MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 3 /2013
z jednání všech pracovních skupin plánování sociálních služeb v Kopřivnici
Datum jednání: 7. 10. 2013 v 16:00 hodin
Místo jednání: zasedací místnost v 10 p. MěÚ Kopřivnice
Přítomni: 47 účastníků – dle presenční listiny
Program jednání:
1) Informace o plnění II. střednědobého plánu
2) „Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v Kopřivnici“ – možnosti nominací
3) Různé – dle návrhů účastníků
Všechny přítomné přivítala Mgr. Dagmar Rysová - místostarostka města Kopřivnice.
Ad 1)
S průběhem naplňování plnění II. střednědobého plánu sociálních služeb města
Kopřivnice přítomné seznámila Mgr. Galiová a Mikundová. Průběžné hodnocení plánu je
součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu.
Ad 2)
S návrhem pravidel pro udělení titulu "Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v Kopřivnici"
seznámila přítomné Mgr. Mikundová.
o Ocenění je určeno pracovníkům a občanům působícím v sociální oblasti za
mimořádnou, kvalitní, obětavou a uznávanou činnost za kterou si zasluhují veřejné
ocenění a poděkování.
o Oceněni mohou být občané města Kopřivnice nebo občané působící v Kopřivnici, kteří
mimořádně přispívají ke zlepšení situace osob ohrožených sociálním vyloučením, ať
dlouhodobou prací nebo mimořádným činem.
o V anketě mohou být nominováni:
• zaměstnanci sociálních služeb,
• pracovníci vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských a
podobných zařízeních,
• lidé působící ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci
neziskových aktivit, vykonávající činnost pro občany města Kopřivnice vč. místních
částí,
• pečující osoby z Kopřivnice vč. místních částí (které působí nad rámec péče o
svého rodinného příslušníka).
o Nominace mohou podávat fyzické i právnické osoby prostřednictvím formuláře
zveřejněného na stránkách www.koprivnice.cz, v sekci sociální oblast.
o Formulář je možno získat také na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
o Nominace se podávají v písemné podobě.

o Předpokládaný harmonogram realizace aktivity:
• 16.10. 2013 do 16:00 - příjem nominací na Osobnost
• 17.10. 2013 - hodnocení nominací, vyhodnocení úplnosti a správnosti nominací
v Řídící skupině
• 21.10. 2013 - 4.11. 2013 - hlasování veřejnosti
• 4.11. 2013 - sčítání anketních lístků v Řídící skupině
• 19.11. 2013 - projednání výsledků hlasování v radě města a její rozhodnutí o
stanovení Osobnosti
• 29.11. 2013 - slavnostní vyhlášení výsledku Osobnosti na Společenském večeru
pracovníkům a dobrovolníkům v sociální oblasti Kopřivnice v Kulturním domě
Kopřivnice
Ad 3)
Připomínky v rámci diskuse:
o v pracovní skupině k domovu pro seniory by měli být zastoupení také senioři
o návrh na zorganizování semináře pro seniory o novém občanském zákoníku
o návrh na zřízení nového sportoviště pro seniory – hřiště petangu
o chybí odpadkové koše na celé ulici Husově až ke koupališti
o dotaz, zda se budou doplňovat stojany na kola
Na nejbližší akce ve městě pozvala přítomné p. Rysová:
o 9.10. 2013, 8:30 - Sportovní den pro seniory – VANAIVAN, bazén
o 16.10. 2013, 14:00 - Veřejná obhajoba Zdravého města
o 22.10. 2013, 16:00 – Veřejné projednávání Zdravotního plánu
o 24.10. 2013 – Školení řidičů seniorů
P. Seibertová pozvala přítomné dne 9.10. 2013 na Den otevřených dveří v Chráněném
bydlení.
Jednání ukončila Mgr. Rysová. Poděkovala všem přítomným za aktivní účast na jednání.

Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová
Ověřila: Mgr. Lenka Galiová
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Příloha č. 1 Zápisu 03/2013

Vyhodnocení aktivit II. Střednědobého plánu soc. služeb k 31.8.2013

aktivita

Termín
plnění

Plnění

Komentář

Náklady

Cíl 1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj (S.1.1, S.1.3)
Opatření 1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další rozvoj (S.1.1, S.1.3)
1.1.1 Program finanční podpory města Každoročně 2013
Dvě kola dotačního programu s uzávěrkou 31.1. 2013 a 1.146.000,- Kč
Kopřivnice pro poskytovatele sociálních
splněno
30.6. 2013 – podpořeno 15 soc. služeb a 2 činnosti v
služeb
a
organizace
pomáhající
soc. oblasti (celkem 13 organizací = uzavřených smluv)
v sociální oblasti pro občany města
– podrobnosti na www stránkách, dotace
Kopřivnice
1.1.2 Podpora občanské poradny a rozšíření
Rozšíření od 8/2013
Z toho dotace
její provozní doby
2013,
Nově navíc otevírací doba: čt 9-12,13-16 pro 240 tis Kč
každoročně
objednané, Příbor středa
1.1.2 Program finanční podpory města Každoročně
Štramberka a obcí Závišice a Ženklava
pro poskytovatele sociálních služeb a organizace
pomáhající v sociální oblasti pro občany
Štramberka a obcí Závišice a Ženklava
1.1.4 Rozšíření služeb azylového domu SSSmK 3 Q 2013,
o vícestupňový model bydlení
2014

1.1.5 Vznik projektu „O krok blíže 2013-2016
k zaměstnání“ - tréninkové zaměstnávání
(sociální
rehabilitace)
pro
dlouhodobě
nezaměstnané, zejména pro osoby bez přístřeší
1.1.6 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační 2013

2013 –
realizaci

v Štramberk (celkem 4 organizace
Závišice (1 Organizace)
Ženklava – 0,- - žádné žádosti

Plánováno na Předpokládá se 1 byt v režimu AD pro samostatné
poslední Q
klienty s menší mírou podpory, potřeba nákl. na
vybavení, do konce roku budou vytipováni klienti a
řešeno uvolnění vhodného bytu
odloženo
Snížen počet pracovníků v souvislosti se sníženým
počtem klientů, s projektem se zatím nepočítá. Každý
rok bude opět vyhodnocováno.
odloženo

Zatím není potřeba.

