Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného
dne 21.11.2007 v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:

1) Osoba odpovědná za komunitní plánování, představení zástupce za zadavatele
a koordinátora
2) Rekapitulace Dne města
3) Seznámení s výsledky analýzy potřeb
4) Seznámení s výsledky socio-demografické analýzy
5) Obsah komunitního plánu
6) Návrh Průvodce sociálními službami
7) Volba jednatelky pracovní skupiny pro Rodinu děti a mládež
8) Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí
odboru školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy pracovní skupiny (dále jen PS) s usnesením
Zastupitelstva města Studénky č. 109/08/07, kdy byla jmenována jako osoba odpovědná
za proces komunitního plánování ve Studénce. Představila členům PS koordinátora
komunitního plánování ve Studénce, paní Alenu Pavlíkovou. Dále informovala členy PS
o tom, že paní Helena Wojdylová byla jmenována Zastupitelstvem města Studénky jako
zástupce zadavatele do pracovní skupiny pro seniory a osoby s postižením.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová poděkovala členům PS, kteří se aktivně zapojili do informační
kampaně na oslavách Dne města a seznamovali veřejnost s procesem komunitního plánování
ve Studénce.
ad 3 a 4) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy PS s jednotlivými kapitolami Analýzy
potřeb v oblasti sociálních služeb ve Studénce (dále jen analýza potřeb) a Socio-demografické
analýzy města Studénky.
V průběhu měsíce září byla zpracována Institutem komunitního rozvoje pod vedením
Ing. Dany Divákové analýza potřeb. Podklady pro analýzu potřeb byly získávány na katastru
města Studénky formou kvantitativního výzkumu a anonymní ankety.
Socio-demografickou analýzu města Studénky zpracovala firma Regio projekt, s.r.o. z Tábora
pod vedením MgA. Petra Kukly. Analýza včetně zapracovaných připomínek byla firmou
vyhotovena v měsíci říjnu.
Z obou analýz vyplynulo, že je nutno zaměřit pozornost zejména na sociální služby
pro seniory. Dále bylo zjištěno, že občané města by uvítali zřízení denního stacionáře pro děti
a mládež po ukončení povinné školní docházky a pro dospělé osoby se zdravotním
postižením.
Výsledky obou analýz budou sloužit jako podklad tvorbu komunitního plánu.
ad 5) Mgr. Halušková navrhla, aby stacionář byl vybudován v jedné budově a byl využíván
zároveň seniory i dětmi a mládeží po ukončení povinné školní docházky. Členové PS rovněž
řešili problémy nepřizpůsobivé mládeže, užívání návykových látek dětmi ve věku 13–15 let,
zabývali se otázkami řešení těchto záležitosti v rámci tvorby komunitního plánu.

Výsledky obou analýz budou zpracovány pomocí SWOT analýzy, kterou budou sestavovat
členové každé PS zvlášť na počátku roku 2008. Předmětem dalšího jednání bude rozhodnutí
o tom, zda tuto analýzu zpracují v rámci PS s využitím znalostí a zkušeností ze semináře,
jehož se účastnili nebo přizvou moderátora, který SWOT analýzu povede.
ad 6) Paní Mária Blahetová představila pracovní verzi Průvodce sociálnímu službami.
Členové PS diskutovali o tom, co vše by mělo být v průvodci uvedeno, aby byl kompletním
informačním zdrojem pro všechny obyvatele našeho města. Dohodli se na tom, že kromě
výčtu sociálních služeb, bude obsahovat také informace týkající se využití volného času,
informace o úřadech, zdravotnictví a důležitá telefonní čísla. Doplněný bude o fotografie
vztahující se k danému tématu.
Úkoly:
Doplnění obsahu katalogu včetně připomínek členů PS
Z: Mária Blahetová
T: 03.12.2007
Doplnění fotografií
Z: Jiří Silber
T: 05.12.2007
Oslovení nakladatelů
Z: Alena Pavlíková
T: 10.12.2007
Pracovní jednání obou PS ke konečnému posouzení obsahu Průvodce sociálními službami
Z: Alena Pavlíková
T: 05.12.2007
ad 7) Jmenování PhDr. Olgy Svobodové viz ad 1) si vyžádalo nutnost volby nového jednatele
pracovní skupinu pro rodinu, děti a mládež. Členové PS pro rodinu, děti a mládež na návrh
vedoucí pracovní skupiny jednohlasně zvolili za jednatele slečnu Kateřinu Paľovou.
ad 8) PhDr. Olga Svobodová závěrem poděkovala všem členům za účast a aktivní přístup při
projednávání všech bodů programu.
Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin.
Ve Studénce 30.11.2007

Zapsala: Alena Pavlíková v. r.
koordinátor komunitního plánování

