Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 14.02.2011
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Zhodnocení činnosti pracovních skupin za rok 2010 v rámci Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Studénky
2) Schválení plánu práce na rok 2011
3) Souhlas s užitím osobních údajů
4) Katalog služeb
5) Různé
6) Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí
odboru školství, kultury a sociálních věcí, která přivítala všechny přítomné a zejména hosty
Mgr. Milana Stillera, místostarostu a paní Ludmilu Štegnerovou, která bude za zadavatele
členkou pracovní skupiny Rodina, děti a mládež.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová stručně seznámila přítomné s plněním Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka (déle jen komunitní plán). Konstatovala, že plán
práce tak, jak byl sestaven a schválen, byl splněn. Všechny naplánované akce byly
realizovány (Den města, Den otevřených dveří v budově Městského úřadu Studénka, Den
otevřených dveří v Charitě Studénka a Studénecký kapřík). Rovněž plnění priorit obou
pracovních skupin (dále jen PS) probíhalo v naplánovaných krocích (nízkoprahové zařízení,
denní stacionář).
ad 2) PhDr. Olga Svobodová sestavila a předložila členům PS plán práce na rok 2011.
Po projednání činností v jednotlivých měsících byl Plán práce na rok 2011 jednomyslně
schválen.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová připravila pro všechny členy obou PS souhlas s užitím osobních
údajů pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb. Vysvětlila členům PS,
že se jedná o souhlas zejména s uveřejněním fotografií a dalších nezbytných údajů z jednání
PS a dalších akcí organizovaných v rámci komunitního plánování v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. PhDr. Olga
Svobodová předala přítomným členům PS připravený souhlas k podpisu, který po seznámení
se s jeho obsahem členové PS podepsali.
ad 4) PhDr. Olga Svobodová informovala členy PS o záměru aktualizovat Průvodce
sociálními službami, který byl vydán v roce 2008. Uvedla, že mnohé informace již nejsou
aktuální, proto považuje za vhodné průvodce vydat nově. Výdaje na realizaci nového vydání
budou částečně hrazeny z Individuálního projektu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Krajský úřad zajistí tisk průvodce.
PhDr. Olga Svobodová vyzvala členy PS, aby se zamysleli nad obsahem, formou a designem
připravovaného průvodce a své náměty zasílali na její e-mailovou adresu.
ad 5) PhDr. Olga Svobodová sdělila členům PS, že se spolu s Mgr. Milanem Stillerem bude
účastnit konference k Individuálním projektům Plánování sociálních služeb, která
se uskuteční dne 03.03.2011 v prostorách Kongresového sálu hotelu Imperiál a jejímž
organizátorem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Dále bylo dohodnuto, že bude zajištěno pravidelné informování veřejnosti o činnosti PS
prostřednictvím informační skříňky.
ad 6) PhDr. Olg Svobodová poděkovala všem přítomným členům obou pracovních skupin
za účast, aktivitu a iniciativu při projednávání jednotlivých bodů programu.
Jednání bylo ukončeno v 17:55 hodin.
Ve Studénce dne 21.02.2011
Zapsala: PhDr. Olga Svobodová v. r.
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí

