ZÁPIS
z 1. společné schůzky pracovních skupin pro přípravu Komunitního plánu sociálních
služeb ve Studénce, konané dne 22.02.2007 v klubovně domu s pečovatelskou službou
Přítomni: dle presenční listiny
Program:

1/ Informace k rozpočtu KPSS pro rok 2007
2/ Základní listina KPSS
3/ Jednací řády pracovních skupin
4/ Plán práce procesu KPSS na léta 2007-2008
5/ Zadání pro analýzu potřeb
6/ Zadání pro socio-demografickou analýzu
7/ Vyhlášení soutěže o logo KPSS
8/ Různé
- informační kampaň (formy a metody)
- konference KPSS (Ostrava, Praha)

Schůzku zahájila a řídila Bc. Dagmar Bradová, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních
věcí, která byla Zastupitelstvem města Studénky (ZMS) jmenována jako osoba odpovědná
za proces KPSS ve Studénce.
ad 1/ Přítomní byli informováni o procesu schvalování rozpočtu města, součástí kterého
je i KPSS. V případě, že bude vyhověno požadavku na dotaci z EU, bude možné
uhradit všechny plánované položky (829.740,- Kč). Pokud by zastupitelstvo kraje
dotaci nepřiznalo, budou výdaje na KPSS hrazeny z rozpočtu města, ale v omezené
výši ( v případě schválení asi 320.000,- Kč). Bude-li dotace EU přiznána, je termín
zpracování KPSS do konce února 2008. Budou-li použity pouze prostředky z rozpočtu
města, je možné výdaje rozložit do dvou let a návrh komunitního plánu předložit až
koncem roku 2008. Mezi plánované výdaje patří také financování koordinátora, který
je důležitý v tom, že hlídá rozpočet a celý proces koordinuje. Zřízení tohoto funkčního
místa je však ohroženo, bude-li proces KPSS hrazen výhradně z rozpočtu města.
ad 2/ Základní listina KPSS je veřejný dokument, který byl ZMS schválen na jeho zasedání
dne 20. 2. 02007. Tato listina vymezuje základní principy KPSS včetně organizační
struktury. Členové PS přijali seznámení se ZL KPSS bez připomínek.
ad 3/ Všichni přítomní obdrželi návrh jednacího řádu pracovních skupin, který po prostudování
a případném připomínkování bude schválen na příští schůzce PS.
ad 4/ Přítomní byli seznámeni s plánem práce na léta 2007-2008. Plán práce může být upraven
především pokud se jedná o termíny plnění jednotlivých úkolů, a to v závislosti na
získání či nezískání dotace z EU. Přítomní neměli k plánu práce zásadních připomínek.
ad 5 a 6/
Začátkem března budou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek osloveno
několik subjektů s výzvou na zpracování analýzy potřeb občanů a socio-demografické
analýzy. Závěrečné zprávy obou analýz by měly být předloženy v průběhu měsíce
května a budou sloužit ke zpracování SWOT analýzy situace v oblasti sociálních služeb
ve Studénce,kterou zpracují obě pracovní skupiny na svých schůzkách.
ad 7/ Důležitým úkolem obsaženým v plánu práce na měsíc březen je vyhlášení soutěže
o logo KPSS. Garanci za splnění tohoto úkolu přijala ředitelka MěKS Renáta Novotná.
Náměty na organizaci soutěže mohou jmenované předávat jednotliví členové PS až do
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pondělí 5. 3. 2007, kdy se uskuteční schůzka rozšířené triády, která schválí konečné
zabezpečení akce.
ad 8/ Různé:
•

Paní Libosvárová vznesla dotaz, zda existuje nějaký přehled sociálních služeb ve
městě. Občan, který nikdy nic nepotřeboval neví, co může žádat.
Odpověď:
Strana 2 (celkem 2)V r. 2005 byl vydán Informátor pro seniory, ve kterém byli starší občané
seznámeni se službami v našem městě, které mohou využívat. Součástí plánu práce KPSS je
rovněž vydání Katalogu sociálních služeb, a to nejen pro seniory, ale pro všechny občany
našeho města. Vydání katalogu se plánuje na druhou polovinu tohoto roku.
•

Paní M. Halušková navrhla, aby v rámci informační kampaně probíhaly pravidelné
stručné informace o KPSS v každém vysílání kabelové televize (obrazové nebo jen
komentované). Informace se tak dostane do podvědomí obyvatel. Je rovněž možné
vydat informační letáčky na výrazném barevném podkladu a tyto roznést do schránek
občanů, do ordinací lékařů a do prodejen ve městě.
Paní H. Wojdylová navrhla, že zabezpečí vyvěšení letáčků na nástěnkách bytových
domů SBD.
Příprava letáčků bude rovněž součástí schůzky rozšířené triády dne 5. 3. 2007

•

Paní R. Novotná navrhla ověřit, zda není k dispozici některá z vývěsních skříněk MěÚ
k prezentaci KPSS.

•

Přítomni byli informováni o připravovaných konferencích KPSS (Praha 28. 2. 2007,
Ostrava 28. 3. 2007), kterých se za město Studénku zúčastní Bc. Dagmar Bradová. Na
konferenci v Ostravě přednese diskusní příspěvek k průběhu procesu KPSS ve
Studénce. Součástí příspěvku bude rovněž prezentace v Power-Pointu, na jejíž
přípravě se bude spolupodílet člen řídící triády p. Jiří Silber. Konference jsou
významnou příležitostí k čerpání a předávání zkušeností s procesem KPSS mezi městy
naší republiky.

Schůzka byla ukončena v 18:15 hodin.
Přijaté závěry a usnesení:
1) Připravit návrh na vyhlášení soutěže o logo KPSS a předložit na schůzce rozšířené triády.
T: 5. 3. 2007
Z: R. Novotná
2) Zajistit pravidelné informace v KTV o procesu KPSS ve Studénce ve spolupráci se členy
rozšířené triády.
T: průběžně
Z: R. Novotná
3) Zpracovat návrh letáčku informujícího o procesu KPSS ve Studénce srozumitelnou formou
a předložit na schůzce rozšířené triády.
T: 5. 3. 2007
Z: D. Bradová
4) Ověřit, zda je k dispozici propagační skříňka MěÚ.
T: 5. 3. 2007
Z: D. Bradová
Zapsala: Mária Blahetová
jednatelka PS pro seniory a občany s postižením
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