Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 01.06.2015
v klubovně na ulici Budovatelské 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

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

Zahájení
Záměry vybudování domů pro seniora ve Studénce
Informace o sociálním bydlení
Plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky
Prezentace KPSS na „Dni města“ 13.06.2015
Různé
Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí, přivítala všechny přítomné i hosty Mgr. Šárku Hlisnikovskou,
regionálního pracovníka Národního centra pro transformaci sociálních služeb (podílí se na realizaci
procesu transformace a humanizace pobytových sociálních služeb) a Bc. Libuši Šimíčkovou,
sociální pracovnici Zámku Nová Horka. Bc. Šimíčková nahradí v pracovní skupině paní Anitu
Orlovou.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy pracovních skupin (dále jen PS) s návrhy na
vybudování bydlení pro seniory, které byly předloženy vedení města. Nezávisle na sobě chtějí dva
zájemci realizovat ve městě záměr bydlení pro seniory (cílová skupina nad 65 let). Jedna
z navrhovaných variant spočívá v rekonstrukcích již stávajícího objektu, druhá počítá s novou
výstavbou. Oba zájemci seznámili vedení města se svými plány a návrhy. Na jednáních si všichni
zúčastnění navzájem vyměnili své názory, upřesnili požadavky a další nezbytné informace. Oba
zájemci nyní dále rozpracovávají a upřesňují své záměry.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová informovala členy PS o zákonu o sociální bydlení, kterou připravuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zákon by měl vejít v platnost 01.01.2017. Jeho smyslem je
rychlá a účinná pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé nebo nepříznivé životní situaci a kvůli svým
nedostatečným příjmům ji sami nedokáží řešit (zejména rodič samoživitel, senioři či zdravotně
postižení). Předpokládá se, že role obcí v oblasti sociálního bydlení bude velmi významná.
Smyslem připravovaného zákona je umožnit obcím, aby zajišťovaly potřebnost sociálního bydlení
svých obyvatel. Případná výstavba nebo i rekonstrukce stávajících bytů bude podporována
z integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládá se rovněž, že se obce mohou
dohodnout např. na využívání bytů s církvemi, neziskovými organizacemi, soukromými majiteli
nebo družstvy, pokud nemají vlastní bytový fond.
Jednotlivá ustanovení připravovaného zákona jsou stále předmětem jednání.
ad 4) PhDr. Olga Svobodová stručně shrnula plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb města Studénka (dále jen 2. komunitní plán). Plnění většiny priorit je podmíněno
dostatečným množstvím finančních prostředků. V letošním roce není plnění priorit reálně, ani
v případě získání finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů.
ad 5) Dne 13.06.2015 se bude konat „Den města“. Stejně jako v ostatních letech bude komunitní
plánování prezentováno široké veřejnosti. Na zajištění propagace a prezentace se budou podílet
Mgr. Miroslava Halušková, pí Jaroslava Chudová, pí Helena Schillerová a PhDr. Olga Svobodová.
Po vzájemné dohodě budou letos osobně přítomni i zástupci Zámku Nová Horka.

ad 6) Bc. Jolana Hudcová informovala členy PS o postupu stavebních prací zařízení sociálních
služeb ve Studénce pro klienty Zámku Nová Horka. Dle jejího sdělení práce probíhají dle plánu,
kolaudace a převzetí bude realizováno ve stanoveném termínu.
PhDr. Olga Svobodová vysvětlila členům PS pravidla pro udělování souhlasu obce s doplatkem
na bydlení. Smyslem udělování tohoto souhlasu obcí je, aby obec v samostatné působnosti vyjádřila
svůj souhlas s umístěním ubytovny na svém katastrálním území. Tato pravomoc je jí dána novelou
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je, aby obec
sama rozhodla, zda na svém území ubytovnu chce. Pokud souhlas neudělí, nebude nájemníkům
přiznán doplatek na bydlení a s velkou pravděpodobností nebudou moci uhradit náklady za bydlení
a majitel ubytovny s nimi ukončí nájemní smlouvu. Na základě této skutečnosti se dá předpokládat,
že bude přibývat lidí bez přístřeší. Dle zákona o obcích se obec má o své občany mimo jiné postarat
i v případě ztráty bydlení. Ve Studénce je pouze jedna ubytovna, kde ubytovaní bydlí již několik let
a nevznikají žádné problémy. Je tedy pravděpodobné, že souhlasy budou udělovány. V případě, že
občané Studénky ubytovaní jinde budou bez přístřeší, mohou se obrátit na úsek sociálních věcí a ve
spolupráci se sociální pracovnicí budou vzniklou situaci řešit.
PhDr. Olga Svobodová předala členům PS informaci o službách, které zajišťuje mobilní hospic,
který vznikl v Novém Jičíně viz přiložený leták.
PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem členům PS za jejich účast na jednání.
Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin.
Ve Studénce 03.06.2015

Zapsala: PhDr. Olga Svobodová v. r.
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí

