Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 11.03.2015
v klubovně na ulici Budovatelské 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky
2) Informace z jednání pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí
s pověřeným obecním úřadem
3) Různé
4) Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 15:30 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová stručně shrnula jednotlivé priority 2. střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb, vysvětlila důvody, proč není možné tyto realizovat. Hlavním důvodem je
nedostatek finančních prostředků, nemožnost nalezení vhodného místa nebo prostoru apod. I přes
tyto nezdary zdůraznila, že realizace komunitního plánování sociálních služeb je pro obyvatele
města jako uživatele nebo potencionální uživatele, charitu jako poskytovatele i celé město velmi
důležitá. Zpracování komunitního plánu a v něm deklarovaná potřeba sociálních služeb je jedním
z možných zdrojů financování těchto služeb ze státního rozpočtu a tím je minimálně zaručeno jejich
fungování na území města. Kromě příjmů ze státního rozpočtu však poskytovatelé musí získávat
finanční zdroje i jinde. Zajišťování sociálních služeb, je službou a nejedná se tedy o činnost
ziskovou. Pro poskytování sociálních služeb v celém regionu je důležité i jejich zařazení
v komunitním plánu kraje. Tím je zajištěno, že stávající služby se budou i nadále rozvíjet a nové
budou vznikat výhradně na základě deklarované potřeby uživatelů.
Také v roce 2015 budou sledovány a vyhodnocovány opatření a indikátory.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová předala členům pracovní skupiny informace získané na jednání
pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným obecním úřadem:
1.o rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé poskytovatele rozhodlo zastupitelstvo
kraje 05.03.2015; následně budou poskytovatelům vyplaceny finanční prostředky nejpozději
do konce března
2.o stavu realizace projektu „Evaluace poskytování sociálních služeb“ (o dosavadních výsledcích,
dalších krocích a konečném výstupu).
ad 3) Předběžně byla projednána účast členů pracovních skupin na Dni města, který se bude konat
13.06.2015.

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin.
Ve Studénce 13.03.2015

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

