Zápis
z pracovního jednání rozšířené triády komunitního plánování konané dne 13.02.2012
v budově Městského úřadu Studénka
Přítomni:

Ing. Dana Diváková
Mgr. Miroslava Halušková
Helena Schilerová
Ing. Anna Šikulová
Jaroslava Chudová
Mária Blahetová
PhDr. Olga Svobodová
Marcela Kohutová

Program:

1) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2013–2016
2) Různé
3) Závěr

Jednání rozšířené triády zahájila v 8:30 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné, zejména Ing. Danu
Divákovou, ředitelku Institutu komunitního rozvoje.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová předala slovo Ing. Daně Divákové, která informovala přítomné
o postupu při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2013–2016 (dále
jen komunitní plán). Ing. Dana Diváková navrhla možnosti zpracování komunitního plánu
na další období. Po diskuzi rozšířená triáda rozhodla, že bude postupováno následovně:
 bude provedeno vyhodnocení komunitního plánu 2009–2012 ve spolupráci
s rozšířenou triádou (minimálně 2 pracovní jednání)
 analýza potřeb sociálních služeb bude realizována prostřednictvím uživatelů (možnost
vyplnění ankety na internetových stránkách města, zjištění potřeb u obyvatel domu
pokojného stáří, domu s byty zvláštního určení)
 jednání obou pracovních skupin – monitoring sociálních služeb (minimálně 2 pracovní
jednání)
 doba trvání vyhodnocování a zjišťování potřeb cca 3 měsíce
 Ing. Dana Diváková zašle seznam potřebných úkonů, které je třeba vykonat
Z: PhDr. Olga Svobodová
 první pracovní jednání budou realizovány v první polovině měsíce dubna 2012
 sestavení otázek pro průzkum chybějících sociálních služeb
 první etapa prací ukončena na konci dubna 2012
 v termínu do 25.02.2012 zašle Ing. Dana Diváková harmonogram prací
ad 2) Bylo dohodnuto, že Institut komunitního rozvoje (IKOR) bude aktivně spolupracovat
s oběma pracovními skupinami, zástupci IKORu se budou účastnit pracovních jednání
a připraví veškeré podklady pro komunitní plán na léta 2013–2016.

ad 3) PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem přítomným za jejich aktivní přístup a zejména
Ing. Daně Divákové za poskytnutí podstatných informací týkajících se postupu
při sestavování komunitního plánu na další období.
Jednání bylo ukončeno v 09:15 hodin.
Ve Studénce 15.02.2012

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

