Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 09.12.2015
v klubovně na ulici Budovatelské 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Shrnutí činnosti pracovních skupin
Plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky
Tvorba 3. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky
Schválení plánu práce na rok 2016
Různé
Závěr

ad 1) Jednání obou pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí
odboru školství, kultury a sociálních věcí, přivítala všechny přítomné i hosta pana Petra
Odchodnického, místostarostu.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová formou prezentace zrekapitulovala činnost obou pracovních skupin
(dále jen PS) v roce 2015. Konstatovala, že plán práce byl plněn. Členové PS se scházeli po celý
kalendářní rok ve stanovených termínech a podíleli se na realizaci jednotlivých priorit komunitního
plánu.
PhDr. Olga Svobodová připomněla, že u jednotlivých priorit byla stanovena opatření a indikátory
úspěšnosti, které je nutné realizovat a následně vyhodnocovat. Jde zejména o ověřování
spokojenosti se službami u klientů, vzájemnou komunikaci mezi zadavatelem, poskytovatelem
a uživateli.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová stručně shrnula jednotlivé priority 2. střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb města Studénky a vysvětlila příčiny, proč není možné všechny realizovat.
Hlavním důvodem je zejména nedostatek finančních prostředků, dále pak nemožnost nalezení
vhodného místa nebo prostoru apod. I přes tyto nezdary zdůraznila, že realizace komunitního
plánování sociálních služeb je pro obyvatele města jako uživatele nebo potencionální uživatele,
charitu jako poskytovatele i celé město velmi důležitá. Zpracování komunitního plánu a v něm
deklarovaná potřeba sociálních služeb je jedním z možných zdrojů financování těchto služeb
ze státního rozpočtu a tím je minimálně zaručeno jejich fungování na území města. Kromě příjmů
ze státního rozpočtu však poskytovatelé musí získávat finanční zdroje i jinde.
Pro poskytování sociálních služeb v celém regionu je důležité i jejich zařazení v komunitním plánu
kraje. Tím je zajištěno, že stávající služby se budou i nadále rozvíjet a nové budou vznikat výhradně
na základě deklarované potřeby uživatelů. PhDr. Olga Svobodová zhodnotila prezentaci
komunitního plánování na „Dni města“, který byl v letošním roce uspořádán 13.06.2015 na
stadionu TJ MSV a na „Dni otevřených dveří,“ který se konal 05.10.2015 v budově městského
úřadu. Prezentace poskytovatelů proběhla také v rámci „Týdne seniorů“. Na všech akcích byli
zájemci informováni o procesu komunitního plánování, možnostech vstupu do PS a mohli získat
propagační předmět s logem komunitního plánování. Do činnosti komunitního plánování je možné
zařadit „Den otevřených dveří“ v Charitě Studénka a akci Studenecký kapřík.
ad 4) V souladu se zákonem o sociálních službách bude po celý rok 2016 probíhat zpracování
3. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen 3. komunitní plán). Na jeho sestavení
se budou podílet obě PS. Novela zákona o sociálních službách ukládá sestavení komunitního plánu
na období 3 let. Zpracování 3. komunitního budou realizovat členové PS vlastními silami.

PhDr. Olga Svobodová také informovala o novém systému financování sociálních služeb v roce
2016. Od roku 2016 bude finanční prostředky poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou
registrovanými poskytovateli a jsou zařazeni do sítě poskytovatelů sociálních služeb, rozdělovat na
základě předložených požadavků přímo příslušný krajský úřad. Tento systém financování přináší
novinky do již zavedeného systému a všichni zúčastnění, tedy poskytovatelé, krajský úřad i obce se
společně snaží s novými skutečnostmi vypořádat tak, aby nebyl nijak narušen proces financování
sociálních služeb.
ad 5) Členové PS byli seznámeni s obsahem plánu práce na rok 2016. Po diskuzi byl plán
jednomyslně přítomnými členy odsouhlasen.
ad 6) Členové PS diskutovali o informacích, které jim byly předány v rámci prezentace
2. komunitního plánu. Konstatovali, že plnění priorit brání zejména nedostatek finančních
prostředků. I přes tuto skutečnost jsou odhodláni pokračovat v realizaci stanovených priorit.
PhDr. Olga Svobodová přislíbila projednat s vedením Zámku Nová Horka možnost prohlídky
prostor nového domu pro klienty, který byl postaven ve Studénce.
ad 7) PhDr. Olga Svobodová poděkovala členům PS za jejich velmi záslužnou práci a popřála
do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
Poté předala slovo panu Petru Odchodnickému, místostarostovi, který rovněž poděkoval členům PS
za jejich činnost, ocenil úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout, a vyjádřil naději, že se společnými
silami podaří naplnit některé priority 2. komunitního plánu a stanovit reálné priority ve
3. komunitním plánu. Popřál rovněž členům PS vše nejlepší do nového roku.
Po skončení oficiální části následovalo neformální setkání.
Jednání bylo ukončeno v 17:50 hodin.
Ve Studénce 11.12.2015

Zapsala: Barbora Housková v. r.
odbor školství, kultury a sociálních věcí

