ZÁPIS
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 06.03.2013
v klubovně domu čp. 779 na ul. Budovatelské ve Studénce.
Přítomni: dle presenční listiny
Program: 1) Shrnutí činnosti pracovních skupin
2) Kontrola plánu práce na rok 2013
3) Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Studénce na léta
2013–2016
4) Různé
5) Závěr
Jednání pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí. Přivítala všechny přítomné členy pracovních skupin
a seznámila je s programem jednání.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová shrnula činnost obou pracovních skupin v uplynulém roce,
zejména v souvislosti s tvorbou druhého střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve
Studénce.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová zrekapitulovala plán práce na rok 2013, zejména z důvodu
některých drobných změn, které vyvstaly již po jeho schválení. Jedná se zejména o změnu
místa konání Dne města, který bude probíhat dne 15.06.2013 na letním stadionu. Členové
pracovních skupin byli vyzváni k aktivní účasti na organizaci a průběhu této veřejné akce.
ad 4) PhDr. Olga Svobodová formou prezentace zopakovala všechny důležité priority
druhého střednědobého plánu. Připomněla možnosti a způsob jejich realizace a informovala
přítomné o stavu dotačních řízení k některým akcím. U pečovatelské služby poskytované
městem Studénkou uvedla, že je v plánu ukončení registrace města Studénky, jako
poskytovatele pečovatelské služby. Tuto službu by následně zajišťoval jiný poskytovatel
(Charita Studénka, fyzická osoba, rodinný příslušník, osobní asistent).
ad 5) V této souvislosti zmínila ředitelka Charity Studénka Ing. Šikulová, že rozšířili
poskytování pečovatelské služby i na obce Bartošovice, Hukovice a Pustějov. Zavádějí také
možnost poskytování pečovatelské služby v odpoledních hodinách a o víkendech.
Informovala přítomné o chybovém dotačním řízení na byt pro matku v tísni, který je také
jednou z priorit střednědobého plánu. Na dotaci bude podána nové žádost.
V další části tohoto bodu připomněla PhDr. Svobodová prioritu „podpora školních klubů“
a zájmovou činnost seniorů. Bylo konstatováno, že školní kluby fungují v rámci škol. Aktivit
pro seniory je však ve městě málo. Předsedkyně Klubu důchodců MSV Studénka pí
Macháčová vyslovila politování nad skutečností, že za zapůjčení sálu v Dělnickém domě musí
klub zaplatit cca 2.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že jedinými příjmy klubu jsou členské
příspěvky, je to pro organizaci velmi vysoký výdaj. Bude žádat o osvobození od poplatku,
jeho snížení, případně poskytnutí grantu.

ad 6) Závěrem poděkovala PhDr. Olga Svobodová všem přítomným za účast a aktivní
přístup k jednání.

Jednání bylo ukončeno 17:30 hodin.
Ve Studénce 08.03.2013

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

