MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis č. 01 /2019
z jednání řídící skupiny
Datum jednání: 25. 2. 2019 ve 13:00 hodin
Místo jednání: zasedací místnost OSV, dv. č. 266, MÚ Kopřivnice
Přítomni: dle presenční listiny

Program jednání:
1) Informace o plnění III. Střednědobého plánu – hodnocení za rok 2018
2) Příprava mapování potřeb pečujících osob – výstupy z pracovních skupin
3) Různé – dle návrhů účastníků
Jednání zahájila Mgr. Mikundová.
Ad 1)
Prezentaci o průběhu plnění aktivit III. střednědobého plánu sociálních služeb města
Kopřivnice přednesla Mgr. Mikundová, která zároveň předložila členům
ŘS
monitorovací zprávu za rok 2018 (příloha č. 1). K monitorovací zprávě nebylo ze
strany členů řídící skupiny námitek.
Ad 2)
Mgr. Mikundová seznámila přítomné s průběhem přípravy mapování potřeb pečujících
osob na jednání pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením,
znevýhodněním a jiným omezením. Pracovalo se v menších skupinách, kdy přítomní v
cca 30 minutách diskutovali nad pěti otázkami, které jsou pro mapování důležité.
Výstupy zaznamenávali na připravené papíry. Cílem diskuse bylo nastavit konkrétní
způsob mapování – vedení rozhovorů tak, aby bylo možno oslovit pečující a zjistit
konkrétní potřeby pečujících osob. Poté zástupci každé skupiny prezentovali výstupy
z diskuse (viz příloha č. 2). Vzhledem k široké škále odpovědí je navrženo, aby byla
vytvořena pracovní skupina pro realizaci tohoto úkolu a aby byli členové pracovních
skupin a další zástupci poskytovatelů vyzvání ke spolupráci. Někteří již na jednání
pracovních skupin projevili zájem se zapojit.
Ad 3)
Bez připomínek

Usnesení řídící skupiny (dále jen ŘS) ze dne 25.2.2019 :
2019/01
Řídící skupina po projednání bere na vědomí vyhodnocení III. střednědobého plánu za
rok 2018 ve znění přílohy č. 1.

2019/02
Řídící skupina po projednání schvaluje vytvoření pracovní skupiny pro úkol Mapování
potřeb pečujících.

Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová

Ověřila: Mgr. Lenka Galiová

2

Příloha č. 1

Monitorovací zpráva 2018

Vyhodnocení aktivit III. Střednědobého plánu sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a
obcí Závisíce a Ženklava na období 2018-2021 za rok 2018
Dosud nesplněno

Zahájili jsme první
nezbytné aktivity

Aktivita

Termín
plnění

Opatření splněno
Zodpovědnost za
úkol

Plnění

Komentář

Priorita 1. Zachovat stávající sít sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a jejich podpora a rozvoj
Opatření 1.1 Podpora sítě sociálních služeb
1.1.1 Zachovat stávající síť sociálních služeb pro každoročně
jednotlivé cílové skupiny a jejich podpora
městem Kopřivnice a Štramberk a obcí Závišice
a Ženklava

Město Kopřivnice,
Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví
(OSV),
Město
Štramberk a obce
Závišice a Ženklava

V tis. Kč

2018

2019 2020

Kopřivnice
Dotace
Přísp. zřizovat.
Dary
Štramberk
Dotace
Přísp. zřizovat.
Dary
Závišice
Dotace
Dary
Ženklava
Dotace
Dary

čerpání
2.819,8
7.576,0
76,9
rozpočet
152
650

2021

25

Priorita 2. Podpora pracovního uplatnění osob s mentálním postižením (či duševním onemocněním), jejich integrace a aktivizace
Opatření 2.1 Vznik sociálně terapeutických dílen
2.1.1 Realizace výstavby sociálně terapeutických 2018-2019
dílen v Kopřivnici

Město Kopřivnice,
ORM

Stavba byla zahájena 5/2018. Za 234 dní byla
provedena celková rekonstrukce stavebního objektu a
výstavba nových zpevněných ploch pro potřebu
bezbariérového přístupu a parkování za cca 8,3 mil Kč.
Kolaudační rozhodnutí k datu 29.1.2019. Nyní
vybavujeme vnitřní prostory.

Termín
plnění
2.1.2 Zajištění provozu sociálně terapeutických 2019
dílen v Kopřivnici
Aktivita

Zodpovědnost za
Plnění
Komentář
úkol
Město Kopřivnice,
Na přelomu roku 2018/2019 proběhlo nabídkové
OSV
řízení na výpůjčku objektu. RM dne 29.1.2019
rozhodla, že budova bude vypůjčena Slezské diakonii,
která bude provozovat Sociálně terapeutické dílny
lidem se zdravotním handicapem. Již nyní jsou vedena
jednání o možném termínu započetí poskytování
sociální služby.

