Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 29.02.2016
v zasedací místnosti odloučeného pracoviště Zámku Nová Horka o. p. s. na ulici Poštovní
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Prohlídka zařízení sociálních služeb
Příprava 3. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky
Různé
Závěr

ad 1) Jednání obou pracovních skupin zahájila v 15:30 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí
odboru školství, kultury a sociálních věcí, přivítala všechny přítomné i hosta Mgr. Lukáše
Spurného, ředitele Zámku Nová Horka, p. o. Poté předala slovo panu řediteli. Ten rovněž přivítal
členy pracovních skupin (dále jen PS) a seznámil všechny s nově vybudovaným zařízením pro
osoby se zdravotním postižením.
ad 2) Prohlídka byla zahájena v zasedací místnosti ve druhém patře, kde se nachází mimo
administrativní zázemí i aktivizační místnost snoezelen (multisenzoriální metodika stimulace
a relaxace mentálně retardovaných osob). Členy obou PS provedli po objektu vedoucí služby
domova pro osoby zdravotně postižené paní Bc. Jolana Hudcová a pan ředitel Lukáš Spurný.
V novém objektu jsou čtyři samostatné bezbariérové byty speciálně upravené pro pohyb lidí
s kompenzačními pomůckami. Členové PS měli možnost nahlédnout do dvou bytů klientů
v přízemí a prvním patře. Seznámili se s běžným denním režimem klientů a chodem jednotlivých
bytových jednotek. Pan ředitel i paní Hudcová ochotně zodpověděli veškeré dotazy.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy PS s úkoly a činnostmi pro rok 2016. Připomněla,
že končí 2. komunitní plán a seznámila přítomné, s realizací přípravy a tvorby nového komunitního
plánu na roky 2017–2019. V souladu se zákonem o sociálních službách nebude komunitní plán
zpracován na čtyři roky, ale pouze na roky tři. Zpracování 3 komunitního plánu nebude zadáno
k vypracování firmě, na jeho tvorbě se budou podílet všichni členové PS.
Jednotlivé kapitoly 3. komunitního plánu budou rozesílány členům PS k připomínkování
a doplnění. Připomínky a doplnění budou po projednání zahrnuty do textu.
T: průběžně
Z: PhDr. Olga Svobodová
PhDr. Olga Svobodová seznámila členy PS s požadavkem vedení města, aby do 3. komunitního
plánu byly při nastavování priorit zahrnuty reálné cíle. V této chvíli je záměrem, aby vybudování
denního stacionáře a chráněných dílen bylo v 3. komunitního znovu uvedeno.
Při tvorbě 3. komunitního plánu bude provedeno dotazníkové šetření mezi širokou veřejností.
Pro relevantní zjištění potřeb veřejnosti a stanovení priorit a cílů je nutné provést SWOT analýzu.
PhDr. Olga Svobodová osloví firmy, případně fyzické osoby, které se SWOT analýzami v sociální
oblasti zabývají se žádostí o zaslání cenové nabídky k jejímu provedení. S výsledkem seznámí
členy PS.
T: 07.04.2016
Z: PhDr. Olga Svobodová

PhDr. Olga Svobodová informovala členy PS o podnikatelském záměru vybudovat ve Studénce
dům s komunitním centrem. Jedná se o bezbariérový obytný dům pro cílovou skupinu seniorů
starších 60 let a s příjmem nižším než průměrná měsíční mzda. Součástí domu bude prostor pro
setkávání se obyvatel domu k různým aktivitám. Nejedná se o zařízení sociálních služeb, obyvatelé
mohou využívat terénní sociální služby.
Tento 3. komunitní plán bude nejpozději v říjnu toto roku předložen členům zastupitelstva města
k připomínkování.
T: 31.10.2016
Z: PhDr. Olga Svobodová
ad 4) Členové PS diskutovali o plnění 2. komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě
Studénka, jednotlivých prioritách, o možnostech jejich plnění, o získávání finančních prostředků,
o dalších plánech a očekávaných úkolech.
PhDr. Olga Svobodová informovala přítomné o jednání se zástupci Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a vedení města. Předmětem jednání byly otázky týkající se sociálních
služeb, poskytovatelů, financování, všeobecně i na území města.
ad 5) PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem přítomným za jejich účast a aktivní přístup
v průběhu jednání.
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin.

Ve Studénce 02.03.2016

Zapsala: Barbora Housková v. r.
pracovník Odboru školství, kultury a sociálních věcí

.

