Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 23.09.2008
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Představení členky triády a nových členů pracovních skupin
2) Návrh na úpravu Jednacího řádu pracovní skupiny pro komunitní plánování
sociálních služeb ve Studénce
3) Propagace procesu komunitního plánování
4) Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila ve 14:40 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) paní
Jaroslavu Chudovou, která byla za uživatele jmenována usnesením Rady města Studénky
č. 1003/42/08 jako členka triády místo zesnulého pana Jiřího Silbera. Dále představila nové
členy - paní Ivetu Švedovou, která bude členkou pracovní skupiny pro rodinu děti a mládež
a paní Radmilu Řehákovou, která zastoupí slečnu Ludmilu Palatovou v pracovní skupině pro
seniory a osoby s postižením.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy PS s první verzí návrhu Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka, který již připomínkovaly vedoucí PS Ing. Anna
Šikulová a Mgr. Miroslava Halušková. Návrh rovněž připomínkovala i PhDr. Olga
Svobodová. Jejich připomínky byly zapracovány a upravenou verzi obdrží všichni členové PS
k druhému připomínkování. Bylo dohodnuto, že prostudují materiál a zašlou e-mailem
své připomínky paní Aleně Pavlíkové do 29.09.2008.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka bude projednáván s veřejností
v měsíci říjnu letošního roku a koncem roku bude předložen orgánům města ke schválení.
ad 3) Dalším bodem jednání byla úprava Jednacího řádu pracovní skupiny pro komunitní
plánování sociálních služeb ve Studénce, kterou členové PS členové schválili. Změna
se týkala článku X. Organizační a technické záležitosti, odstavce 5, v němž text bude
po úpravě znít takto:
„Zápis z jednání pracovní skupiny včetně souvisejících písemných materiálů je za daný
kalendářní rok uložen na odboru školství, kultury a sociálních věcí městského úřadu.
Je k nahlédnutí všem občanům města, kteří o to projeví zájem a následně je archivován
ve spisovně odboru vnitřních věcí městského úřadu po dobu stanovenou „Spisovým
a skartačním řádem městského úřadu Studénka“.
ad 4) PhDr. Olga Svobodová zdůraznila, že propagace procesu komunitního plánování
ve Studénce a jeho zviditelnění je jedním ze stěžejních bodů v činnosti PS. Proto byli všichni
členové vyzváni, aby se zamysleli nad možností, jak informovat veřejnost o dění v procesu
komunitního plánování. V současné době mohou občané najít informace o komunitním
plánování na internetových stránkách města, na úřední desce městského úřadu, ve Zpravodaji
města, v kabelové televizi a v Informačním centru.

ad 5) PhDr. Olga Svobodová závěrem poděkovala všem členům PS za účast.
Pracovní jednání bylo ukončeno v 15:30 hodin.
Ve Studénce 28.09.2008
Zapsala: Alena Pavlíková v. r.
koordinátor komunitního plánování