Opatření 2.2 Zlepšení dostupnosti Denního stacionáře Kopretina pro osoby se středním až těžkým mentálním postižením a kombinovaným
postižením
2.2.1 Přemístění Denního stacionáře Kopretina 2018
Město Kopřivnice,
3/2018 byla zahájena rekonstrukce objektu – bývalé
do bezbariérových prostor v Kopřivnici
ORM, OSV
jesle na ul. Francouzská na Komunitní centrum Pětka,
kde budou vybudovány bezbariérové prostory pro
Kopretinu. Kopretina bude určena pro rozšířenou
cílovou skupinu klientů s těžkým zdravotním
postižením.
„Nová“
Kopretina
by
mohla
v bezbariérových prostorách začít působit od 1.
července 2019

Opatření 2.3 Zlepšení dostupnosti samostatného bydlení pro osoby mentálním postižením
Aktivita 2.3.1 Rozšíření kapacity sociální služby 2019
podpora samostatného bydlení v Kopřivnici

JINAK, o. p. s.
Plánováno na rok 2019
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Aktivita

Termín
plnění

Zodpovědnost za
úkol

Plnění

Komentář

Priorita 3. Zajištění pobytové služby pro osoby v seniorském věku s vysokou mírou potřebné podpory
Opatření 3.1 Vznik pobytové sociální služby pro osoby v seniorském věku

3.1.1 Realizace projektu výstavby domova pro
seniory a domova se zvláštním režimem v
Kopřivnici

2019-2020
(2021)

Moravskoslezský
kraj

6/2018 byla v ZM schválena Smlouva budoucí
o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemek a
budova stravovny), smlouva bude uzavřena 120 dnů
po pravomocném stavebním povolení. V roce 2018
proběhlo na MSK opakované výběrové řízení na
zhotovení projektové dokumentace, 21.12.2018 byly
otevírány nabídky.
Rozpočet MSK 2019 – kapitálové výdaje - Výstavba
domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
Kopřivnice 12.060 tis. Kč (na projektovou
dokumentaci), rozpočtový výhled 2020 – 209 mil Kč.

3.1.2. Zajištění provozu domova pro seniory a
Moravskoslezský
domova se zvláštním režimem v kapacitě 40
2020 (2021)
Po vybudování objektu.
kraj
lůžek v Kopřivnici
Priorita 4. Podpora lidem v seniorském věku a lidem se zdravotním postižením, kteří již nejsou schopni zvládat bez pomoci péči o vlastní osobu
a úkony v domácnosti
Opatření 4.1 Zajištění dostupné péče o osoby se zdravotním postižením a seniory v domácnostech klientů
4.1.1 Rozšíření kapacity pečovatelské služby v 2018
Kopřivnici

SSSmK

Kapacita pečovatelské služby byla rozšířena od
1.6.2018 o 2 nové pracovníky. V roce 2018 se zvýšil
počet úmrtí dlouholetých uživatelů a zároveň byla
zaznamenána vysoká nemocnost pracovníků. Proto
není efektivita využití nových pracovníků tak vysoká,
jak se očekávalo a nelze ji vyhodnotit v tak krátkém
časovém úseku. Navýšení počtu pracovníků výrazně
usnadnilo práci v době čerpání řádných dovolených a
také v době několika dlouhodobých nemocenských.
Teprve ke konci roku 2018 se pracovní tým natolik
konsolidoval, že mohl být rozšiřován i počet uživatelů
v terénu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude
možno vytíženost nových pracovníků zhodnotit až
v polovině roku 2019.
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Aktivita

Termín
plnění

Zodpovědnost za
úkol

Plnění

Komentář

Priorita 5. Podpora rodin s dětmi ve schopnostech řešit svou nepříznivou sociální situaci (bytovou, finanční, výchovnou, vzdělávací atd.)
Opatření 5.1 Předcházení a snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím terénní sociální práce
5.1.1 Rozšíření sociálně aktivizačních služeb v 2018
Kopřivnici

Armáda
spásy
v České republice,
z.s.

5.1.2 Rozšíření sociálně aktivizačních služeb ve 2020
Štramberku

Město Štramberk

Armáda spásy zaregistrovala službu k 1.1.2018
s kapacitou 10 rodin. K 31.12.2018 bylo uzavřeno 5
smluv. Kapacita 10 rodin je dána v dotačním programu
„Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 –
2020 a aktuálně není naplněna. V roce 2018 probíhala
propagace služby v městě Kopřivnice (zdr. zařízení,
školy, mateřské školy, a jiná zařízení). V letošním roce
je předpoklad uzavření dalších 3 smluv.
Je plánováno v roce 2020.

Priorita 6 Podpora jednotlivců a rodin v řešení jejich nepříznivé bytové situace a s tím souvisejících problémů (finanční, hledání zaměstnání
apod.)
Opatření 6.1 Prevence možné ztráty bydlení a podpora při získání a udržení si vlastního bydlení jednotlivců a rodin prostřednictvím terénní sociální
práce
6.1.1
Realizace
projektu
prevence 2018
Armáda
spásy
Služba je registrována od 1.1.2018. K 31.12.2018 bylo
bezdomovectví – vznik sociální služby terénní
v České republice,
uzavřeno 14 smluv s uživateli. Předpokládaná kapacita
program v Kopřivnici
z.s.
15 klientů/rodin je již naplněna. V roce 2018 probíhala
propagace služby v městě Kopřivnice (ubytovny,
sociální zařízení a jiná). V prevenci bezdomovectví je
zatím 14 bytů.
6.1.2
Realizace
projektu
prevence 2020
Armáda
spásy
bezdomovectví – vznik sociální služby terénní
v České republice,
program ve Štramberku
z.s.
Priorita 7. Podpora informovanosti a propagace sociální práce, sociálních služeb a souvisejících aktivit
Opatření 7.1 Informovanost směrem k laické i odborné veřejnosti o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit
7.1.1 Den sociálních služeb v Kopřivnici či jiná Každoročně Město Kopřivnice,
vhodná propagace poskytovatelů sociálních (popř. co 2 OSV
služeb
roky)
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V roce 2018 proběhl Den sociálních služeb v rámci
akce Pohádková první pomoc a Den sociálních služeb
1. června. Cca 1000 účastníků.

7.1.2 Katalog sociálních služeb

Termín
plnění
2021

Zodpovědnost za
Plnění
úkol
Město Kopřivnice,
OSV

7.1.3 Další formy propagace

2018-2021

Město Kopřivnice,
OSV

Veřejné nominace k ocenění Osobnost v sociální
oblasti v Kopřivnici – společenský večer s předáním
ocenění 18. 10.2018.
Aktuální informace jsou zveřejňovány pravidelně na
webu města (komunitní plánování, aktivní senior,
týden pro rodinu, e-katalog) a na facebookových
stránkách města a Zdravého města kopřivnice.
V roce 2018 – vydáno cca 22 článků v Kopřivnických
novinách (město, odbor, služby) 15 tiskových zpráv,
které seznamují s projekty, sociálními službami a
akcemi v sociální oblasti (+ cca 19 článků o aktivitách
v rámci Aktivní senior). Vznikla webová stránka
Centra Pětka vč. facebookové stránky a facebooková
stránka pro Aktivního seniora. V KTK proběhlo
celkem 6 zpráv o projektech a aktivitách v sociální
oblasti, vč. seniorských aktivit, v rámci rubrik Zprávy
ve zkratce, Starostování a samostatných reportáží
(13x).

8.1.1 Přednášky pro pečující osoby a další Průběžně – Město Kopřivnice,
zájemce
2018-2021
OSV

Kulatý stůl – beseda na téma Sexualita dětí
s mentálním postižením ve spolupráci se ZŠ a MŠ
motýlek – 16.5.2018.

Aktivita

Komentář

Priorita 8. Podpora pečujících osob
Opatření 8.1 Zvýšení kompetencí pečujících osob

Opatření 8.2 Zmapování potřeb pečujících
8.2.1 Provedení mapování konkrétních potřeb 2018-2019
pečujících

Město Kopřivnice,
OSV

Zpracovala: Mgr. Blanka Mikundová
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Příloha č 2

Příprava mapování potřeb pečujících osob, výstupy z
jednání pracovních skupin
Výstupy ze skupinové práce k jednotlivým otázkám:
Forma vedení rozhovorů?
• Návrh místo rozhovorů dotazníky
• Individuální
• skupinové
• Individuální v případě odmítnutí skupiny
• dle specializace (cílových skupin pečujících, podle toho o koho pečují)
• kulaté stoly (skupinové) pro konkrétní cílové skupiny
Kdo povede rozhovory?
• zástupci úřadu
• profesionál ze sociální služby
• profesionál – sociální pracovník
• nezávislý odborník
• pracovat jednotně
Jak pozvat účastníky mapování?
• dostupnými mediálními prostředky města (web, letáky facebook, Kopřivnické
noviny, kabelová televize)
• prostřednictvím institucí na území města
• inspirovat se v Novém Jičíně
• zainteresované organizace
• sociální sítě
• Úřad práce – nabízet možnost zapojit se
Kde povedeme rozhovory?
• na pracovišti
• doma u pečujících rodin
• skupinové rozhovory na MÚ, v zařízeních, případně klubech důchodců
• individuální rozhovory na MÚ
• konferenční místnost MÚ
Konkrétní otázky pro pečující?
• s čím potřebujete pomoci (péče, podpora, vzdělávání, finance, relax,…)
• informovanost o síti sociálních služeb
• vznik svépomocné skupiny
• témata vzdělávání
• pečujete, máte zkušenosti s péčí nebo budete pečovat
• o koho pečuje (dítě, senior, osoba se zdravotním postižením)
• celodenně nebo občas
• pečuje sám nebo využívá službu nebo kombinace
• pokud využívá službu, tak jakou a je rozsah dostačující
• pokud nevyužívá, co by mu pomohlo (konkrétní potřeby)
• využili by jste poradenství
• co vás trápí, chybí
• co by jste potřebovali
• v čem můžeme pomoci
• které situace nezvládáte
• co by mi pomohlo: možnost vzdělávání, odborné konzultace, psychologická
podpora, využití kompenzačních pomůcek, právní poradenství
Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová

