Plnění Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb
ve městě Studénka.

Komunitní plánování ve městě
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě
Studénka (dále jen komunitní plán) byl zpracován
na léta 2009–2012. Jako každoročně se členové obou
pracovních skupin aktivně podíleli na plnění priorit
stanovených v komunitním plánu.
Činnost pracovních skupin se řídí Základní listinou
komunitního plánování a Jednacím řádem.

Plnění plánu práce v roce 2012

Pracovní jednání byla svolávána dle plánu práce
ve stanovených termínech. Plán práce byl dodržován
tak, jak byl sestaven.

Prezentace komunitního
plánování na veřejnosti
Jako každoročně i v letošním roce členové pracovních skupin prezentovali
komunitní plánování na Dni města. Informovali zájemce o procesu
komunitního plánování ve městě, rozdávali propagační předměty s logem
komunitního plánování. Každému byla nabídnuta možnost zapojit
některé z pracovních skupin.

Získat informace o komunitním plánování měli možnost občané
Studénky i na Dni otevřených dveří, který se konal 25.09.2012.
Všichni návštěvníci si odnesli informační brožury, kontakty
na vedoucí pracovních skupin v případě, že by měli zájem
se přihlásit do pracovní skupiny a malou připomínku komunitního
plánování - propagační předmět.

Spolupráce s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje
Stejně jako v loňském roce probíhala pravidelná pracovní setkání
členů pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí
s pověřeným úřadem při Krajském úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě. Za město Studénku se těchto jednání účastní PhDr. Olga
Svobodová.
Předmětem jednání pracovní skupiny je koordinace komunitního
plánování v regionu, rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji a realizace aktivit, které vedou ke zkvalitnění všech druhů
poskytovaných služeb. Vzhledem k tomu, že členy pracovní skupiny
jsou zástupci měst Moravskoslezského kraje jsou projednávány
nejen záležitosti na regionální úrovni, ale i potřeby jednotlivých
měst.

Město Studénka se zapojilo do Individuálního projektu
„Optimalizace
sítě
služeb
sociální
prevence
v Moravskoslezském kraji“. Výsledkem této spolupráce je
uzavření smlouvy mezi městem Studénkou a Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje o spolupodílení se
na financování provozu bytu pro matky v tísni
ve Studénce, který provozuje Charita Studénka.

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI
SLUŽBAMI, VOLNOČASOVÝMI
AKTIVITAMI
V roce 2007 členové pracovní skupiny připravili, zpracovali
a vydali pro občany města Průvodce sociálními službami včetně
nabídek volnočasových aktivit. Jeden výtisk obdrželi v únoru
2008 všechny domácnosti ve Studénce.

Aktualizace Průvodce sociálními službami byla provedena
v průběhu roku 2011. Na počátku roku 2012 byly Průvodce
sociálními službami a Průvodce volnočasovým aktivitami
distribuovány do všechny domácnosti ve Studénce. Na přípravě
a realizaci obou těchto průvodců se podílely obě pracovní
skupiny. Grafické zpracování a tisk Průvodce sociálními službami
byly hrazeny z individuálního projektu do kterého se zapojil
Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Priority pracovní skupiny
Rodina, děti a mládež
Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prioritou pracovní skupiny
Rodina, děti a mládež. V komunitním plánu je toto zařízení charakterizováno jako
zařízení, které je určeno pro děti a mládež ve věku od 6–26 let. Svou činností přispívá
nízkoprahové zařízení ke snížení sociálně-patologických jevů na území,
ve kterém působí.
Členové pracovní skupiny se sešli v roce 2009 ze zástupci občanského sdružení
Bunkr, o. s. z Třince. Pracovníci Bunkru při jednání nabídli veškerou pomoc při zřízení
nízkoprahového zařízení ve městě, zejména organizační, personální, případně výpomoc
i s ostatními záležitostmi nezbytnými pro chod zařízení.
Členové pracovní skupiny se v průběhu celého období plnění komunitního plánu snažili
najít vhodné prostory pro vybudování tohoto zařízení. Vytypováno bylo několik
objektů. Buď nevyhovovaly svou polohou nebo byly ve špatném technickém stavu.

Priorita Podpora školních klubů a zájmových organizací není
sociální službou. V rámci SWOT analýzy však byla vyhodnocena
jako aktivita potřebná a žádoucí. Tím, že dochází k podpoře
mimoškolních aktivit dětí jsou částečně eliminovány možné
sociálně-patologické jevy – dětem je nabídnuta vhodná
alternativa trávení volného času.
Jako každoročně město Studénka poskytlo formou veřejné
finanční podpory-grantu finance školám, sportovním, zájmovým
i společenským organizacím.

Prioritami této pracovní skupiny byly v komunitním plánu
i podpora stávajících asistenčních služeb pro osoby se zdravotním
postižením a jejich rozvoj a zřízení denního stacionáře pro děti
a mládež po ukončení školní docházky.
Po celou dobu (2009–2012) nebyl zaznamenán požadavek
ze strany občanů na zavedení této služby v rámci komunitního
plánování sociálních služeb.
Vybudování stacionáře je finančně velmi náročné.

Zřízení denního stacionáře
Podobná potřeba vyvstala i v pracovní skupině Senioři a občané
s postižením, tedy potřeba zajištění péče o seniory v době, kdy se
rodinní příslušníci po krátkou dobu nemohou o seniora starat.
Na základě uvedených skutečností se touto prioritou zabývaly
obě pracovní skupiny. Bohužel se nepodařilo na území města
najít vhodný objekt, který by byl dostupný hromadnou dopravou,
bezbariérový a vhodně situovaný. Vybudování nového objektu
vyžaduje rozsáhlé přípravy a obě varianty jsou podmíněny
získáním dostatečného množství finančních prostředků.

Priority pracovní skupiny
Senioři a občané s postižením
Jednou z priorit pracovní skupiny Senioři a občané s postižením je zajištění řešení
krizových situací seniorů a osob zdravotně znevýhodněných nebo žijících
osaměle. Od roku 2010 jsou v bytech žadatelů instalována elektronická
zabezpečovací zařízení – tísňová tlačítka. V současné době využívá na území
města 11 klientů tísňové tlačítko.
Žadatel zaplatí pouze instalační poplatek ve výši 1.000,00 Kč. Nákup tlačítka
hradí město Studénka ze svého rozpočtu, záruční opravy dle uzavřené smlouvy
po dobu 5 let firma Alarm E+M spol. s r. o.
Město Studénka tedy umožňuje svým občanům, kteří se ocitli z důvodu ohrožení
zdraví nebo života v krizové situaci pouhým stisknutím tlačítka přivolat pomoc.
Nejedná se o sociální službu dle zákona o sociálních službách.

Vyhodnocení systému řešení
krizových situací - tísňová linka.
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Údaje jsou vyhodnoceny k 15.10.2012.
Zpracoval Jan Pesničák, velitel Městské policie Studénka

Společné priority
Společnými prioritami obou pracovních skupin je Zajištění
bezbariérových přístupů ve městě a Podpora komunitního
plánování ve městě.
Bezbariérové přístupy ve městě jsou řešeny v souladu
s Programem rozvoje města a jejich realizace probíhá postupně.
Činnost obou pracovních skupin je velmi dobrá, všichni členové
se aktivně podílejí na realizaci komunitního plánu.
Na významných akcích, které ve městě probíhají, se členové
pracovních skupin snaží zprostředkovat obyvatelům města
maximum informací o komunitním plánování, sbírají jejich
názory, podněty a připomínky.

Děkuji Vám
za pozornost.

