S - Sociální zázemí
Priorita S.1 Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
Plánovacím nástrojem pro aktivity v sociální oblasti je Komunitní plán sociálních
služeb, na jehož přípravě a následné realizaci se podílejí poskytovatelé i uživatelé těchto
služeb. Na první plán pro období let 2009–2013 před nedávnem navázal druhý Komunitní
plán sociálních služeb, který pokrývá období let 2014–2016. Do jeho tvorby se kromě
Kopřivnice zapojily také obce Štramberk, Závišice a Ženklava. Prioritou dokumentu
zůstává výstavba domova pro seniory.

Návrh budoucí podoby domova pro seniory.

První etapa výstavby domova pro seniory proběhla v letech 2010–2011, kdy byla na
nároží ulic České a Příčné postavena dietní stravovna. Na ni v budoucnu naváže
ubytovací část domova pro seniory.

Stravovna – I. etapa domova pro seniory.
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Město Kopřivnice zřizuje či finančně podporuje celou řadu sociálních služeb, které
občanům pomáhají při zvládání nepříznivých životních situací. Tyto služby poskytuje
Kopřivničanům řada subjektů, např. Středisko sociálních služeb města Kopřivnice,
Charita Kopřivnice, Centrum pro zdravotně postižené, Klub Kamarád, Renarkon a další.
Na základě přání občanů došlo v roce 2012 také k rozšíření činnosti občanské poradny
v budově radnice. Ucelený přehled všech sociálních služeb je od roku 2012 k dispozici
v elektronickém katalogu sociálních služeb na webu města.
Činnost poskytovatelů sociálních služeb je veřejnosti pravidelně představována v rámci
Dnů sociálních služeb. Na tzv. Jarmarku poskytovatelů sociálních služeb představují
své nabídky nejrůznější občanská sdružení, sociální zařízení a výrobci kompenzačních
pomůcek. Na programu bývají také ukázky výcviku vodících psů a canis terapie, měření
tělesných hodnot či různé soutěžní úkoly pro děti.

Den sociálních služeb 2013.
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V roce 2012 proběhla rekonstrukce azylového domu, která umožnila rozšíření jeho
kapacity a zkvalitnění služeb azylového domu i noclehárny. Součástí bylo například
vybudování jednoho bezbariérového bytu. Do nové přístavby azylového domu bylo
přemístěno nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Racek, jehož původním
a dočasným působištěm byla od roku 2010 budova bývalé ZŠ Náměstí. Náklady na
rekonstrukci a rozšíření azylového domu dosáhly 8,6 mil. Kč, přičemž 6,2 milionu pokryla
dotace ROP Moravskoslezsko.

Azylový dům na ulici Horní.

Realizací mnoha dílčích projektů usiluje město o odstraňování bariér, které omezují
pohyb občanů se zdravotním handicapem. Kromě úprav chodníků a přechodů pro chodce
jsou prováděny úpravy vstupů a vnitřních prostor veřejných budov. Příklady jsou budova
radnice nebo nedávno zrekonstruované ZŠ Mniší a MŠ Krátká. Bezbariérový vstup má od
roku 2013 také ZŠ dr. Milady Horákové. Na této škole letos proběhly rovněž bezbariérové
úpravy pavilonu pro žáky prvního stupně, aby školu mohly navštěvovat i děti
s pohybovými omezeními.
V roce 2013 vyměnilo město výtahy v domě
č. p. 320 na ulici České, kde jsou malometrážní byty pro seniory. Akce vyšla na
2 mil. Kč, přičemž polovinu pokryla dotace
z ministerstva pro místní rozvoj. Ve druhém
stejně zaměřeném objektu č. p. 650 na
Masarykově náměstí provedlo město
výměnu výtahů za 1 mil. Kč na vlastní
náklady.

Město každoročně podporuje Sportovní hry
zdravotně postižených dětí a dospělých.
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