Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 31.03.2009
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1)
2)
3)
4)

Zpráva o jednání vedoucích pracovních skupin s vedením města
Plán činnosti na rok 2009
Různé
Závěr

Pracovní jednání zahájila PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru školství, kultury
a sociálních věcí v 15:00 hodin, přivítala všechny přítomné a představila slečnu Lenku
Smyčkovou, studentku Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která píše
diplomovou práci na téma Regionální rozvoj. Slečna Smyčková byla přizvána se souhlasem
vedoucích pracovních skupin. Cílem její účasti na jednání PS bylo získání informací pro
napsání diplomové práce.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová informovala členy pracovních skupin (dále jen PS) o jednání
vedoucích PS Ing. Anny Šikulové a Mgr. Miroslavy Haluškové za účasti PhDr. Olgy
Svobodové se zástupci města, a to starostou panem Ladislavem Honuskem a místostarostou
PhDr. Miroslavem Havránkem. Poté předala slovo Mgr. Miroslavě Haluškové, která
seznámila členy PS s průběhem a výsledkem jednání. Zdůraznila vstřícný přístup vedení
města k plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka. Zmínila
některé záměry vedení města, jako např. využití Obecního hostince k vybudování domu
sociálních služeb (v současné době je však obtížné objekt získat), realizaci signalizačního
zařízení ve městě pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Dále byl projednán návrh
Ing. Šikulové na vybudování denního stacionáře.
ad 2) Paní Alena Pavlíková seznámila členy PS s plánem činnosti na rok 2009. Plán byl členy
PS přijat bez výhrad a připomínek.
ad 3) Členové PS vyjádřili své názory k plánované činnosti v roce 2009 a shodli se na tom,
že komunitní plánování je třeba prezentovat občanům města všemi dostupnými prostředky.
Za účelem získání nových poznatků a zkušeností se vedoucí obou PS a PhDr. Olga
Svobodová zúčastní Dnů sociálních služeb v okolních městech.
ad 4) PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem přítomným za účast a aktivní přístup při
projednávání bodů programu.
Jednání bylo ukončeno v 16:15 hodin.
Ve Studénce 31.03.2009
Zapsala: Mária Blahetová v. r.
jednatelka pracovní skupiny pro seniory a osoby s postižením

