Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 29.05.2013 v klubovně na
ulici Budovatelské č.p. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Pečovatelská služba poskytovaná městem Studénka
Plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky
Různé
Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí, přivítala všechny přítomné.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy pracovních skupin (dále jen PS) se záměrem města
Studénky zrušit registraci pečovatelské služby zajišťované městem s platností od 01.09.2013.
Vysvětlila členům PS, jakým způsobem bude v této věci postupováno. Město Studénka požádá
Krajský úřad Moravskoslezského kraje o zrušení registrace k uvedenému dni. Uživatelům, kterým
zajišťuje město úkony pečovatelské služby byla nabídnuta možnost výběru jiného poskytovatele,
pomoc osobního asistent nebo rodinného příslušníka. V případě zájmu může zabezpečit osobní
potřeby uživateli pečovatelské služby doposud zajišťované městem jakákoliv jiná fyzická osoba, se
kterou se uživatel dohodne. Členové PS o tomto záměru dlouho diskutovali. PhDr. Olga Svobodová
a vedoucí oddělení pečovatelské služby Mária Blahetová jim podrobně popsaly způsoby, jakým již
byli a i nadále budou uživatelé o chystané změně informování. Vedoucí oddělení pečovatelské
služby informovala uživatele na společném jednání a s každým tuto skutečnost projednávala
osobně. Vysvětlovala všem uživatelům, co pro ně ukončení poskytování pečovatelské služby bude
znamenat. Prvořadým úkolem bylo ve vzájemné spolupráci s uživateli najít způsob kvalitního
zajištění jejich osobních potřeb jako dosud. Ve Studénce zabezpečuje terénní pečovatelskou službu
jako registrovaný poskytovatel Charita Studénka. Dále byla uživatelům nabídnuta možnost využít
osobního asistenta. Osobního asistenta má zájem vykonávat paní P. Krumpochová, která v domě
s byty zvláštního určeni pracuje jako pečovatelka. Všichni uživatelé mají dostatek času zvážit, kdo
jim bude zabezpečovat jejich základní životní potřeby.
Dům s byty zvláštního určení je majetkem města. Město bude zajišťovat stejně jako v ostatních
nájemních bytech, které vlastní údržbu a nutné opravy. Zajistí úklid uvnitř domu i v jeho nejbližším
okolí včetně zimní údržby.
Členové PS se zajímali, zda-li nebudou uživatelé omezeni ve svých právech, zda jim bude zajištěna
stejná úroveň služeb atd. Bylo jim vysvětleno, že zaměstnanci města jsou připraveni všechny možné
problémy vyřešit ke spokojenosti obyvatel domu.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová informovala členy pracovní skupiny o plnění 2. střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb města Studénka (dále jen 2. komunitní plán). V průběhu kalendářního
roku probíhaly a nadále budou probíhat úkony a činnosti směřující k realizaci jednotlivých priorit
2. komunitního plánu.,
ad 4) PhDr. Olga Svobodová informovala členy PS o činnosti pracovní skupiny obcí pro plánování
sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem. Pravidelně jsou svolávána jednání této pracovní
skupiny, kterých se PhDr. Olga Svobodová účastní. Pracovní skupina se ve spolupráci s ostatními
pracovními skupinami, které pracují při krajském úřadu, zaměřuje na získání dostatečného množství
finančních prostředků pro kvalitní fungování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje.
Jsou projednávány možnosti získání dotačních titulů z různých zdrojů.

Dne 15.06.2013 se bude konat Den města. Stejně jako v ostatních letech bude komunitní plánování
v tento den prezentováno široké veřejnosti. Na zajištění propagace a prezentace se budou podílet
Mgr. Miroslava Halušková, pí Jaroslava Chudová, pí Helena Wojdylová, pí Helena Schillerová
a PhDr. Olga Svobodová.
Paní Jolana Hudcová informovala členy PS o jednáních, které probíhají v rámci předpokládané
výstavby chráněného bydlení pro klienty Zámku Nová Horka. Jednání ohledně prodeje byla
ukončena, dopracovává se projektová dokumentace a zahajují se první kroky realizace.
PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem členům PS za jejich účast na jednání.
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin.

Ve Studénce 04.06.2013

Zapsala: PhDr. Olga Svobodová v. r.
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí

