Prioritní oblast Sociální zázemí
Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou
nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále byly využity
náměty, které vyplynuly z diskuzí pracovních skupin ve dnech 15. - 16. 1. 2014.
Pod navrženými definicemi priorit jsou uvedeny příklady možných opatření či typových aktivit, které
na jednání zazněly.
I.

Vytvářet podmínky pro rozvoj a zkvalitňování sociálních a zdravotních služeb pro všechny
obyvatele města.
Návrhy případných opatření – tady je možnost zakomponovat jednotlivá opatření ze
Střednědobého plánu sociálních služeb:
- Infrastruktura
- Služby
- Propagace, zvyšování informovanosti

II.

Zajistit bezpečné prostředí pro obyvatele města
Návrhy případných opatření:
- Zvýšení pocitu bezpečí v sídlištních lokalitách např. sídliště Sever
- Řešení večerního života a jeho negativ
- Regulace heren
- Řešení drogové problematiky (prevence, represe, spolupráce)
- Bezpečnost v okolních lesích
- Akce zaměřené na prevenci kriminality

Níže je uvedena původní verze rozdělení prioritní oblasti Sociální zázemí, která byla vytvořena při
plánovacím procesu v roce 2007. Dále uvádíme specifikace cílů a opatření, které jsou uvedeny ve II.
střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice, který je nastaven do roku 2017..
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Návrhová část – Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 – 2022 – verze r. 2007
PRIORITNÍ OBLAST SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ (celkem stanoveny 2 priority):
Priorita S. 1 Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
Opatření S. 1.1 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich
propagace
Opatření S. 1.2 Rekonstrukce a výstavba zařízení poskytujících sociální služby
Opatření S. 1.3 Vytváření a zlepšování podmínek pro zdravotně postižené a občany ohrožené
sociálním vyloučením
Priorita S. 2 Bezpečnost a prevence kriminality
Opatření S. 2.1 Rozvoj aktivit a infrastruktury pro zajištění bezpečnosti a prevence kriminality
Opatření S. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí
Opatření S. 2.3 Řešení problematiky sociálně nepřizpůsobivých občanů

Návrhová část – II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice
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)
1.2 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici (S.1.2.1)
1.3 Podpora navazujících služeb na denní stacionář a transformované sociální služby (sociálněterapeutické dílny, podporované zaměstnávání, podpora samostatného bydlení pro ZP apod.)
1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního stacionáře Kopretina zejména o uživatele s
kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra z Kopřivnice
1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující služby zejména pro uživatele denního
stacionáře Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních škol z Kopřivnice
Cíl 2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže sociální práce (S.1.1)
Opatření:
2.1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivit
prostřednictvím informačních kampaní (S.1.1.6) a hledání nových forem
2.2 Oceňování pracovníků v sociální oblasti
Cíl 3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování (S.1.3)
Opatření:
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
3.3 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
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3.4. Zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace z Kopřivnice
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