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Sociální služby, bydlení a boj proti
sociálnímu vyloučení
Výsledky
Zajistili jsme dostupné nájemní bydlení v obecních bytových domech.
Zavedli jsme a udržujeme rovné
a transparentní podmínky (nejen finanční) podpory pro všechny poskytovatele sociálních služeb. Podporujeme terénní služby a sociální práci
v rozmanitých variantách. Úspěšně
integrujeme znevýhodněné občany
do běžného života.

Rozpracované
Politika dostupného bydlení
Zahájili jsme a budeme pokračovat
v zavádění bytové politiky, která garantuje dostupné bydlení všem občanům, kteří si nemohou zajistit své
vlastní na běžném trhu. Opava je
dnes v oblasti bydlení příkladem dobré praxe. Zavedli jsme jednoznačně
definované a vymezené sociální byty
i prostupné bydlení pro ty, kteří se
chtějí vlastní snahou dostat z ubytovny do běžného bytu. V takto nastavené bytové politice budeme dále pokračovat. Sociální byty budeme dále
přidělovat osobám zdravotně a psychicky nemocným, sociálně znevýhodněným, seniorům a mladým rodinám.
Širší nabídka služeb, volnočasových a komunitních aktivit
pro naše seniory
Připravíme nabídku kurzů, přednášek
a jiných volnočasových aktivit pro seniory formou jejich aktivní účasti. Seniorům bude nabídnuta účast nejen jako
posluchačům, respektive účastníkům,

ale i jako přednášejícím – lektorům. Senioři mohou zájemcům ukazovat například dnes již pozapomenutá rukodělná
řemesla, přednášet o nedávné historii, kterou zažili, vyrábět drobné dárky
s menšími dětmi.
Odstraňování bariér pohybu hendikepovaných městem a MHD
Při každé investici města se dbá na odstraňování bariér ve měst – chodníky,
vstupy do veřejných budov.
Přestavba městského objektu
v Kylešovicích na komunitní centrum
pro zdravotně znevýhodněné (spolufinancováno Evropskou unií)
Podařilo se nám připravit projekt
s podporou kraje a získat dotaci
z evropských peněz na rekonstrukci městského objektu v Kylešovicích.
Rekonstrukcí získá město kvalitní bezbariérové prostory pro poskytování sociálních služeb osobám s chronickým
duševním onemocněním či mírným
a středně těžkým mentálním postižením. Bezbariérové prostory pro poskytování sociálních služeb, ale i jiné
komunitní aktivity, přístupné méně
mobilním občanům v Opavě dlouhodobě chyběly.

Vize a plány
Podpora služeb, které zajistí, aby
staří lidé důstojně trávili zbytek svého života v domácím prostředí
Lidé by měli žít v domácím a jim známém prostředí v každém věku. Tam,
kde síly rodiny nestačí, chceme je podpořit sociálními službami zajišťovanými
za spolupráce neziskových organizací.

Zachování zdravotnických zařízení a rozsahu zdravotnických služeb
ve Slezské nemocnici
Přestože nejsou zdravotnická zařízení
včetně Slezské nemocnice vlastněná
městem a konkrétně Slezská nemocnice je spravována krajem, takže město
na ni nemá přímý vliv, máme zájem o to,
aby zdravotnické služby byly v Opavě
zachovány. Jsme připraveni být i nadále v úzkém kontaktu s představiteli kraje, sledovat jejich plány v oblasti
zdravotnictví na území našeho města
a dbát na zachování šíře zdravotnických zařízení a odpovídajícího rozsahu
zdravotnických služeb v nemocnici.

