Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 15.12.2014
v klubovně na ulici Budovatelské 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1)
2)
3)
4)
5)

Shrnutí činnosti pracovních skupin za rok 2014
Plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky
Schválení plánu práce na rok 2015
Různé
Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné. Omluvila nepřítomnost starosty
a místostarosty, kteří se z důvodu pracovního vytížení nemohli jednání zúčastnit.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová shrnula činnost obou pracovních skupin (dále jen PS) v roce 2014.
Konstatovala, že plán práce byl plněn tak, jak byl schválen. V souladu s 2. střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb města Studénky (dále jen 2. komunitní plán) bylo realizováno
dotazníkové šetření, jehož cílem byla analýza potřeb sociálních služeb na území města. Šetření
probíhalo v období 14. června až 31. srpna. Výsledky byly projednány na jednání PS v říjnu 2014.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová shrnula plnění priorit 2. komunitního plánu. Uvedla, že u jednotlivých
priorit byla stanovena opatření a indikátory úspěšnosti, které je potřeba vyhodnocovat. Jde zejména
o ověřování spokojenosti klientů se službami, jejich potřebami a požadavky, např. na zavedení nové
služby nebo rozšíření stávající.
Informovala o činnosti Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem
při Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, které je členkou. Pracovní skupina se zabývala
optimalizací sociálních služeb na území kraje, zkvalitněním stávajících služeb a jejich případným
rozšířením.
Jako každoročně bylo komunitní plánování prezentováno na Dni města a Dni otevřených dveří.
Možnost získat informace o komunitním plánování měli občané města i na besedě „Nekalé praktiky
prodejců“.
ad 3) Členové PS byli seznámeni s obsahem plánu práce na rok 2015. Po diskuzi byl plán
jednomyslně přítomnými členy odsouhlasen.
ad 4) Členové PS diskutovali o informacích, které jim byly předány v rámci prezentace
2. komunitního plánu. Konstatovali, že plnění priorit brání zejména nedostatek finančních
prostředků. I přes tuto nepříznivou skutečnost, se budou i nadále snažit o realizaci alespoň některé
z priorit.

ad 5) PhDr. Olga Svobodová poděkovala členům PS jménem svým i vedení města za jejich velmi
záslužnou práci a popřála do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin.
Ve Studénce 16.12.2014

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

