Plnění 2. střednědobého
plánu rozvoje sociálních
služeb města Studénky.

Komunitního plánování = zajišťování potřebnosti sociálních
služeb tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám
jednotlivých občanů.
Město Studénka má již zpracované 2 komunitní plány.

V souladu se zákonem o sociálních službách bude po celý rok
2016 probíhat zpracování 3. komunitního plánu.
Komunitní plánování ve městě

V roce 2015 se obě PS scházely podle plánu práce ve
stanovených termínech.

Plnění plánu práce v roce 2015

Cílem
obou
pracovních
skupin
je
seznamovat
veřejnost
s komunitním plánovaním sociálních služeb, s jeho záměry a cíli.
Jako každoročně bylo komunitní plánování prezentováno na
„Dni města“ 13.06.2015.

Členové pracovních skupin seznamovali zájemce s komunitním
plánováním ve městě, rozdávali informační brožury, propagační
předměty, nabízeli možnost zapojit se do procesu komunitního
plánování.
Prezentace komunitního plánování na veřejnosti

S komunitním plánováním se mohli občané seznámit rovněž
na „Dni otevřených dveří“, které pořádalo město Studénka
05.10.2015.
Každý měl možnost odnést si drobný propagační předmět
s logem komunitního plánování.

Prezentace komunitního plánování na veřejnosti

V letošním roce v rámci „Týdne seniorů“, který ve
spolupráci s pracovními skupinami uspořádal SAK
Studénka, příspěvková organizace, v pondělí
12.10.2015 souběžně s přednáškou „Zdraví a vitalita
v
každém
věku“
probíhala
prezentace
poskytovatelů sociálních služeb z regionu.
Bohužel návštěvnost akce byla velmi nízká.
Nicméně
nově
navázané
kontakty
mezi
zúčastněnými poskytovateli sociálních služeb,
výměna zkušeností a názorů byly nejen pro
přítomné poskytovatele, ale i pro zástupce PS
komunitního plánování velmi přínosné. Věříme,
že se spolupráce bude i nadále vyvíjet ve prospěch
občanů města.

Do činnosti komunitního plánování je možné zařadit
i např. Den otevřených dveří v Charitě Studénka
a společensko-kulturní akci Studénecký kapřík.
V letošním roce proběhl již 10. ročník a patří k velmi
úspěšným a vyhledávaným. Akce je určena pro
handicapované z širokého okolí. Každoročně se sejde
kolem dvou set účastníků.

V tomto roce se PS při Krajském úřadu Moravskoslezského
kraje v Ostravě velmi intenzívně zabývala novým systémem
financování sociálních služeb. Od roku 2016 bude finanční
prostředky poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou
registrovanými poskytovateli a jsou zařazeni do sítě
poskytovatelů sociálních služeb, rozdělovat na základě
předložených požadavků přímo příslušný krajský úřad. Tento
systém financování přináší novinky do již zavedeného
systému a všichni zúčastnění, tedy poskytovatelé, krajský
úřad i obce se společně snaží s novými skutečnostmi
vypořádat tak, aby nebyl nijak narušen proces financování
sociálních služeb.

Zřízení nízkoprahového zařízení
Priorita R1
Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prioritou
pracovní skupiny „Rodina, děti a mládež“.
V rozpočtu města nebyla dosud částka na vybudování
nízkoprahového zařízení zařazena. V komunitním plánu je služba
deklarována jako žádoucí, nicméně její realizace je závislá
na výběru vhodných prostor a ty se dosud nepodařilo najít.

Priorita R2 „Byt pro matky v tísni“
Posláním služby je poskytnout matkám s nezletilými
dětmi, které jsou v nepříznivé životní situaci spojené se
ztrátou bydlení, přechodné a důstojné ubytování na dobu
1 roku.
Zároveň je ženám poskytována odborná sociálně-právní
podpora, která jim napomáhá při řešení nepříznivé životní
situace a jejich začleňování do společnosti, např. při
hledání vhodného bydlení, finanční poradenství,
upevňování rodinných vztahů apod.
Byt je celoročně obsazen.
Na provoz přispívá město v rámci smlouvy o podpoře
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. V roce 2015
částka činila 21.100,00 Kč. Ostatní náklady jsou hrazeny
z jiných zdrojů (od státu, z Tříkrálové sbírky, platby
klientů).

Priority PS „Senioři a osoby s postižením“
Priorita S1
služba“.

„Dům s byty zvláštního určení a pečovatelská

Plnění priority spočívá ve snaze zajistit pro obyvatele domu
výhradně na základě jejich potřeby a zájmu pomoc, kterou dle
jejich názoru potřebují.
Jedná se o úkony pečovatelské služby nebo ošetřovatelské
(zdravotní) úkony.
V současné době zajišťuje z velké části úkony pečovatelské
služby osobní asistent, úkony zdravotní služby charita. Služba
je poskytována bez časového omezení
a v přirozeném
prostředí.

Priorita S2, S3 „Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny“,
„Charitní pečovatelská služba“
Na provoz domu pokojného stáří přispívá město Studénka
v rámci veřejné finanční podpory 900.000,00 Kč. Kromě tohoto
finančního zdroje dostává charita i příspěvek od státu,
z Tříkrálové sbírky, příjem má i z plateb klientů apod.
Charita je rovněž registrovaným poskytovatelem pečovatelské
služby. Úkony pečovatelské služby zabezpečuje nejenom na
území města, ale i v okolních obcích. Na tuto službu rovněž
přispívá město ve výši 350.000,00 Kč ročně na mzdy terénních
pracovníků v sociálních službách.
Obě služby jsou plně využívány. Klienti jsou s možnostmi
nabízenými charitou spokojeni a zájem o poskytované služby
neustále roste.

Priorita S4 „Řešení krizových zdravotních a sociálních
situací“
Ve spolupráci s městskou policií zajišťuje město
řešení krizových zdravotních a sociálních situací
občanů města, kteří žijí osaměle. Pomocí tísňového
tlačítka si může klient přivolat pomoc.
Město má v současné době k dispozici 11 tlačítek,
nyní jsou všechna nainstalována u klientů.
Tato pomoc pro občany není sociální službou. Klient
hradí vstupní poplatek v částce 1.000,00 Kč, ostatní
náklady nese město.

Rok

2011
2012
2013
2014
2015
celkem

Poskytnutá
první
pomoc

2
5
5
10
1
23

Planý
signál
tísně

0
3
1
2
1
7

Technická
kontrola
funkčnosti

6
8
28
37
31
110

Údržba odstávka

1
1
3
1
0
6

Údaje jsou vyhodnoceny k 02.11.2015
Zpracoval: Jan Pesničák, velitel Městské policie
Studénka

V rozpočtu města byly v roce 2015 pro tyto účely
vyčleněny finanční prostředky ve výši 30.000,00, které
byly určeny na nákup náramků, pozáruční opravy apod.

Průřezové priority
Priorita P1 Podpora školních klubů, zájmových organizací a aktivit
pro volný čas dětí, mládeže, seniorů a zdravotně postižených“
V rozpočtu města je zahrnuta částka v rámci veřejné finanční
podpory, která je rozdělována na základě žádostí od jednotlivých
subjektů.
Priorita P2 „Podpora procesu komunitního plánování“
Na komunitní plánování v procesu zajišťování sociálních služeb
je kladen stále větší důraz. S ohledem na zvyšující se věk populace
je nezbytné na tuto oblast nezapomínat a věnovat jí náležitou
pozornost. V rozpočtu města byla na komunitní plánování částka
26.000,00 Kč určena na činnost PS a propagaci komunitního
plánování.
Priorita P3 „Charitní ošetřovatelská služba“
Ošetřovatelskou službu pro město zajišťuje charita. Na charitní
pečovatelskou službu město nepřispívá.

V souladu se zákonem o sociálních službách bude po
celý rok 2016 probíhat zpracování 3. komunitního
plánu.
Na jeho sestavení se budou podílet obě pracovní
skupiny „Senioři a občané s postižením“ a „Rodina,
děti a mládež“ (dále jen PS).
Důležitou roli při přípravě komunitního plánu má
i spolupráce s veřejností, zjišťování potřeb a zájmu
o druhy služeb a jejich možnosti uvedení do praxe.

Dovolte mi, abych Vám poděkovala za Vaši téměř osmiletou
práci v PS. Za toto celkem dlouhé období jsme společně
vykonali mnoho záslužné práce v oblasti komunitního
plánování a jak věřím, přispěli k informování občanů města
o této oblasti i o sociálních službách.
Zároveň bych Vám chtěla popřát do nového roku hodně
zdraví, štěstí a pohody v osobním životě, a v tom „našem“
pracovním hodně sil při sestavování 3.komunitního plánu.

Děkuji Vám
za pozornost

