Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 15.01.2009
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Rekapitulace činnosti pracovních skupin v roce 2008
2) Činnost v roce 2009
3) Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 15:00 hodin Alena Pavlíková, koordinátor
komunitního plánování sociálních služeb ve Studénce a přivítala všechny přítomné.
ad 1) Paní Alena Pavlíková zrekapitulovala úkoly, na kterých se členové pracovních skupin
(dále jen PS) podíleli podle stanoveného plánu práce za rok 2008.
 byl vydán Informační leták, který byl v průběhu měsíce dubna 2008 distribuován do všech
domácností ve městě. Jeho obsahem byly základní informace o průběhu a realizaci
komunitního plánování ve městě
 v rámci přípravy pro vydání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě
Studénka, pod vedením Ing. Dany Divákové, ředitelky Institutu komunitního rozvoje,
členové obou PS sestavili potřebné SWOT analýzy
 na Dni města členové PS informovali zájemce o komunitním plánování ve městě.
Nepřízeň počasí ovlivnila možnost předání informací široké veřejnosti
 byl uspořádán Den sociálních služeb v prostorách domu s byty zvláštního určení na ulici
Budovatelské čp. 779 ve Studénce. Cílem této akce bylo seznámit návštěvníky
s možnostmi poskytování sociálních služeb, s výrobci kompenzačních pomůcek,
pro tělesně, zrakově i sluchově postižené, možnostmi vypůjčení těchto pomůcek. V rámci
dne vystoupily děti ze Základní školy na ulici Tovární a děti z Mateřské školy na ulici
Budovatelské. Součástí akce byla i výstava výtvarných prací klientek Zámku Nová Horka,
p.o., dětí ze Základní školy na ulici Tovární a z Mateřské školy na ulici Budovatelské
 v měsíci říjnu proběhlo již třetí regionální setkání sluchově a mentálně postižených
Studénecký kapřík
 členové Zastupitelstva města Studénky byli na 16. zasedání, které se konalo dne
16.12.2008 seznámeni s prací obou PS a zároveň schválili Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb ve městě Studénka
ad 2) Bylo dohodnuto, že sestavením plánu práce pro rok 2009 se členové KPSS budou
zabývat na příštím pracovním jednání.
Paní Alena Pavlíková členy PS informovala, že v měsíci březnu nebo dubnu proběhne školení
členů PS. Lektorkou školení bude Ing. Diváková, termín a obsah bude upřesněn.
ad 3) Paní Alena Pavlíková poděkovala všem členům PS za účast.
Pracovní bylo ukončeno v 15:45 hodin.
Ve Studénce 21.01.2009
Zapsala: Kateřina Paľová v. r.
jednatelka pracovní skupiny pro rodinu, děti, mládež

