Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 14.10.2013 v budově
městského úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Informace o Dni města a Dni otevřených dveří
Plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky
Různé
Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí, přivítala všechny přítomné.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy pracovních skupin (dále jen PS) s průběhem Dne
města a Dne otevřených dveří. Na Dni města, který byl v letošním roce uspořádán na letním
stadionu, byl stánek KPSS umístěn nedaleko vchodu. Téměř každý účastník se u stánku zastavil.
Všem zájemcům byly předávány informace týkající se komunitního plánování, rozdávaly se
propagační předměty. Den otevřených dveří se konal 25.09.2013. V budově městského úřadu byly
umístěny 2 stoly s informačními letáky a propagačními předměty.
PhDr. Olga Svobodová poděkovala členkám pracovních skupin pí Jaroslavě Chudové,
Mgr. Miroslavě Haluškové, pí Heleně Wojdylové, které se účastnily Dne města za jejich pomoc při
organizaci a zajištění akce i jejich osobní účast.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová informovala členy pracovní skupiny o plnění 2. střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb města Studénka (dále jen 2. komunitní plán). 2. komunitní plán je
zpracován na období 2013–2016. Stejně jako v předchozím komunitním plánu je předmětem plnění
realizace jednotlivých priorit.
Priorita S1 „Dům s byty zvláštního určení a pečovatelská služba“
Cílem této priority je zabezpečení provozu domu s byty zvláštního určení jako objektu, který je
majetkem města, a jsou v něm nájemní byty. Zájemcům, na základě uzavřené smlouvy, zajišťuje
pomoc při zvládání základních osobních úkonů, nákup a další požadované služby osobní asistent.
Členové pracovní skupiny k této problematice měli upřesňující dotazy:
1. Jakým způsobem je zajišťována „pomoc“ obyvatelům domu s byty zvláštního určení?
ODPOVĚĎ: Úkony požadované klientem zajišťuje na základě písemné smlouvy osobní asistent.
Tento se dohodne s klientem na druhu a počtu úkonů a úhradě za ně.
2. Nepřineslo zrušení pečovatelské služby, kterou zajišťovalo město Studénka uživatelům zvýšené
výdaje?
ODPOVĚĎ: Uživatel, který nezvládá základní obslužné činnosti pobírá na základě rozhodnutí
místně příslušného úřadu práce příspěvek na péči. Tento příspěvek je povinen využít k zajištění
svých potřeb ať už od registrovaného poskytovatele, rodinného příslušníka či osobního asistenta
Úhrada za byt zůstala nezměněna. Obyvatelé domu s byty zvláštního určení tedy hradí za bydlení
stejnou částku jako dosud. Na úhradu úkonů, které zajišťuje osobní asistent získávají od státu
příspěvek na péči. Žádné zvýšené výdaje s ukončením pečovatelské služby poskytované městem
Studénkou obyvatelům domu s byty zvláštního určení nevznikly.
3. K jakým změnám došlo v domě s byty zvláštního určení, když město Studénka není
poskytovatelem pečovatelské služby?
ODPOVĚĎ: Pro obyvatele domu s byty zvláštního určení se jako nájemníkům obecních bytů nic
nezměnilo. Terénní pečovatelskou službu v domě s byty zvláštního určení nezajišťuje registrovaný
poskytovatel, tedy město Studénka. Uživatelé si mohli zvolit jiného registrovaného poskytovatele,
obslužné činnosti jim mohou zajišťovat rodinní příslušníci nebo osobní asistent apod.

