Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 12.12.2011
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Zhodnocení činnosti pracovních skupin za rok 2011 v rámci Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka
2) Schválení plánu práce na rok 2012
3) Různé (výkazy práce za rok, dohody o provedení práce)
4) Poděkování vedení města členům pracovních skupin
5) Závěr

Jednání obou pracovních skupin pracovních skupin zahájila v 16:00 hod. PhDr. Olga
Svobodová, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí, přivítala všechny přítomné
a zejména hosty pana starostu Ladislava Honuska a pana místostarostu Mgr. Milana Stillera.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová stručně zrekapitulovala priority Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb ve městě Studénka (dále jen komunitní plán) a zhodnotila jejich naplňování.
Obě pracovní skupiny (dále jen PS) se po celý kalendářní rok podílely na realizaci
jednotlivých priorit komunitního plánu.
PS Senioři a občané s postižením
V roce 2011 pokračovala instalace tísňových tlačítek. Ve Studénce není zajištění řešení
krizových sociálních situací sociální službou, veškeré náležitosti spojené s fungováním tohoto
systému zajišťuje město Studénka. K 30.11.2011 si již 5 zájemců může pomocí tísňového
tlačítka přivolat pomoc.
PS Rodina děti a mládež
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. Cílem tohoto zařízení je pomoci dětem a mládeži
zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života. Členové PS 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. Dokud nebude s konečnou platností
rozhodnuto, jak bude s budovou naloženo, není možné o zřízení nízkoprahového zařízení
jednat.
U priority „Podpora stávajících asistenčních služeb pro osoby se zdravotním postižením
a jejich rozvoj“ nebyl zaznamenán žádný požadavek ze strany občanů města. V podstatné
míře zajišťuje tyto služby na území města Charita Studénka.
Priorita „Podpora školních klubů a zájmových organizací“ není rovněž sociální službou.
V komunitním plánu byla 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.
Společné priority
Společnými prioritami obou pracovních skupin je „Zajištění bezbariérových přístupů
ve městě“, „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě“ a „Zřízení
denního stacionáře pro děti a mládež po ukončení povinné školní docházky a seniory“.

Bezbariérové přístupy ve městě jsou řešeny v souladu s Programem rozvoje města. Podpora
komunitního plánování probíhá úspěšné po celé sledované období. Zřízení denního stacionáře
je náročné jak organizačně, tak zejména finančně. Jeho vybudování ve Studénce by bylo
přínosem pro cílové skupiny, pro které je určen.
V roce 2011 probíhala na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje jednání týkající
se rozvoje stávajících a vzniku nových sociálních služeb v našem městě. Rozsáhlá diskuze
se týkala zejména oblasti realizace transformace sociálních pobytových služeb klientů Zámku
Nová Horka. Záměrem zřizovatele tohoto zařízení, kterým je Moravskoslezský kraj, je
vybudovat ve Studénce zařízení pro pobytové služby těchto klientů. Zřízení takovéhoto
zařízení s sebou přináší i realizaci některých dalších aktivit, jako jsou např. terapeutické dílny.
Jako jedno z řešení této otázky se nabízí využití denního stacionáře, jehož vybudování je
jednou z priorit obou pracovních skupin v komunitním plánu. V téže budově by vedle sebe
mohly fungovat jak denní stacionář, tak terapeutická dílna.
V souladu s plánem práce členové PS 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.
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.
V roce 2012 budou obě pracovní skupiny společně pracovat na přípravě Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka na léta 2013–2016.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy PS s plánem práce na rok 2012. Členové
se mohli k jednotlivým činnostem vyjádřit, navrhnout jejich doplnění či upřesnění. Plán práce
byl jednomyslně schválen.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová požádala vedoucí pracovních skupin a jejich zástupce, aby
včas předložili výkazy za rok 2011. Sdělila vedoucím pracovních skupin a jejich zástupcům,
že dohody o provedení práce na rok 2012 pro ně budou připraveny 02.01.2012.
ad 4) PhDr. Olga Svobodová předala slovo panu Ladislavu Honuskovi, který poděkoval
všem přítomným členům za jejich práci v PS a při plnění komunitního plánu, popřál mnoho
zdraví a elánu do další práce. K jeho přání se připojil rovněž pan Mgr. Milan Stiller.
Po ukončení oficiální části následovala neformální diskuze členů PS s vedením města.
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.
Ve Studénce dne 14.12.2011

Zapsala: Mária Blahetová v. r.
jednatelka pracovní skupiny Senioři a občané s postižením