62.000,Štramberk
2.000,Závišice

služby
1.1.7 Iniciování zřízení konzultační skupiny na 2013-2016
úrovni statutárních zástupců obcí, nebo jimi
pověřených osob, ve spádové oblasti města
Kopřivnice

V realizaci

Opatření 1.2 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici (S.1.2.1)
1.2.1 Rozhodnutí o vhodné variantě řešení 2013
V řešení
zřízení domova pro seniory

26.4. 2013 – první setkání – 14 účastníků z 12 obcí + V
rámci
rozpočtu odboru
Kopřivnice 3
Setkání zástupců obcí 1-2 x ročně
Termín příštího setkání dohodnut na polovinu
října 2013 – v souvislosti s politickými
změnami bude posunut do doby, kdy bude více
informací o změnách v oblasti poskytování soc.
služeb

Přehodnocení stávajícího projektu v souvislosti
s nabídkou řešení DS podle konceptu, který funguje
v Rakousku, s novými klientskými přístupy a
s alzheimer centrem (Seniorholding, mateřská fa
Senecura) . Předpoklad - do konce roku by mělo být
rozhodnuto v orgánech města, jak se bude s projektem
pokračovat. Již
schváleno v ZM, že finanční
prostředky z výtěžku z případného prodeje „hokejky“
budou účelově vázány na projekt DS).
Opatření 1.3 Podpora navazujících služeb na denní stacionář a transformované sociální služby (sociálně- terapeutické dílny, podporované
zaměstnávání, podpora samostatného bydlení pro ZP apod.),
Opatření 1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního stacionáře Kopretina zejména o uživatele s kombinovaným postižením a s poruchami
autistického spektra z Kopřivnice,
Opatření 1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující služby zejména pro uživatele denního stacionáře Kopretina, transformovaných služeb
a klienty speciálních škol z Kopřivnice
1.3.1
Hledání
vhodného
partnera
pro 2013-2016
nezahájeno
Navazuje na 1.4
provozování navazujících služeb v souvislosti
s možnostmi vícezdrojového financování
1.4.1 Přesné definování rozšířené cílové skupiny 2013
V realizaci
Posouzeno z pohledu poskyt.:
uživatelů služby Denního stacionáře Kopretina a
Kopretina – nemá neuspokojené žádosti, je snaha
jejich potřeb
rozšířit cílovou skupinu o těžší ZP, stávající by mohli
a
přejít do soc. ter. dílen
1.5.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů
Soc. ter. dílny NJ – 5 klientů z Kopřivnice, žádný
služby sociálně-terapeutických dílen a jejich
žadatel z Kopřivnice,
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potřeb

DS NJ - 1 klient z Kopřivnice, žádný žadatel z
Kopřivnice
Motýlek - chybí navazující služba, zejména pro autisty.

Cíl 2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže sociální práce (S.1.1)
Opatření 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
každoročně splněno
V rámci Dnů země - 18.4. 2013, v sadu E. Beneše
28.083,- Kč
17 organizací, kteří prezentovali 28 druhů sociálních
služeb
4 organizace v sociální oblasti - vč. sociálního podniku
2 zdravotní pojišťovny
rozdáno 372 soutěžních kartiček pro děti
Opatření 2.2 Oceňování pracovníků v sociální oblasti
2.2.1
Společenský
večer
poskytovatelů 2013
sociálních služeb, případně benefiční akce

statistika
počtu
účastníků,
počet
nominovanýc
h osob

V
realiz
aci

Plánovaný termín 29.11. 2013 od 17 do 24
hodin v KDK

Cíl 3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování (S.1.3)
Opatření 3.2 Zajišťování podmínek pro zdravotní péči a hygienu osob bez přístřeší
3.2.1 Zjišťování potřeb v oblasti lékařské péče Do 6/2013
V realizaci
Proběhlo společného jednání s osobami bez přístřeší
pro osoby bez přístřeší
dne 12. 3. 2013 v NDC Racek, z kterého vyplynulo, že
tyto potřeby jsou v současné době uspokojovány.
Racek – dohoda s MUDr. Žárským – akutní ošetření
Psychiatrické ošetření – je problematické
3.2.2 Řešení způsobu zajištění toalet pro osoby 2013
V realizaci
Dtto
bez přístřeší
Cca 15 osob
Situace zmapována, a došlo ke zvýšení informovanosti
k možnostem využívání veř. toalet zdarma v centru
města, pisoáry jsou zdarma.
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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 Do konce V realizaci
Proběhlo v rámci mapování MSK – závěry a hodnotící
jejich potřeb pro nízkonákladové bydlení
roku 2013
zpráva budou předloženy do konce roku
3.4. Zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace z Kopřivnice
3.4.1 Podpora bezbariérové dopravy pro osoby z 2013
V realizaci
V rámci dotačního programu města Kopřivnice (viz v roce 2012 –
Kopřivnice
bod 1.11)
717 tis. Kč)
Podpora svozové dopravy Motýlek – 40.000,- Kč
3.4.2 Podpora dopravy pro seniory se sníženou 2013-2014
nezahájeno
Na 4Q 2013 plánována anketa
schopností pohybu či orientace z Kopřivnice
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