Zápis
z jednání pracovní skupiny pro rodinu, děti a mládež konaného dne 07.06.2010
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Nízkoprahové zařízení
2) Diskuze
3) Závěr

Jednání pracovní skupiny zahájila v 16:30 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí, přivítala všechny přítomné a zejména hosty
z nízkoprahového zařízení Bunkr, o. s. z Havířova.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová na jednání pracovní skupiny (dále jen PS), po dohodě s vedoucí
PS Mgr. Miroslavou Haluškovou, pozvala zástupce nízkoprahového zařízení Bunkr, s. o.
z Havířova (dále jen Bunkr). Jednání PS se zúčastnili Mgr. Roman Brzezina, vedoucí
zařízení, Mgr. Renáta Turoňová, metodik, Alexander Dresler a Filip Nekola, kteří mají zájem
spolupracovat při budování nízkoprahového zařízení ve Studénce a následně i v zařízení
pracovat.
PhDr. Olga Svobodová členům PS stručně připomněla, že jednou z priorit Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka je i zřízení nízkoprahového zařízení.
Uvedla, že pan Alexander Dresler ji kontaktoval a nabídl svoji pomoc a zároveň i spolupráci
Bunkru při realizaci této priority. Poté předala slovo zástupcům Bunkru, kteří formou
prezentace seznámili členy PS s činností Bunkru, jeho aktivitami, akcemi, partnery,
zkušenostmi s provozem a mnoha dalšími zajímavostmi. Pan Alexander Dresler a pan Filip
Nekola představili členům PS svůj návrh činnosti nízkoprahového zařízení ve městě,
seznámili členy PS s tím, jaké vybavení je třeba před zahájením činnosti zajistit, měli
připravený i předběžný program činnosti zařízení.
ad 2) Pracovníci Bunkru ochotně odpovídali na všechny dotazy členů PS. Nejvíce se členové
PS zajímali o financování zařízení a jeho chod, o personální zajištění, průběh akcí apod. Byly
řešeny i konkrétní otázky týkající se případné pomoci Bunkru při zřizování a provozu
nízkoprahového zařízení ve Studénce. Pracovníci Bunkru v tomto směru nabídli veškerou
pomoc, zejména organizační, personální, případně i s ostatními záležitostmi nezbytnými pro
chod zařízení. Členy PS zajímal zejména finanční podíl z jejich strany. Mgr. Roman Brzezina
uvedl, že bez finančního přispění města by nebylo možné, aby zařízení mohlo plně fungovat.
Přislíbil, že i Bunkr by se podílel na výdajích, které vzniknou.
Členové PS se jednomyslně shodli na tom, že PhDr. Olga Svobodová bude o nabídce Bunkru
informovat vedení města a bude v této věci dále jednat i s vedením Bunkru.
ad 3) Na závěr PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem přítomným a zejména hostům za to,
že přijali pozvání, sdělili členům PS mnoho zajímavých poznatků a zkušeností. Vyjádřila
naději, že spolupráce s Bunkrem bude nadále pokračovat.
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.
Ve Studénce dne 11.06.2010
Zapsala: PhDr. Olga Svobodová v. r.
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí

