Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 13.10.2014
v zasedací místnosti č. 52 v budově městského úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:

1)
2)
3)
4)

Výsledky dotazníkového šetření
Plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky
Různé
Závěr

Jednání pracovních skupin zahájila v 15:30 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu ve Studénce. Přivítala všechny přítomné.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová informovala přítomné členy pracovních skupin (dále jen PS)
o výsledcích dotazníkového šetření, které bylo realizováno v souladu s 2. střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb města Studénky (dále jen 2. komunitní plán). Dle
2. komunitního plánu má být provedena analýza potřeb sociálních služeb na území města
jedenkrát za 2 roky. Na realizaci analýzy potřeb se spolu s pracovními skupinami podílel
i Institut komunitního rozvoje. Bylo připraveno dotazníkové šetření, kde občané města mohli
vyjádřit svoje potřeby a přání týkající se sociálních služeb. Dotazník byl zveřejněn na
webových stránkách města a možnost vyjádřit svoje potřeby měli občané ve zdravotním
středisku ve Studénce. Došlé odpovědi byly zpracovány, vyhodnoceny a shrnuty
v závěrečném dokumentu. Nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by podmiňovaly
aktualizaci 2. komunitního plánu.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová stručně zrekapitulovala priority 2. komunitního plánu
a porovnala je s výsledky dotazníkového šetření. Členové pracovní skupiny se shodli na tom,
že s prezentovanými zjištěními souhlasí a 2. komunitní plán nebude aktualizován.
ad 3) Členové pracovních skupin si vyměnili informace získané od občanů ke kvalitě
a nabídce sociálních služeb na území města, pracovnice Zámku Nová Horka seznámily
s postupem prací na výstavbě domu pro klienty zámku ve Studénce.
ad 4) PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem přítomným za účast a aktivní přístup
v průběhu jednání.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.
Ve Studénce 16.10.2014

Zapsala: Mária Blahetová v. r.
jednatelka pracovní skupiny Senioři a občané s postižením

