Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 13.12.2010
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Zhodnocení činnosti pracovních skupin za rok 2009 v rámci Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka
2) Poděkování vedení města členům pracovních skupin
3) Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí
odboru školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné a zejména pana
Ladislava Honuska, starostu a pana Mgr. Milana Stillera, místostarostu.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy obou pracovních skupin (dále jen PS)
s plněním Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka (dále jen
komunitní plán).
Konstatovala, že plán práce na rok 2010 tak, jak byl sestaven a schválen, byl splněn. Byly
realizovány všechny akce, které byly naplánovány. Na Dni města členové PS informovali
občany města o komunitním plánování ve Studénce, rozdávali informační brožury,
propagační předměty a nabízeli možnost zapojit se do procesu komunitního plánování.
Komunitní plánování bylo široké veřejnosti představeno i na Dni otevřených dveří dne
20.09.2010. Jako tradičně byly uskutečněny i další akce např. Den otevřených dveří v Charitě
Studénka a Studénecký kapřík.
PhDr. Olga Svobodová dále shrnula činnost jednotlivých PS. PS Senioři a občané
s postižením v roce 2010 plnila jednotlivé priority komunitního plánu. Postupně je
realizována priorita S4 řešení krizových sociálních situací. O podrobném řešení této priority
byli členové PS informováni na jednání 03.11.2010. PS pracuje rovněž na zajištění ostatních
priorit vyplývajících z komunitního plánu. PS Rodina, děti a mládež zahájila přípravné práce
pro plnění priority R3 Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Při plnění této
priority spolupracuje PS s občanským sdružením Bunkr s.r.o. Jednou ze společných priorit
obou PS je zajištění bezbariérových přístupů ve městě. Komunitní plán se u této priority
odkazuje na Program rozvoje města, kde je tato problematika řešena komplexně. Společnou
prioritou obou PS je podpora komunitního plánování ve městě. PhDr. Olga Svobodová
konstatovala, obě PS se aktivně podílejí na realizaci komunitního plánu a zároveň i na
propagaci a prezentaci komunitního plánování ve městě. Společnou prioritou S1 a R1 pro obě
PS je zřízení denního stacionáře pro děti a mládež a zřízení denního stacionáře pro seniory.
Již při tvorbě komunitního plánu se ukázalo, že podobné zařízení ve městě chybí a jeho
zřízení vidí občané města jako potřebné.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová předala slovo panu Ladislavu Honuskovi. Ladislav Honusek
ocenil práci obou PS za rok 2010. Zdůraznil, že vedení města kladně hodnotí činnost PS
a cení si výsledků, kterých bylo dosaženo. Na závěr Ladislav Honusek popřál všem mnoho
úspěchů v další práci.

ad 3) PhDr. Olga Svobodová rovněž poděkovala členům PS za jejich práci, kterou pro rozvoj
komunitního plánování ve městě dělají.
Po ukončení oficiální části následovala neformální diskuze členů PS s vedením města.
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.
Ve Studénce dne 16.12.2010

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