Dle zjištěných skutečností většina uživatelů, kteří využívali pečovatelskou službu zajišťovanou
městem Studénka mají uzavřeny smlouvy s osobním asistentem, který zajišťuje jejich potřeby.
Priorita S2, S3 „Dům pokojného stáří Domov sv. Anny“, „Charitní pečovatelská služba“
Město Studénka v rámci veřejné finanční podpory přispívá na provoz domu pokojného stáří a na
charitní pečovatelskou službu. Provoz domu pokojného stáří i charitní pečovatelskou službu
zajišťuje ve Studénce Charita Studénka. Úkony pečovatelské služby zabezpečuje nejenom na území
města, ale i v okolních obcích.
Priorita S4 „Řešení krizových zdravotních a sociálních situací“
Ve spolupráci s Městskou policií Studénka zajišťuje město Studénka řešení krizových zdravotních
a sociálních situací občanů města, kteří žijí osaměle. Pomocí tísňového tlačítka si může klient
přivolat pomoc 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Podmínkou je, aby měl tísňové tlačítko vždy
u sebe. Město má v současné době k dispozici 11 tlačítek, z toho 10 je nainstalovaných u klientů.
Priorita R1 „Vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“
Cílem zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je zlepšení kvality života dětí a mládeže
ve městě, které jsou ohrožené nežádoucími jevy. Toto zařízení by mělo do značné míry omezit
sociální a zdravotní rizika cílové skupiny.
Priorita R2 „Byt pro matky v tísni“
V rámci veřejné finanční podpory město přispívá na provoz bytu pro matky v tísni. V roce 2013
a 2014 veřejná finanční podpora nebude vyplacena. Město Studénka uzavřelo s Moravskoslezským
krajem smlouvu o finanční podpoře sociálních služeb, konkrétně bytu pro matky v tísni.
Moravskoslezský kraj zajišťuje financování vybraných sociálních služeb z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory
3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
Priorita P1 „Podpora školních klubů, zájmových organizací a aktivit pro volný čas dětí, mládeže,
seniorů a zdravotně postižených“
Město Studénka finančně podporuje školní kluby, zájmové i společenské organizace. Vytváří tak
podmínky pro aktivní a zajímavé trávení volného času pro všechny věkové kategorie.
Priorita P2 „Podpora procesu komunitního plánování“
Město Studénka podporuje proces komunitního plánování a realizaci 2. komunitního plánu.
Podpora sociálních služeb nepřináší finanční zisk. Cílem a smyslem podpory komunitního
plánování je podílet se na uspokojování potřeb těch obyvatel města, kterým zdravotní znevýhodnění
nebo věk neumožňuje zcela zajistit svoje životní potřeby.
Priorita P3 „Charitní ošetřovatelská služba“
Není sociální službou dle zákona č. 108/52006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Jedná se o zdravotní péči realizaci, které zajišťují zdravotní sestry, jež splňují podmínky
k výkonu této činnosti. Poskytování zdravotní péče umožňuje i vážně nemocným setrvat co nejdéle
v rodinném prostředí.
Závěr:
Plnění všech priorit je závislé na získání dostatečného množství finančních prostředků nejen
z rozpočtu města. Hledání jiných zdrojů financování bude jedním z úkolů PS. Zajištění a realizace
sociálních služeb slouží k uspokojování potřeb obyvatel města.

ad 4) V tomto bodě byla projednávána realizace výstavby chráněného bydlení ve Studénce pro
klienty Zámku Nová Horka. Členky PS, pracovnice Zámku Nová Horka, sdělily, že probíhají
jednání mezi projektantem, zadavatelem a občany města Studénky, kteří se vyjadřují k záměru
výstavby chráněného bydlení. Po ukončení připomínkového řízení bude projektant realizovat další
kroky k zahájení stavby. Lze předpokládat, že všechny záležitosti budou vyřízeny a stavba bude
zahájena ve stanoveném termínu.
V souvislosti s výstavbou chráněného bydlení členové PS diskutovali i o možnosti zřízení
chráněných dílen. Ing. Anna Šikulová sdělila, že v roce 2014 by mělo být vypsáno dotační řízení, ve
kterém by byly určeny jako cílové skupiny i senioři a zdravotně znevýhodnění. Ing. Anna Šikulová
byla požádána, aby v případě získání potřebných informací toto PS sdělila.
PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem členům PS za jejich účast a aktivitu.
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin.

Ve Studénce 18.10.2013

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

