Zápis
z pracovního jednání rozšířené triády komunitního plánování konané dne 10. 02.2010
v budově Městského úřadu Studénka
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1)
2)
3)
4)

Jednání o dalším postupu práce
Plán práce pro rok 2010
Různé
Závěr

Jednání rozšířené triády zahájila ve 13:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné.
ad 1) Členky rozšířené triády se na pracovním jednání dohodly na strategii další činnosti
pracovních skupin (dále jen PS) pro rok 2010. Bylo dojednáno, že obě PS se setkají
na společném pracovním jednání dne 22.02.2010 v 15:30 hodin v klubovně na ulici
Budovatelské čp. 779. Na pracovním jednání budou členové PS seznámeni s plánem práce
na rok 2010. Budou informováni o tom, že další aktivity spojené s plněním komunitního
plánu budou v letošním kalendářním roce řešit PS samostatně. Ve své činnosti se zaměří
na plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka (dále jen
komunitní plán).
ad 2) Plán práce v roce 2010 bude zaměřen na plnění priorit komunitního plánu. Bude
zpracován jeden plán práce pro obě PS.
PS pro seniory a osoby s postižením se v roce 2010 zaměří na realizaci tísňové linky. Zřízení
této linky je součástí priority S4 Řešení krizových sociálních situací o víkendech.
Na pracovním jednání dne 22.02.2010 budou členům PS sděleny základní informace
o postupu při plnění této priority a budou jim rámcově představeny systémy, které slouží
k přivolání pomoci.
Zřízení denního stacionáře pro děti a mládež po ukončení povinné školní docházky a pro
seniory je prioritou obou PS. V letošním roce se PS pro rodinu, děti a mládež zaměří
na vyhledání lokality vhodné pro umístění denního stacionáře, prověří podmínky provozu,
stanoví další postup pro příští období. Důležitým úkolem bude především prověřování
možností čerpání finančních prostředků z dotačních titulů.
V rámci řešení priority podpory stávajících asistenčních služeb bude dle návrhu vedoucí PS
pro seniory a osoby s postižením Ing. Anny Šikulové vhodné oslovit Diakonii Ostrava
s žádostí o spolupráci.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová seznámila členky rozšířené triády s tím, že paní Alena
Pavlíková pracuje od 15.02.2010 v Informačním centru. Vzhledem k pracovní době a jiným
pracovním úkolům je předpoklad, že nebude moci jako dosud vykonávat funkci koordinátora
komunitního plánování.
Vedoucí pracovní skupiny pro rodinu a děti, mládež Mgr. Miroslava Halušková, vyjádřila
nesouhlas s tím, že by funkce koordinátora měla být z důvodu personálních zněn zrušena.
Dále uvedla, že pokud by funkci koordinátora měla vykonávat PhDr. Olga Svobodová,
tak s tímto nesouhlasí. Dle jejího názoru není možné, sloučení funkce koordinátora a zástupce
za zadavatele.

Mgr. Haluškovou v jejím názoru podpořily i ostatní členky triády. PhDr. Olga Svobodová
ujistila členky rozšířené triády o tom, že řešení vzniklé situace bude předmětem dalšího
jednání.
ad 4) PhDr. Olga Svobodová poděkovala členkám rozšířené triády za jejich účast a stanoviska
k jednotlivým bodům programu.
Jednání bylo ukončeno 14:15 hodin.
Ve Studénce 12.02.2010
Zapsala: Alena Pavlíková v. r.
koordinátor komunitního plánování

