Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 27.02.2012
v klubovně na ulici Budovatelské č. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Shrnutí činností pracovních skupin za rok 2011
2) Zhodnocení realizace Střednědobého plánu sociálních služeb na léta
2009–2012
3) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2013–2016
4) Různé
5) Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí
odboru školství, kultury a sociálních věcí, která přivítala všechny přítomné včetně hostů.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová stručně zrekapitulovala činnost obou pracovních skupin (dále
jen PS) v roce 2011. Konstatovala, že obě PS se scházely dle plánu práce a spolupracovaly na
plnění priorit komunitního plánu. V prosinci 2011 byl vydán aktualizovaný „Průvodce
sociálními službami ve Studénce a aktualizovaný Průvodce volnočasovými aktivitami
ve Studénce. Obě brožury obdrželi členové PS na pracovním jednání.
ad 2) Členové pracovních skupin diskutovali o plnění stávajícího komunitního plánu,
o realizaci aktivit a důvodech proč většina nebyla splněna Nejpodstatnějším důvodem
nemožnosti realizace priorit je nedostatek finančních prostředků.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová seznámila přítomné s výsledky jednání rozšířené triády
s Ing. Danou Divákovou. Na jednání rozšířené triády, které se konalo dne 13.02.2012
v budově městského úřadu bylo dohodnuto, že pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na léta 2013-2016 (dále jen 2. komunitní plán) budou učiněny kroky dle
zápisu jednání rozšířené triády:
1. vyhodnocení stávajícího komunitního plánu
2. analýza potřeb sociálních služeb bude realizována prostřednictvím ankety zveřejněné
na webových stránkách města a dále bude provedeno anketní šetření mezi uživateli
sociálních služeb v domě pokojného stáří, v domě s byty zvláštního určení a mezi
uživateli pečovatelské služby Charity Studénka
3. v předem dohodnutých termínech budou probíhat jednání pracovních skupin
4. Ing. Dana Diváková zašle k rukám PhDr. Olgy Svobodové seznam úkonů
souvisejících s postupy pro vyhodnocení stávajícího komunitního plánu a pro
sestavení 2. komunitního plánu na léta 2013–2016
5. na pracovním jednání rozšířené triády v první polovině dubna budou sestaveny otázky
pro průzkum sociálních služeb na území města
PhDr. Olga Svobodová informovala členy obou PS o tom, že Institut komunitního vzdělávání
pod vedením Ing. Divákové neuspěl v projektu na získání dotace pro napsání 2. komunitního
plánu. Zpracování 2. komunitního plánu pro Studénku bude tedy financována z rozpočtu
města.

ad 4) PhDr. Olga Svobodová vyzvala členy PS ke spolupráci při tvorbě 2 komunitního plánu
na léta 2013–2016, požádala je o účast na jednáních PS.
ad 5) PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem přítomným členům obou pracovních skupin
za účast, aktivitu a iniciativu při projednávání jednotlivých bodů programu.
Jednání bylo ukončeno v 17:55 hodin.
Ve Studénce dne 05.03.2012

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

