Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 18.03. 2008
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: 1)
2)
3)
4)

Představení nového člena pracovní skupiny pro rodinu, děti a mládež
Informační leták
SWOT analýza
Informace o konferenci ke Komunitnímu plánování sociálních služeb
v Opavě
5) Den sociálních služeb ve Studénce
6) Různé
7) Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 15:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí
odboru školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová představila členům pracovních skupin (dále jen PS) pana
Miroslava Hoňka, strážníka Městské policie Studénka, který je novým členem pracovní
skupiny pro rodinu děti a mládež místo pana Dalibora Klementa.
ad 2) Členové PS byli seznámeni s nově připravovaným Informačním letákem, který bude
distribuován v průběhu měsíce dubna do všech domácností. Leták poskytne informace široké
veřejnosti o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve Studénce. Je v něm
uveřejněna výzva občanů ke spolupráci a je doplněný informací o Základní škole na ulici
Butovické a Základní umělecké škole Studénka, které v letošním roce oslaví významné výročí
svého založení.
ad 3) Dne 02.04.2008 budou pod vedením Ing. Dany Divákové, ředitelky Institutu
komunitního rozvoje, členové PS pro seniory a osoby s postižením sestavovat SWOT analýzu
jako jeden z podkladů pro vydání komunitního plánu. Další termíny pracovního jednání
týkající se SWOT analýzy budou dohodnuty a včas členům PS sděleny. Paní Renáta Novotná,
ředitelka Městského kulturního střediska ve Studénce, byla požádána, aby zajistila vyvěšení
plakátů s výzvou pro veřejnost k účasti na sestavení SWOT analýzy.
ad 4) Ing. Anna Šikulová informovala členy PS o konferenci Komunitního plánování
sociálních služeb v Opavě, které se zúčastnila společně s jednatelkou PS pro seniory a občany
s postižením, paní Márií Blahetovou a koordinátorem, paní Alenou Pavlíkovou. Jak uvedla
Ing. Anna Šikulová, součástí konference byla mimo jiné prezentace Dne sociálních služeb
v Opavě. Vzhledem k tomu, že PS připravují v květnu ve Studénce Den sociálních služeb,
mohly by získané informace a podněty přispět ke zdárnému průběhu celé akce. Na konferenci
byly dále představeny manažery jednotlivých pracovních skupin komunitního plánování
v Opavě výsledky jejich dosavadní práce a Komunitní plán sociálních služeb města Opavy.
ad 5) V souvislosti s připravovaným Dnem sociálních služeb ve Studénce vyzvala PhDr. Olga
Svobodová členy obou PS, aby se aktivně zapojili do přípravy a organizačního zajištění
tohoto dne. Své náměty a návrhy mohou zasílat v termínu do 25.03.2008 paní Aleně
Pavlíkové.

ad 6) PhDr. Olga Svobodová informovala členy PS o tom, že v letošním roce bude zahájena
příprava zpracování komunitního plánu. Členové PS se na následujícím jednání dohodnou
na tom, zda komunitní plán bude pro Studénku zpracovávat odborná firma.
ad 7) PhDr. Olga Svobodová závěrem poděkovala všem členům za účast.
Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin.
Ve Studénce 27.03.2008
Zapsala: Alena Pavlíková v. r.
koordinátor komunitního plánování

