finančních
zdrojů, nezájem uživatelů
Kritéria hodnocení:
dohoda o spolupráci, registrovaná nová služba, statistika
aktivit
Aktivita 2.1.1 Den sociálních služeb v Kopřivnici
2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování
Cíl
prestiže sociální práce.
2.1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních
Opatření
službách a souvisejících aktivitách prostřednictvím
informačních kampaní a hledání nových forem
Popis a zdůvodnění aktivity:
cílem akce je seznámit veřejnost, uživatele a potenciální
uživatele s možnostmi pomoci, informovat o tom, jak se
žije s handicapem, umožnit poskytovatelům soc. služeb
prezentaci svých zařízení a výrobcům a prodejcům
kompenzačních pomůcek prezentaci jejich nabídky.
Předpokládaný počet uživatelů:
200
Předpokládané období realizace: každoročně
Předpokládané náklady na
55 000,- Kč
realizaci:
Finanční zdroje:
město Kopřivnice, Štramberk, hledání vhodného
dotačního programu
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé, města i obce
Rizika:
nezájem veřejnosti, nedostatek finančních zdrojů, počasí
Kritéria hodnocení:
statistické vyhodnocení počtu účastníků
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Aktivita 2.1.2 Mapa poskytovatelů
2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování
Cíl
prestiže sociální práce.
2.1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních
Opatření
službách a souvisejících aktivit prostřednictvím
informačních kampaní a hledání nových forem
Popis a zdůvodnění aktivity:
aktualizace jednoduchých a přehledných údajů
o poskytovatelích v tištěné podobě formou mapy a jejich
distribuce na akcích obcí, MIC apod.
Předpokládaný počet uživatelů:
nerelevantní
Předpokládané období realizace: 2016
Předpokládané náklady na
40 000,- Kč
realizaci:
Finanční zdroje:
město Kopřivnice
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé
Rizika:
nedostatek finančních prostředků, nezájem poskytovatelů
Kritéria hodnocení:
počet vytištěných map
Aktivita 2.1.3 Abeceda poskytovatelů sociálních služeb ve zpravodajích města
Štramberka, obcí Závišice, Ženklava
2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování
Cíl
prestiže sociální práce.
2.1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních
Opatření
službách a souvisejících aktivit prostřednictvím
informačních kampaní a hledání nových forem
Popis a zdůvodnění aktivity:
informace o poskytovatelích a možnostech pomoci dosud
v obcích neproběhly. Každá obec v rámci svého
zpravodaje vydá sérii článků o možnostech pomoci.
Předpokládaný počet uživatelů:
nerelevantní
Předpokládané období realizace: 2013
Předpokládané náklady na
0,- (bude řešeno v rámci nákladů na vydávání
realizaci:
zpravodajů)
Finanční zdroje:
město Štramberk, obce Závišice, Ženklava
Zodpovědnost za úkol:
město Štramberk, obce Závišice, Ženklava
Spolupráce:
město Kopřivnice, poskytovatelé
Rizika:
nezájem obcí
Kritéria hodnocení:
počet vydaných článků
Aktivita 2.2.1 Společenský večer poskytovatelů sociálních služeb, případně benefiční
akce
2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování
Cíl
prestiže sociální práce
2.2
Oceňování pracovníků v sociální oblasti
Opatření
Popis a zdůvodnění aktivity:
z úrovně města oceňovat práci pracovníků v sociální
oblasti, protože lidské zdroje (pracovníci) vytvářejí
kvalitu péče. Formou ocenění konkrétních osob projevit
vnější podporu poskytovatelům – pracovníkům,
dobrovolníkům a donátorům, čímž se přispěje ke zvýšení
prestiže, informovanosti a budou podpořeny neformální
vztahy poskytovatelů a donátorů.
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Předpokládaný počet uživatelů:
Předpokládané období realizace:
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

cca 200
2013, případně každoročně
45 000,- Kč/ročně
město Kopřivnice
město Kopřivnice
poskytovatelé, veřejnost, město Štramberk, obce Závišice
a Ženklava
nezájem poskytovatelů, nedostatek finančních prostředků
statistika počtu účastníků, počet nominovaných osob

Aktivita 3.2.1 Zjišťování potřeb v oblasti lékařské péče pro osoby bez přístřeší
3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování
Cíl
3.2 Zajišťování podmínek pro zdravotní péči a hygienu
Opatření
osob bez přístřeší
Popis a zdůvodnění aktivity:
v praxi se sociální pracovníci setkávají s tím, že klienti
jsou často odmítáni u některých lékařů a mají problém se
zajištěním potřebné péče. Účelem je zjištění potřeb
u osob bez přístřeší pro zajištění dostupné lékařské péče
pro osoby bez přístřeší (jaká lékařská péče chybí
především, pro kolik osob apod.)
Předpokládaný počet uživatelů:
nerelevantní
Předpokládané období realizace: do června 2013
Předpokládané náklady na
0,- Kč
realizaci:
Finanční zdroje:
v rámci činnosti jednotlivých služeb pro osoby bez
přístřeší
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
SSSmK, OS „Máš čas?“
Rizika:
nespolupráce poskytovatelů
Kritéria hodnocení:
hodnotící zpráva
Aktivita 3.2.2 Řešení způsobu zajištění toalet pro osoby bez přístřeší
3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování
Cíl
3.2 Zajišťování podmínek pro zdravotní péči a hygienu
Opatření
osob bez přístřeší
Popis a zdůvodnění aktivity:
bezplatné využívání veřejného WC pro osoby bez
přístřeší např. formou žetonů vydávaných v rámci terénní
práce sociálních pracovníků na základě předem
nastavených pravidel. Účelem je zlepšení hygieny osob
bez přístřeší a snížení znečišťování veřejných
prostranství.
Předpokládaný počet uživatelů:
20
Předpokládané období realizace: 2013 a dále průběžně
Předpokládané náklady na
36 500,- Kč/ročně (při předpokladu 20 klientů, 1 žeton
realizaci:
denně, 365 dnů, 5,- Kč/žeton)
Finanční zdroje:
město Kopřivnice
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
město Kopřivnice, OMM
Rizika:
nezájem uživatelů, nedostatek finančních prostředků,
18

Kritéria hodnocení:

neochota provozovatele
vyhodnocení počtu uživatelů

Aktivita 3.3.1 Zmapování a definování cílových skupin a jejich potřeb pro
nízkonákladové bydlení
3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování
Cíl
3.3 Řešení nízkonákladového bydlení s přiměřenou
Opatření
mírou podpory, pomoci a péče pro osoby, které se
vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a příjmům ocitly
v nepříznivé sociální situaci
Popis a zdůvodnění aktivity:
v Kopřivnici se setkáváme při sociální práci s klienty,
pro něž by bylo řešením jejich velmi nepříznivé sociální
situace, umístění do vhodné sociální služby, např. domov
se zvláštním režimem nebo zajištění jiného způsobu
bydlení s velmi nízkými prahy, nikoli jako pobytová
sociální služba. Často se jedná o statisticky nevýznamné
cílové skupiny, spíše o jednotlivce, jejichž situaci je však
nutno řešit nejlépe v širším regionu ve spolupráci s MSK.
Proto je potřeba definovat cílové skupiny podle typu
zdravotního postižení, věku a sociální situace.
Předpokládaný počet uživatelů:
nerelevantní
Předpokládané období realizace: do konce roku 2013
Předpokládané náklady na
0,- Kč
realizaci:
Finanční zdroje:
v rámci činnosti jednotlivých služeb
Zodpovědnost za úkol:
město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
SSSmK, OS „Máš čas?“, Salus
Rizika:
nespolupráce poskytovatelů
Kritéria hodnocení:
hodnotící zpráva
Aktivita 3.3.2 Návrh řešení způsobů bydlení na základě výsledků mapování
3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování
Cíl
3.3 Řešení nízkonákladového bydlení s přiměřenou
Opatření
mírou podpory, pomoci a péče pro osoby, které se
vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a příjmům ocitly
v nepříznivé sociální situaci
Popis a zdůvodnění aktivity:
na základě zjištěných potřeb formou kulatých stolů
v rámci užších pracovních týmu budou navrženy způsoby
řešení pro jednotlivě nadefinované skupiny.
Předpokládaný počet uživatelů:
dle mapování
Předpokládané období realizace: 2 Q 2014
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

0,- Kč
v rámci činnosti jednotlivých služeb
město Kopřivnice, OSV
SSSmK, OS „Máš čas?“, Salus
nedojde k politické dohodě
schválená varianta v orgánech města
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Aktivita 3.3.3 Realizace řešení nízkonákladového bydlení a spolupráce s MSK při
zajištění služeb a péče pro specifické cílové skupiny
3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování
Cíl
3.3 Řešení nízkonákladového bydlení s přiměřenou
Opatření
mírou podpory, pomoci a péče pro osoby, které se
vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a příjmům ocitly
v nepříznivé sociální situaci („podprahové bydlení“)
Popis a zdůvodnění aktivity:
s ohledem na velikost jednotlivých cílových skupin
a jejich specifické potřeby realizovat varianty schválené
v orgánech města (viz 3.3.2). Případně, nebude-li možno
služby pro jednotlivce zajistit na území města,
spolupracovat s MSK při zajištění potřebných služeb.
Předpokládaný počet uživatelů:
dle mapování
Předpokládané období realizace: 2014 - 2016
Předpokládané náklady na
realizaci:
Finanční zdroje:
Zodpovědnost za úkol:
Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

dle vybrané varianty
rozpočet města a vícezdrojové financování, MSK
město Kopřivnice, OSV
SSSmK, OS „Máš čas?“, Salus, obce
nedostatek finančních zdrojů, nenalezení vhodného
prostoru pro umístění služby, nesouhlas veřejnosti
statistika využití

Aktivita 3.4.1 Podpora bezbariérové dopravy pro osoby z Kopřivnice
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
3.4. Zpřístupňování služeb osobám se sníženou
Opatření
schopností pohybu a orientace z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
1) zajištění specializované bezbariérové dopravy
dětem a žákům ZŚ a MŠ Motýlek do školy a zpět
a při školních aktivitách s cílem umožnit integraci
dětí se zdravotním postižením.
2) Podpora svozové dopravy pro osoby se
zdravotním postižením využívající služby mimo
město Kopřivnice
Finanční podpora bude zajišťována v rámci dotačního
programu na sociální služby.
Předpokládaný počet uživatelů:
Cca 40
Předpokládané období realizace: každoročně
Předpokládané náklady na
850.000,-Kč/ročně pro ZŠ a MŠ Motýlek (cca 40.000,realizaci:
Kč z rozpočtu města Kopřivnice, na základě žádosti v
rámci dotačního programu OSV)
+ v rámci fakultativních služeb konkrétního
poskytovatele sociální služby cca 40.000,- Kč z rozpočtu
města Kopřivnice, na základě žádosti v rámci dotačního
programu OSV)
Finanční zdroje:
Občanské sdružení při Dětském centru (příspěvky
rodičů) , Město Kopřivnice, poskytovatelé služeb, klienti
využívající služby, vhodné dotační tituly
Zodpovědnost za úkol:
Město Kopřivnice, OSV
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Spolupráce:
Rizika:
Kritéria hodnocení:

ZŠ a MŠ Motýlek , poskytovatelé sociálních služeb
Nedostatek finančních prostředků
Statistika svozové dopravy

Aktivita 3.4.2 Podpora dopravy pro seniory se sníženou schopností pohybu či
orientace z Kopřivnice
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny
Cíl
skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj
3.4. Zpřístupňování služeb osobám se sníženou
Opatření
schopností pohybu a orientace z Kopřivnice
Popis a zdůvodnění aktivity:
Bude zmapována potřeb seniorů v oblasti dopravy. Jde
především o umožnění dopravy seniorům se sníženou
schopností pohybu a orientace z Kopřivnice zejména
k lékaři, na úřady apod.
Předpokládaný počet uživatelů:
2800 osob
Předpokládané období realizace: 2013-2014
Předpokládané náklady na
50.000,- Kč
realizaci:
Finanční zdroje:
Město Kopřivnice
Zodpovědnost za úkol:
Město Kopřivnice, OSV
Spolupráce:
poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, Kluby seniorů
apod.
Rizika:
Neschopnost seniorů specifikovat své potřeby
s ohledem na budoucnost
Kritéria hodnocení:
Závěrečná zpráva vč. doporučení dalšího postupu
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Udržitelnost procesu a změny v plánu
Naplňování cílů ve stanoveném čase je podstatou realizace plánu rozvoje sociálních služeb
a musí se tedy i průběžně vyhodnocovat. Aktivity budou průběžně v rámci procesu plánování
sociálních služeb sledovány, vyhodnocovány a také aktualizovány.
Komunitní plán je živý materiál, který vzhledem k délce platnosti plánu a rychlému vývoji
v oblasti sociálních služeb (změny legislativy, změny potřeb obyvatel atd.) může vyžadovat
potřebné změny. Vlivem různých aspektů může dojít k požadavku úpravy již schváleného
plánu na základě aktuální situace v této oblasti. V tomto případě bude proces „novelizace“
probíhat v souladu s principy komunitního plánování a výsledek změn bude předložen
orgánům města ke schválení.
Indikátor udržitelnosti procesu
Fungování PSS bude zajištěno pravidelným setkáváním pracovních skupin a Řídící skupiny.
V rámci pracovních skupin budou stanoveny termíny dalšího setkání, frekvence těchto setkání
bude minimálně 1x ročně, s ohledem na organizační náročnost a kvalitní naplň daných
setkaní. Řídící skupina se bude scházet minimálně 2x ročně nebo dle potřeby. Místem
setkávání bude i nadále budova Městského úřadu Kopřivnice. Setkávání pracovních skupin
a obdobně skupiny řídící dle stanovených pravidel (zápis, prezenční listina) bude ukazatelem
fungování a pokračování procesu. V obsahu setkání bude mimo jiné provedena kontrola
plnění úkolů. Jednou ročně proběhne monitoring plnění stanoveného plánu.
Monitorování aktivit a hodnotící zprávy
Monitorování bude probíhat po celou dobu plnění plánu a vzešlé informace lze dále aktuálně
zapracovat do plánu. Monitorování realizace Plánu sociálních služeb Kopřivnice bude
zajišťovat Odbor sociálních věcí MÚ. Ten bude průběžně zaznamenávat postup realizace
jednotlivých aktivit. Současně bude zjišťovat důvody pro případné neplnění plánu. Jednou
ročně připraví monitorovací zprávu o realizaci plánu a projedná ji v Řídící skupině a na
základě jejího doporučení ji předloží radě města a dále všem pracovním skupinám.
Účelem vyhodnocení je zjistit:
•

co se změnilo v cílových oblastech,

•

zda byly uskutečněné aktivity efektivní a účinné,

•

zda se neobjevily nové oblasti a témata,

•

zda se systém, nabídka či kvalita poskytovaných služeb posunuly ve směru společné
představy vize.
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