Prioritní oblast Sociální zázemí
Základem pro zpracování návrhu priorit a opatření oblasti Sociální zázemí byly celkem tři koncepční
dokumenty Města Kopřivnice:


II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice



Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014 – 2015



Plán zdraví

Dále byly zapracovány náměty a doporučení, které vyplynuly z diskuzí pracovních skupin v lednu 2014
a diskuze pracovní skupiny ze dne 12. 2. 2014.
Základem sociální koncepce města je komunitní plán sociálních služeb – II. střednědobý plán
sociálních služeb města Kopřivnice. Propracovaný systém sociálních služeb na místní úrovni
umožňuje městu průběžně reagovat na potřeby uživatelů a zajistit efektivní vynakládání zdrojů.
Komunitní plán efektivně navrhuje objem a nabídku sociálních služeb na místní úrovni, tak aby
odpovídala přesně požadavkům jednotlivých cílových skupin, možnostem poskytovatelů a zadavatele
jak na straně výdajů, tak struktury financování. Město chce pomocí spolupráce poskytovatelů
sociálních služeb a uživatelů předcházet sociálnímu vyloučení, rozvíjet sociální služby dle místních
potřeb a posilovat vícezdrojové financování.
D. 1

Vytvářet podmínky pro rozvoj a zkvalitňování sociálních a zdravotních služeb pro všechny
obyvatele města.

Město Kopřivnice chce být v oblasti sociálních a zdravotních služeb soběstačné, otevřené a vstřícné
ke všem skupinám obyvatelstva a pro všechny zajistit rovnocenné podmínky.
D. 1.1

Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí
Udržet stávající síť sociálních a zdravotních služeb pro všechny skupiny obyvatel města a
okolí a podporovat jejich další zkvalitňování a rozvoj. Zároveň také zvyšovat povědomí
obyvatel o nabídce sociálních a zdravotních služeb – osvěta, propagace.
D. 1.1.1 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici
D. 1.1.2 Podpora navazujících služeb na denní stacionář a transformované sociální služby 
sociálněterapeutické dílny, podporované zaměstnávání, podpora samostatného
bydlení pro ZP apod.
D. 1.1.3 Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního stacionáře Kopretina zejména o
uživatele s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra
z Kopřivnice
D. 1.1.4 Zřízení sociálněterapeutických dílen jako navazující služby zejména pro uživatele
denního stacionáře Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních škol
z Kopřivnice
D. 1.1.5 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a souvisejících
aktivit prostřednictvím informačních kampaní) a hledání nových forem
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D. 1.1.5 Organizace propagačních kampaní zaměřených na jednotlivé cílové skupiny – 1x
za rok jedna kampaň pro jednu cílovou skupinu  představení organizace, služeb…
D. 1.2

Kopřivnice bez bariér
Vytvářet podmínky pro nezávislý pohyb občanů s různými handicapy, realizovat aktivity,
které přispějí k eliminaci sociálního vyloučení a chudoby všech občanů a usnadní osobám
sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým návrat do společnosti i na trh
práce.
D. 1.2.1 Zajišťování podmínek pro zdravotní péči a hygienu osob bez přístřeší
D. 1.2.2 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
D. 1.2.3 Zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace
z Kopřivnice – například dotovaná taxislužba pro zdravotně handicapované osoby,
novodobá sanitka  Informovanost o poskytování těchto služeb
D. 1.2.4 Nízkoprahové centrum kamarád – rozšíření stávajících prostor a modernizace
vybavení
D. 1.2.5 Připravit a zrealizovat projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání a volnočasové
aktivity zdravotně handicapovaných osob (děti a mládež, dospělí)
D. 1.2.6 Zrealizovat projekt zaměřený na zkvalitnění dopravy klientů organizace Motýlek
(realizátor NNO Motýlek)
D. 1.2.7 Zrealizovat projekt zaměřený na autisty (realizátor NNO Motýlek)

D. 2

Zajistit bezpečné prostředí pro obyvatele města

Bezpečnost je jedním z velmi citlivých témat pro obyvatele, protože se dotýká jejich každodenního
života. Každé město, které chce být atraktivní pro obyvatele, investory, návštěvníky, musí být
městem bezpečným.
D. 2.1

Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti
Realizovat a aktivity a podpůrnou infrastrukturu, která bude zvyšovat pocit bezpečí
obyvatel, přispěje k omezení a znesnadnění páchání trestné činnosti.
D. 2.1.1 Zkvalitňování kamerového systému MP
D. 2.1.2 Nastavit systém represivních opatření pro regulaci heren, nonstop podniků
například formou omezení provozní doby, koordinace aktivit s okolními
obcemi/městy (Příbor, Frenštát p.R.) atd.

D. 2.2

Informovanost, výchova k bezpečí
Realizovat aktivity, které zvýší informovanost obyvatel o účinných formách obrany před
trestnou činností, zapojí občany do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti, zvýší
pocit bezpečí obyvatel, zvýší profesní a odborné úrovně pracovníků v oblasti prevence
kriminality a zvýší úrovně právního vědomí a předávání informací o bezpečnostní situaci.
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D. 2.2.1 Informační kampaně zaměřené na důsledky negativních jevů, na ochranu proti
kriminalitě a jiným negativním jevům
D. 2.2.2 Vzdělávací projekt Balíček první pomoci k přežití ve světě bez drog
D. 2.2.3 Informační kampaně, besedy zaměřené na rizikové chování dětí a mládeže v
kyberprostoru
D. 2.3

Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Realizovat aktivity zaměřené na práci s rizikovými dětmi a mládeží, rizikovými rodinami s
cílem zaměřit se na podporu funkce rodiny, prevenci patologických jevů ve školách a
primární protidrogovou prevenci dětí a mládeže.
D. 2.3.1 Rekreačně výchovný tábor a víkendové pobyty pro děti ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí
D. 2.3.2 Program Teen In – projekt zaměřený na aktivní trávení volného času pro
neorganizované děti a mládež

D. 2.4

Řešení drogové problematiky
Podporovat přípravu a realizaci kvalitních a osvědčených nízkoprahových programů
poskytujících harm reduction a pracujících s aktivními uživateli drog, snaha o minimalizaci
negativních důsledků užívání drog pro širokou veřejnost a podporovat odborné
poradenství.
D. 2.4.1 Terénní programy zaměřené na uživatele drog
D. 2.4.2 Vytvoření poradenského místa pro prevenci a léčbu drogových závislostí

D. 3

Vytvářet příznivé klima a podmínky pro rodiny

Město chce svými aktivitami soustředit pozornost na rodiny, chce vytvořit celkově přívětivé
společenské klima pro rodiny, tak aby všichni členové rodin mohli sladit své plány v oblasti profesní a
rodinné.
D. 3.1

Rozvoj rodinné politiky
Realizovat aktivity, které budou věnovat pozornost rodině a vytvářet příznivé prorodinné
klima. Město chce podpořit a rozvíjet síť prorodinných aktivit.
D. 3.1.1 Zpracovat koncepci rodinné (prorodinné) politiky Koncepce/systém podpory rodin
D. 3.1.2 Zmapovat činnosti služeb pro rodiny s dětmi  přehled služeb, organizací
pracujícími s/pro rodiny
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