Zápis
z jednání pracovní skupiny pro seniory a občany s postižením konaného dne 02.11.2009
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Zřízení tísňové linky
2) Dotazy
3) Závěr

Jednání pracovní skupiny zahájila v 16:00 hodin Ing. Anna Šikulová, vedoucí pracovní
skupiny pro seniory a osoby s postižením a přivítala všechny přítomné, zejména hosta pana
Tomáše Žáka, velitele Městské policie Studénka.
ad 1) Ing. Anna Šikulová informovala členy pracovní skupiny (dále jen PS) o rozpracovanosti
priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka tj. zajištění řešení
krizových situací ve městě - tísňová linka. Záměrem města Studénky je zakoupit zařízení pro
zajištění řešení krizových situací seniorů a osob se zdravotním postižením. Na základě
smlouvy bude zařízení zájemci nainstalováno v bytě nebo domě. Částka úhrady za zařízení
ze strany klienta nebyla zatím stanovena.
V současné době probíhá dotační řízení, kdy by město mohlo získat část finančních
prostředků na realizaci tohoto zařízení.
Pan Tomáš Žák informoval členy PS o způsobu instalace zařízení, o jeho obsluze
a o možnostech, které poskytuje. Zařízení zabezpečuje především ochranu života a zdraví
občana. Umožňuje však i zavedení nadstandardní služby jako je např. ochrana majetku, hlásič
požáru apod.
ad 2) Členové PS se dotazovali na cenu zařízení, na kritéria výběru občanů, kterým bude
zařízení nainstalováno, jak budou obyvatelé města informováni, kdo bude přítomen při
instalaci zařízení v bytě apod. Na všechny dotazy odpověděli Ing. Anna Šikulová a pan
Tomáš Žák.
Ing. Anna Šikulová sdělila členům PS, že cílem jednání PS bylo seznámit členy
se základními informacemi týkajícími se zajištění řešení krizových situací. Zdůraznila,
že členové PS budou s předstihem seznámeni s dalšími kroky v této věci, aby měli možnost
se ke všem skutečnostem vyjádřit.
ad 3) Na závěr poděkovala Ing. Anna Šikulová všem přítomným za jejich aktivitu při jednání
a panu Tomáši Žákovi za jeho vstřícnost při odpovědích na otázky členů PS.
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin.
Ve Studénce dne 02.11.2009

Zapsala: Mária Blahetová v. r.
jednatelka pracovní skupiny pro seniory a osoby s postižením

