Plnění Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb
ve městě Studénka.

Komunitní plánování ve městě
• Podstatou komunitního plánování je plánovat sociální služby
tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých
občanů.
• Město Studénka se zapojilo do komunitního plánování, byl
zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě
Studénka (dále jen komunitní plán), který byl schválen
Zastupitelstvem města Studénky na léta 2009–2012.
• Obě pracovní skupiny „Senioři a občané s postižením“
a „Rodina, děti a mládež“ od roku 2009 aktivně pracují
na plnění jednotlivých priorit stanovených v komunitním plánu.

Plnění plánu práce v roce 2011

V roce 2011 probíhala pracovní jednání dle plánu práce
ve stanovených termínech.
Plán práce byl dodržován tak, jak byl sestaven.

Prezentace komunitního
plánování na veřejnosti
Členové pracovních skupin prezentovali komunitní plánování
na Dni města. Seznamovali zájemce s komunitním plánováním
ve městě, rozdávali informační brožury, propagační předměty,
nabízeli možnost zapojit se do procesu komunitního plánování.
Vzhledem k počtu návštěvníků, kteří se u stánku komunitního
plánování zastavili, lze tuto akci hodnotit jako velmi úspěšnou.

Prezentace komunitního plánování na Dni města.

S komunitním plánováním se mohli občané města seznámit rovněž
u příležitosti „Dne otevřených dveří“, který se konal 19.09.2011.
Návštěvníkům byly opět k dispozici informační brožury, letáky
i drobné propagační předměty s logem komunitního plánování.

Spolupráce s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje
• V průběhu celého kalendářního roku se účastnila Olga
Svobodová pravidelných jednání na Krajském úřadu
Moravskoslezského kraje v „Pracovní skupině pro plánování
sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem“.
• Činnost pracovní skupiny je zaměřena na rozvoj komunitního
plánování v celém regionu, ale řeší se zde i problematika
komunitního plánování v jednotlivých obcích.
• V rámci této spolupráce se bude realizovat tisk
aktualizovaného
„Průvodce
sociálními
službami“.
Na sestavení obsahu průvodce se podíleli členové pracovní
skupiny.

V roce 2011 probíhala na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje
jednání týkající se rozvoje stávajících a vzniku nových sociálních
služeb v našem městě.
Rozsáhlá diskuze probíhala zejména v oblasti realizace transformace
sociálních pobytových služeb klientek Zámku Nová Horka.
Záměrem je vybudovat ve Studénce zařízení pro pobytové služby
těchto klientek. Zřízení takovéhoto zařízení s sebou přináší i realizaci
některých dalších aktivit, jako jsou např. terapeutické dílny.
Pokud by se podařilo vybudovat ve Studénce denní stacionář,
který je prioritou obou pracovních skupin, mohly by vedle sebe
v jedné budově fungovat jak denní stacionář, tak terapeutická dílna.

Zřízení nízkoprahového zařízení
Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prioritou
pracovní skupiny „Rodina, děti a mládež“.
Toto zařízení je určeno pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let,
kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy.
Nízkoprahové zařízení je zařízením otevřeným, do kterého může
docházet kdokoliv z cílové skupiny, pro které je určeno.
Členové pracovní skupiny se při plnění této priority zaměřili
na hledání vhodného objektu, kde by mohlo být toto zařízení
vybudováno. Jako nejvhodnější se jevila část objektu základní školy
na ulici Tovární. Realizace vybudování nízkoprahového zařízení
v prostorách základní školy bylo prozatím pozastaveno, dokud
nebude s konečnou platností určeno, jak bude s budovou naloženo.

Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji
na léta 2010-2014
Vybudování nízkoprahového zařízení ve Studénce je zahrnuto
i do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji na léta 2010–2014.
V případě, že se Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
podaří získat dotaci na tento typ služby, je reálná šance,
že finančně podpoří i vybudování nízkoprahového zařízení
v našem městě.

Pracovní skupina „Senioři
a občané s postižením“
• Jednou z priorit pracovní skupiny je „Zajištění řešení
krizových situací o víkendech“
• Od roku 2010 probíhá instalace tísňových tlačítek na území
města.
• Celkem již 5 zájemců využilo možnosti si pomocí tlačítka
zajistit v případě potřeby pomoc. O tom, že využití tísňového
tlačítka je pro klienta přínosem, svědčí i zásah strážníků
městské policie, kteří na základě nouzového signálu přispěli
k včasnému přivolání lékařské pomoci u klienta.
• Předpokládá se, že i v roce 2012 bude tato priorita dále
naplňována.

Priority pracovní skupiny
„Rodina, děti a mládež“
1. „Podpora stávajících asistenčních služeb pro osoby
se zdravotním postižením a jejich rozvoj“
Nebyl zaznamenán žádný požadavek ze strany občanů města.
2. „Podpora školních klubů a zájmových organizací“
V komunitním plánu byla tato priorita zařazena jako jedna
z možností zajištění vhodného trávení volného času dětí
a mládeže ve Studénce. I v letošním roce město v rámci grantů
finančně podporovalo školy, sportovní, zájmové i společenské
organizace.
3. „Zřízení denního stacionáře pro děti a mládež“

Společné priority
1. „Zajištění bezbariérových přístupů ve městě“
Bezbariérové přístupy ve městě jsou řešeny v souladu
s Programem rozvoje města
2. „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb
ve městě“
Aktivní činnost pracovních skupin přispívá k podpoře
procesu komunitního plánování, k seznamování občanů
města s komunitním plánováním a jeho cíli.
3. „Zřízení denního stacionáře pro děti a mládež po ukončení
povinné školní docházky a seniory“
Zřízení denního stacionáře je náročné jak organizačně, tak
zejména finančně. Jeho vybudování ve Studénce by bylo
přínosem pro cílové skupiny, pro které je určen.

Činnost pracovních skupin
v roce 2012
V roce 2012 budou obě pracovní skupiny společně pracovat
na přípravě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ve městě Studénka na léta 2013–2016.
Ve spolupráci s Institutem komunitního rozvoje se podařilo
zapojit město Studénku do projektu „Podpora procesů plánování
sociálních služeb“. V případě, že se institutu podaří získat dotaci,
zpracuje v rámci tohoto dotačního titulu Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka na léta 2013–2016
s minimálními finančními náklady ze strany města.
V případě nezískání dotace, bude zpracování komunitního plánu
na léta 2013-2016 uhrazeno z rozpočtu města.

Děkuji Vám
za pozornost

