Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 01.12.2009
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Zhodnocení činnosti pracovních skupin za rok 2009 v rámci Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka
2) Poděkování vedení města členům pracovních skupin
3) Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 15:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí
odboru školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné a zejména hosty
pracovního jednání pana Ladislava Honuska, starostu a pana PhDr. Miroslava Havránka,
místostarostu.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová seznámila přítomné s plněním Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb ve městě Studénka (dále jen komunitní plán). Připomněla, že komunitní
plán je napsán pro období roku 2009 – 2012. V roce 2009 začaly obě pracovní skupiny s jeho
realizací.
Uvedla, že plán práce na rok 2009 tak, jak byl sestaven a schválen, byl splněn. Rovněž byly
realizovány všechny akce, které byly naplánovány. Na Dni města podávali členové
pracovních skupin (dále jen PS) zájemcům z řad občanů informace o komunitním plánování
ve městě, rozdávali informační brožury, propagační předměty a nabízeli možnost zapojit
se do procesu komunitního plánování. Komunitní plánování bylo široké veřejnosti
představeno i na Dni otevřených dveří dne 21.10.2009. V rámci komunitního plánování
proběhly i další akce např. Den otevřených dveří v Charitě Studénka a Studénecký kapřík.
PhDr. Olga Svobodová dále shrnula činnost jednotlivých PS. PS pro seniory a osoby
s postižením v roce 2009 zahájila činnost na zajištění řešení krizových situací o víkendech.
Všechny důležité kroky pro realizaci této priority byly již podniknuty. Členové PS vytypovali
klienty, kterým bude tato služba nabídnuta.
Pro PS pro rodinu, děti a mládež byla prioritou podpora stávajících asistenčních služeb
a služeb pro osoby se zdravotním postižením. Za tento kalendářní rok nezaznamenala PS
žádný nedostatek v této oblasti. Jednou ze společných priorit obou PS bylo zajištění
bezbariérových přístupů ve městě. Řešením bezbariérových přístupů ve městě se prioritně
zabývá Program rozvoje města, na který se odkazuje i komunitní plán. Podpora komunitního
plánování ve městě je druhou společnou prioritou obou PS. PhDr. Olga Svobodová uvedla,
že činnost obou PS je velmi dobrá, všichni členové se aktivně podílejí na realizaci
komunitního plánování.
Významnou společnou prioritou pro obě PS, s termínem zahájení rok 2011, je zřízení denního
stacionáře pro děti a mládež a zřízení denního stacionáře pro seniory. Již v letošním roce
se PS zabývaly prvními úkoly v rámci této priority. U cílových skupin byl předběžně
zjišťován zájem. Z výsledku vyplynulo, že vybudování takovéhoto zařízení ve městě
je žádoucí. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci časově i finančně náročnou,
na jejím řešení již PS začínají pracovat.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová předala slovo panu Ladislavu Honuskovi, starostovi. Ladislav
Honusek velmi vyzdvihl význam práce obou PS, kterou za celé období své činnosti vykonaly.
Byly to především všechny přípravné práce vedoucí ke zpracování Střednědobého plánu

rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka a ostatní činnosti nezbytné pro práci PS v rámci
komunitního plánování. Ladislav Honusek ocenil aktivitu a iniciativu všech členů PS
a do další práce popřál všem mnoho úspěchů.
ad 3) Na závěr i PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem členům pracovních skupin za jejich
záslužnou práci, kterou pro rozvoj komunitního plánování ve městě dělají. Vyjádřila naději,
že se i v následujícím roce bude vzájemná spolupráce rozvíjet stejně dobře jako dosud.
Po ukončení oficiální části následovala neformální diskuze členů PS s vedením města.
Jednání bylo ukončeno v 17:55 hodin.
Ve Studénce dne 07.12.2009

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

