ZÁPIS
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 09.12.2013
v klubovně domu čp. 779 na ul. Budovatelské ve Studénce.
Přítomni:

dle presenční listiny

Program:

1)
2)
3)
4)

Shrnutí činnosti pracovních skupin za uplynulé období
Plán práce na rok 2014
Různé
Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila a řídila PhDr. Olga Svobodová. Úvodem přivítala
členy pracovních skupin a přítomné hosty pana Ladislava Houska, starostu a Ing. Miroslava
Fabiana, místostarostu.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová zhodnotila činnost obou pracovních skupin (dále jen PS)
v uplynulém roce, zejména v souvislosti s tvorbou a realizací 2. střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb ve Studénce (dále jen 2. komunitní plán). PhDr. Olga Svobodová
informovala o obsahu prvního i druhého komunitního plánu. Zaměřila se na shodné body, ale
i na odlišnosti u některých priorit. 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. Součástí vyhodnocování bude i analýza potřeb
veřejnosti a uživatelů sociálních služeb. Na základě získaných výsledků bude rozhodnuto
o dalších krocích v rámci komunitního plánování a o případné aktualizaci 2. komunitního
plánu.
Přítomní byli informováni o spolupráci v oblasti komunitního plánování s ostatními obcemi
a městy Moravskoslezského kraje v rámci činnosti „Pracovní skupiny pro plánování
sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem“, dále o snaze této pracovní skupiny zaměřit se na
získání dostatečného množství finančních prostředků pro kvalitní fungování sociálních služeb
na území Moravskoslezského kraje.
PhDr. Olga Svobodová zhodnotila prezentaci komunitního plánování na Dni města, který byl
v letošním roce uspořádán na letním stadionu a na Dni otevřených dveří, který se konal
25.09.2013 v budově městského úřadu. Na obou akcích byli zájemci informováni o procesu
komunitního plánování, možnostech vstupu do pracovních skupin a mohli získat propagační
předmět s logem komunitního plánování.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová seznámila přítomné s návrhem plánu práce na rok 2014. Tento
byl následně všemi přítomnými schválen.
ad 3) Členové PS zhodnotili svou činnost v kalendářním roce, vyjadřovali se ke spolupráci
s veřejností, k dalším záměrům a směru komunitního plánování, projednali prezentaci
komunitního plánování v roce 2014 (Den města, Den otevřených dveří, Den otevřených dveří
v Charitě Studénka a v Zámku Nová Horka).

ad 4) PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem přítomným za jejich celoroční práci a popřála
jim mnoho pracovních i osobních úspěchů v následujícím roce. Poté předala slovo panu
Ladislavu Honuskovi, který rovněž poděkoval členům pracovní skupiny za jejich činnost,
ocenil úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout, a vyjádřil naději, že se společnými silami
podaří naplnit i další priority 2. komunitního plánu. Popřál rovněž členům PS vše nejlepší do
nového roku. Místostarosta Ing. Miroslav Fabian se připojil k poděkování i přání pana
Ladislava Honuska.
Po projednání všech bodů programu následovalo neformální setkání vedení města se členy
PS.
Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin.

Ve Studénce 11.12.2013

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

